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 Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att undersöka gymnasielärare användning av och uppfattningar 
om digitala lärresurser i historieundervisningen utifrån ett didaktiskt och ett fenomenografiskt 
perspektiv. Studiens frågeställningar var således: vad framhåller lärare om de didaktiska frågorna 
avseende digitala lärresurser i undervisningen i undervisningen? och vilka uppfattningar har lärare 
av sina val av didaktiska frågor gällande digitala lärresurser? För att kunna behandla 
frågeställningarna så har både enkät och intervju använts som metod. Genom användandet av 
enkät så har en kvantitativ analys av empirin kunnat göras medan intervjuresultatet har analyserats 
kvalitativt med hjälp av fenomenografin som teoretisk ram. Empirin grundades på 30 
enkätrespondenter och fem intervjuinformanters utsagor. Studien har visat att artefakter så som 
datorn, projektorn och internet används mest frekvent av lärarna samt att lärarnas eget 
användande är betydligt större än elevernas. Digitala lärresurser används främst som ett 
komplement till läroboken och verktygen används ofta för att presentera lektionsinnehåll för 
eleverna. Eleverna använder ofta datorn för att anteckna eller söka efter information. De mest 
framstående anledningarna till att lärarna väljer att använda digitala lärresurser är för att det sparar 
tid i, och underlättar olika aspekter av, undervisningen. Lärarna uppfattar att digitala lärresurser 
kan användas för att motivera eleverna genom att olika presentationsprogram används. 
Uppfattningen att distraktion är en nackdel med användningen delas av många och den står ut 
som den i särklass största negativa konsekvensen av användningen av digitala lärresurser bland 
studiens deltagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Digitala lärresurser, Didaktik, Gymnasiet, Historia, Lärares användning och 
uppfattningar. 
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Inledning 

Linda Reneland-Forsman har i studien Problematisk frånvaro av digital kompetens i lärarutbildningen i 
tidskriften Utbildning och lärande granskat styrdokument för det allmänna utbildningsområdet på 
olika lärarprogram. Studien kommit fram till att satsningar på utbildning inom digitala lärresurser 
visserligen har gjorts och att utbildning inom digitala lärresurser finns med inom det allmänna 
utbildningsområdets inledande kurser, men konstaterar samtidigt att undervisningen inte är en 
obligatorisk del av undervisningen.1 Undervisningsmomentens innehåll kretsar kring 
omvärldsförändringar och hur användningen av digitala lärresurser legitimeras. Vidare så fann 
man i studien att formuleringarna inom det allmänna utbildningsområdets senare kurser saknar 
motsvarighet i undervisningens innehåll.2 Orsakerna var enligt studien att lärarutbildarna gömmer 
sig bakom begrepp och inte ger utrymme för diskussion kring dessa samt att implementeringen 
av digitala medel främst har skett ute i verksamheten, i tron att lärarutbildningen automatiskt 
också skulle påverkats av detta.3 
I Reneland-Forsman studie beskrivs också hur de undervisningsmoment där det fanns inslag av 
digital kompetens i mycket liten utsträckning möjliggjorde att kursens mål uppfylldes. Detta tros 
till viss del bero på en bristande förmåga att använda målformuleringar som utgångspunkt för 
syften och undervisningsprocesser. Enligt många av studiens informanter4 beror det bland annat 
på avsaknad av reflektion och samordning  

Sedan vi tagit del av Reneland-Forsmans studie, kände vi igen oss i mycket av dess resultat. 
Under våra år på lärarprogrammet så har digitala lärresurser – för vår definition av begreppet 
digitala lärresurser, se sida 15 – förvisso både nämnts och använts av våra lärare, men det har 
varit i förbifarten och någon obligatorisk kurs där digitala lärresurser utgör det centrala i 
undervisningen är ingenting som någon av oss har upplevt. De erfarenheter som vi har tillägnat 
oss under den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning stämmer dessutom väl överens med 
Reneland-Forsmans studies slutsats att digitala medel är väl integrerade ute i verksamheten. Det 
finns uppenbarligen en klyfta mellan lärarutbildningen och verksamheten ute i skolorna vad gäller 
implementeringen av digitala resurser och användningen av dessa. Detta faktum väcker en hel del 
intressanta frågor, vilket gjorde att vi bestämde oss för att ha lärares användning av och 
uppfattning om digitala lärresurser som forskningsobjekt. 

 

                                                
1 Reneland-Forsman, 2011. Problematisk frånvaro av digital kompetens i lärarutbildningen i Carlén (red), 
2011. Att bilda lärare i digital kompetens. Utbildning & Lärande vol 5, nr 1. Högskolan i Skövde, s. 23 
2 Ibid, 2011, s. 24-27 
3 Ibid, 2011, s. 27-28 
4 Ibid, 2011, s. 27 



 5 

Bakgrund 

Datorn introducerades i skolan under 1970 – och 1980-talet. Skolöverstyrelsen fick uppdrag av 
regeringen under 1970-talet studera de pedagogiska konsekvenser som användningen av datorn i 
undervisningen fick. Datorns inverkan på faktorer i undervisningen som utbildningsinnehållet, 
metodiken, organisationen och läromedlen skulle studeras. En stor ekonomisk satsning från 
utbildningsdepartementet, Skolöverstyrelsen och Skolverket kom under 1980-och 1990-talet och 
involverade både grundskolan och gymnasieskolan.5  1985 startade Utbildningsdepartementet 
datorprogramgruppen (DPG), en arbetsgrupp med uppgift att jobba med att utveckla och ta fram 
program för skolbruk. Ett av DPG:s främsta uppdrag var även att bedöma om programmen 
aktiverade eller passiviserade elever vid användningen.6 

Skolverket fick uppdraget att följa upp och rapportera om datoranvändningen i skolan. 
Rapporteringen skulle genomföras var tredje år och den första genomfördes 2008.7 Rapporten 
som utkom 2012 visade att 94 procent av gymnasielärarna hade tillgång till en dator eller 
surfplatta på arbetet, medan andelen av grundskolelärarna var 77. Rapporten visar även att 
tillgången till dator under lektionstid skiljer sig, där åtta av tio gymnasielärare ansåg att de hade 
tillgång till dator under lektionstid medan sex av tio grundskolelärare ansåg detta.8 Elevers tillgång 
till datorer hade ökat enligt rapporten och skillnaden mellan friskolor och kommunala skolor 
hade minskat. 2008 var det 2,5 elever på varje dator på kommunala gymnasieskolor och 1,6 elever 
per dator på friskolorna. 2012 visar kommunala och friskolor samma resultat med 1,3 elever per 
dator. Rapporten visar även att 54 procent av elever på kommunala gymnasieskolor hade tillgång 
till dator antingen beroende på att de tilldelats en av skolan eller genom möjlighet att låna. På 
friskolorna var denna siffra 55 procent.9 

  Har då ökningen av datorer i skolan en påverkan på lärarens lektionsinnehåll? I läroplanen 
för historia för gymnasieskolan står: ”genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att 
presentera resultatet av sitt arbete med hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som 
skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik”10. Dessutom ska eleverna träna sin 
förmåga att söka, granska, tolka och värdera olika källor och även kunna använda olika 
perspektiv, teorier och verktyg11. Användningen av informationsteknik (IT) inom 
historieundervisningen ger eleven en enkel informationsportal och informationsinsamlingen blir 
mindre tidskrävande. Nackdelen som lyfts fram är att informationssökandet blir en enkel 
handling med risk för bristande källkritik. Eleverna väljer informationen som är enkel att hitta 
istället för den relevanta källan, fenomenet benämns ”path of least resistance”.12 

Att integrera digitala lärresurser i undervisningen kan vara ett potentiellt verktyg vad gäller att 
väcka elevernas nyfikenhet för det stoff som är föremål för inlärningen. Det menar studien IT i 
skolan som drar slutsatsen att den svenska skolan står inför en revolution och att just användandet 
av IT i skolan kommer att följa samhällets utveckling och öka explosionsartat. Studien 

                                                
5 Engström, Susanne& Svärdemo-Åberg, 2006, Digitala läromedel och learning design sequence i svensk skola- 
brukarperspektiv, s. 4 
6 Ibid, s. 5 
7 Skolverket, 2013, IT-användning och IT-kompetens i skolan, s.6 
8 Ibid, 2013, s.43 
9 Ibid, 2013, s.44 
10 Skolverket, 2011, Läroplan gymnasiet, s.67 
11 Ibid, 2011s. 67 
12 Nygren, Thomas (2013). It är inte en frälsning. http://www.skolvarlden.se (130903). 
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konstaterar att kompetensen hos lärarna vad gäller IT, enligt många elever, är bristande. En 
uppfattning som även många av lärarna själva har.13 

 En studie som behandlar digitala lärresurser i den målstyrda skolverksamheten har vidare 
visat att det faktiskt finns en hel del resurser avsedda för skolan. Emellertid är den 
kvalitetsmässiga variationen stor och anknytningen till de uppsatta målen liten. Även om 
tendensen att digitala läromedel får ett allt större utrymme i verksamheten är tydlig, så är 
användandet av läroböcker fortfarande betydligt vanligare i lärarnas undervisning. Detta trots att 
innehållet i läroböcker inte alltid stämmer överens med målen för undervisningen. Det tycks ändå 
finnas en föreställning bland många lärare att tryckta läromedel automatiskt fungerar 
måluppfyllande och att någon granskning av dem därför inte är nödvändig.14 

Med utgångspunkt i detta är det av intresse att titta närmare på användandet av och 
uppfattningar om digitala lärresurser i undervisningen inom ämnet historia på gymnasiet. 

 
 

                                                
13 Kairos Future, 2011. IT och digital kompetens i skolan. s. 3 
14 Olsson, Lena 2009. Digitala lärresurser i en målstyrd skola. s. 5 
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Litteraturöversikt 

Litteraturöversikten beskriver nedslag i aktuell forskning om lärares användning av digitala 
lärresurser bland annat presenterad genom de didaktiska frågorna vad, hur och varför eftersom 
de utgör grunden för vårt syfte med studien.  

Lärares t i l l gång t i l l  d ig i ta la lärresurser  i  undervisningen 

Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan från 2013 redogör för lärares tillgång till 
olika digitala lärresurser. Enligt rapporten så uppger 94 procent av gymnasielärarna att de har 
tillgång till en dator som tillhandahålls av arbetsgivaren. Under lektionstid så anger 84 procent av 
lärarna att de har möjlighet att använda datorn. Elevernas tillgänglighet har ökat under de senaste 
åren och rapportens resultat visar att det går 1,3 elever på varje dator.15 Samtliga skolor har en 
internetuppkoppling och ungefär två tredjedelar av rektorerna upplever att uppkopplingens 
kapacitet är tillräcklig. 90 procent av gymnasieskolorna har ett trådlöst nätverk som kan användas 
överallt på skolan.16 Vad gäller tillgången till projektorer så har inte mindre än 99 procent av 
skolorna minst en projektor medan siffran för digitala skrivtavlor är betydligt lägre, särskilt bland 
friskolorna där endast 26 procent av skolorna har tillgång till detta. Hos de kommunala skolorna 
så är tillgången betydligt högre, då tre av fyra skolor har digital skrivtavla. På de skolor där digital 
skrivtavla finns så anger 11 procent av rektorerna att minst hälften av skolans klassrum är 
utrustade med digital skrivtavla. Samma siffra för projektorer ligger på 80 procent för kommunala 
skolor och på 70 procent för friskolor.17 

Lärares användning av dig i ta la lärresurser   

Vad används? 
Forskarna Teemu Valtonen, Sini Kontkanen, Patrick Dillon, Jari Kukkonen och Pertti Väisänen 
har i sin studie ”Upper secondary and vocational level teachers at socialsoftware”, genomfört en 
webbenkätsundersökning med syftet att mäta användning av social mjukvara och tillhörande 
pedagogisk praxis. Forskarna har gjort en kategorisering av vad som avses med social mjukvara. 
Där återfinns bland annat sociala nätverk så som Facebook och MySpace, videodelarverktyg som 
YouTube samt googleverktyget Google doc. Studiens resultat tyder på att antalet olika typer av 
social mjukvara som aktivt används för undervisning är liten samt att potentialen att använda 
densamma som ett verktyg för att stödja kollaborativt lärande ännu inte har realiserats. De 
mjukvaror som står ut som de mest frekvent använda i lärarnas undervisning är olika 
googleverktyg och videodelningstjänster.18  

Elevers användande 
Svenska och samhällskunskap är, enligt Skolverkets rapport ”IT-användning och kompetens i skolan”, 
de ämnen där gymnasieelever tillåts använda datorer i störst utsträckning. 40 procent av de 
tillfrågade gymnasieeleverna anger att de använder datorn på alla, nästan alla eller de flesta av 

                                                
15 Skolverket, 2013, s. 43-44 
16 Ibid, 2013, s. 46 
17 Ibid, 2013, s. 46-47 
18 Valtonen, Teemu, & Kontkanen, Sini, & Dillon, Patrick, & Kukkonen, Jari & Väisänen, Pertti Upper 
secondary vocational level techers at social softwere, 2013 
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lektionerna i svenska och samhällsorienterade ämnen. Informationssökande, skrivandet av 
inlämningar samt skapandet av presentationer till redovisningar är de områden där elevernas 
användning sker mest frekvent.19 

Hur används det? 

Digitala lärresurser i undervisningen 
Skolverkets rapport om IT-användning och IT-kompetens i skolan sammanfattar forskning om 
de undervisningsområden inom vilka lärare använder digitala lärresurser. Ett första område där 
lärare använder digitala resurser är när de skapar presentationer till lektioner. 60 procent av 
gymnasielärarna anger att de alltid eller nästan alltid använder digitala hjälpmedel för detta 
ändamål. Ett annat användningsområde för digitala lärresurser i undervisningen är för att skapa 
arbetsuppgifter eller prov till eleverna. Här anger hela 84 procent av lärarna att de alltid eller 
nästan alltid använder digitala lärresurser. Till sist så fann rapporten ett tredje 
användningsområde, vilket kretsar kring sökandet efter information och referensmaterial. 85 
procent av lärarna uttryckte att de alltid eller nästan alltid använder digitala lärresurser för att göra 
detta.20 

Digitala lärresurser som undervisningsmaterial 
Lena Olsson undersöker i sin studie, Digitala lärresurser i en målstyrd skola, hur digitala lärresurser 
anknyter till målen för skolan och hur behovet av stöd för att öka användningen av digitala 
lärresurser ser ut. Studien visar att traditionella läromedel, såsom läroböcker används mest 
frekvent i skolan. Vidare så framhåller Olsson att författarna av olika läromedel ofta kopplar 
innehållet i böckerna till målen i kurs- och läroplanen på ett mer övergripande plan. 
Läroböckerna är i större utsträckning kopplade till olika teman, olika frågor samt till de 
kunskapsområden som uttrycks i det centrala innehållet i kurs- och läroplaner. En svaghet hos 
läroböcker gentemot digitalt material, som inspektioner av den förra har åskådliggjort, 
framkommer i de fall då adekvata synpunkter och kritik mot delar av innehållet yttras. Det tryckta 
läromedlet kan i dessa fall inte korrigeras i samma mån som det digitala, utan måste invänta 
revideringar, nya upplagor eller utveckling av helt nya läromedel. En gemensam nämnare för 
material i tryckt och i digital form är källkritik. I båda fallen så bör det källkritiska 
förhållningssättet vara ständigt närvarande, men i användningen av digitala lärresurser som 
läromedel är detta helt fundamentalt. Med tanke på att utbudet av olika former av digitalt material 
är mycket stort så måste tillförlitligheten till materialet vara obestridlig. Detta för att kunna 
eliminera riskerna med användning av sådant material, exempelvis bristande kvalitet eller, än 
värre, material innehållande medvetet förvanskade uppgifter.21  

   En studie gjord på uppdrag av det amerikanska utbildningsdepartementet har undersökt IT-
användning i skolan med ett stort material som underlag för sitt resultat. Studien är en 
metaundersökning som redovisar ett flertal olika studier som alla undersökt användningen av IT i 
skolan. Merparten av de 51 studierna är från 2004 eller senare, även om den tidigaste utkom 
1996. Studien skiljer på undervisning som helt och hållet bygger på nätbaserat material och 
undervisning där nätbaserat lärande förstärker den vanliga undervisningen. En av studiens stora 
slutsatser är att den undervisning som sker genom en mix av digitala lärresurser och vanlig 
undervisning är effektivare för elevernas inlärning än vad både lärandet helt utan nätbaserat 
material och det med enbart nätbaserat material är.22 

                                                
19 Skolverket, 2013, IT-användning och IT-kompetens i skolan, s. 69-70 
20 Ibid, 2013, s. 73 
21 Olsson, Lena, 2009, Digitala lärresurser i en målstyrd skola, s.18 
22 Hylén, Jan, 2011, Digitaliseringen av skolan, s. 22 
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Digitala lärresurser i bedömningen och dokumentationen av elevernas resultat 
Gymnasielärare använder, enligt Skolverkets studie, i mycket stor utsträckning digitala hjälpmedel 
för att dokumentera elevernas närvaro. Hela 93 procent av lärarna anger att de alltid eller nästan 
alltid använder digitala lärresurser på detta sätt. En betydligt lägre andel av lärarna angav att de 
använder digitala lärresurser för att dokumentera elevernas utveckling och för att följa upp deras 
betyg. 58 respektive 54 procent angav att de använder digitala lärresurser på detta sätt.23 

Varför? 

Pedagogiska argument till varför digitala lärresurser skall användas i undervisningen 
Jan Hylén nämner i sin bok Digitaliseringen av skolan fyra argument som legitimerar användandet av 
digitala lärresurser i undervisningen. Två av argumenten är emellertid på en politisk nivå. 
Eftersom det är de didaktiska argumenten som är intressanta för vår undersökning har vi valt att 
bortse från dessa. Resterande två argument är mer av didaktisk karaktär och därmed relevanta för 
denna studie.24 

Digitala lärresurser i skolan för en effektivare undervisning 
Det första av de pedagogiska argumenten till varför digitala lärresurser bör integreras i 
undervisning är att undervisningen effektiviseras genom användandet av digitala lärresurser. 
Hylén beskriver denna tes som komplex, bland annat på grund av att ordet effektivare behöver 
preciseras närmare. Enligt ett samhälleligt perspektiv är satsningar på IT i skolan en vettig 
investering då det kan sänka kostnader för lärartimmar, skollokaler och andra utgifter. 
Individperspektivet på effektivare lärande är snarare att möjligheterna att nå målen blir större, att 
eleverna lär sig mer samt att de når en djupare förståelse. I officiella texter lyfts framför allt detta 
perspektiv fram under 90-talet. Utbildningsdepartementet publicerade emellertid ”Lärandets 
verktyg” 1998, vilken inte godkänner argumentet att IT kan leda till en effektivare verksamhet i 
ett individperspektiv. Man medger att lärresurser som drillprogram och snabbvalsfrågor har 
möjlighet att effektivisera inlärningen, men att det inte kan utgöra huvudsyftet. Elevernas kritiska 
förhållningssätt framhålls däremot som fundamentalt vad gäller argumenten för införandet av 
digitala lärresurser i undervisningen. Framåt mitten av 00-talet angav Skolverket måluppfyllelse 
som ett område där IT skulle fungera som ett verktyg. Hur detta skulle gå till eller vilka delar av 
måluppfyllelsen som skulle påverkas nämns inte och 2008 är effektiviseringsargumentet borttaget 
i Skolverkets texter.25  
Hylén nämner dock i boken digitaliseringen av skolan förekomsten av studier som har visat att 
användningen av digitala lärresurser har positiva effekter på olika förmågor hos elever. Att kunna 
bearbeta information, att reflektera och tänka kritiskt samt kreativitet är de förmågor som nämns. 
En svaghet med dessa studier är enligt Hylén att de inte är kvantitativt utformade samt att de inte 
har kunnat beläggas statistiskt. Empirin har dessutom vanligen byggts på en relativ liten grupp 
elever som själva har fått skatta sin kunskapsförbättring.  
Hylén talar emellertid om studier av betydligt bättre kvalitet som har påvisat vissa förbättringar av 
elevers resultat till följd av användandet av IT. En OECD-rapport visade sambandet mellan 
elevers förbättrade resultat inom matematik och deras IT-användning i hemmet. Sambandet 
mellan elevernas socioekonomiska förutsättningar, datoranvändning och skolresultat har också 
hittats i PISA-undersökningar av elevers matematikresultat. Där framkom även att elever med 
lågutbildade föräldrar är den grupp har mest nytta av att utöka sitt datoranvändande. Gemensamt 

                                                
23 Skolverket, 2013, s. 74 
24 Hylén, 2011, s. 11 
25 Ibid, 2011, s. 15 
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för dessa studier är att elevernas hemmiljö har varit föremål för undersökningen, snarare än deras 
inlärning i skolan.26 

Digitala lärresurser i skolan som en katalysator i undervisningen 
Ännu ett argument som tas upp i Hyléns bok är katalysatorargumentet. Argumentets huvudtes är 
att integreringen av IT i undervisningen har förutsättningar för att förändra undervisningen 
indirekt genom att eleverna aktiveras i den på ett naturligt sätt. Det är alltså inte det digitala i sig 
som har positiva effekter på lärandet utifrån detta perspektiv utan det arbetssätt – med mer aktiva 
elever – som användningen resulterar i. Hylén beskriver vidare hur det från statligt håll, gång på 
gång, nämns att de pedagogiska verktyg som IT-användningen medför skall ge variation, 
effektivitet och nya möjligheter till lärande i undervisningen.27 
Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan är även det ett verk signerat Jan Hylén, men 
är också utgiven som ett stödmaterial av myndigheten för skolutvecklingen. Här nämns 
motivation som ett av argumenten till varför digitala lärresurser bör användas inom skolan. 
Fenomenet ses som ett arbetsverktyg som är både nytt och spännande samtidigt som elevernas 
hemmiljö präglas av digitala inslag, vilket gör att de känner igen sig och blir motiverade.28 

Lärarens uppfat tningar om användningen av dig i ta la lärresurser  i  skolan  

Vår studie inbegriper digitala lärresurser inom främst historieämnet. Som litteraturbakgrund 
använder vi dock tidigare forskning om digitala lärresurser inom skolan oavsett ämne eftersom 
det ger en generell bild av hur skolor och lärare i dagens samhälle ser på digitala lärresurser vilket 
ger vår studie forskning att utgå ifrån. Forskningen som vi lyfter fram är även kopplad till den 
fenomenografiska teorin om hur lärare uppfattar användningen av digitala lärresurser. 
 
2013 genomförde Beatrice Pettersson ICT in English language teaching. A case study of Swedish lower 
and upper secondary teachers’ and students’ attitudes and experiences, en studie om lärare och elevers attityd 
och uppfattning till att använda IKT i engelskundervisningen. Studiens empiri hämtades från fyra 
intervjuer med lärare och enkätsvar från 81 elever. Resultatet från empirin visar att lärarna och 
eleverna i studien generellt har en positivt inställning till användningen av IKT i 
engelskundervisningen. Men både lärarna och eleverna kan även se negativa aspekter av 
användningen. Eleverna ansåg i studien att de lärde sig engelska genom att de använde datorn på 
fritiden och att det finns positiva aspekter av att integrera datorn i undervisningen. Lärarna som 
deltog i studien delade elevernas uppfattning men deras syn på integrering av datorn i 
undervisningen stämde inte överens med deras användning av datorn i undervisningen. Det 
framgår tydligt i studien att eleverna anser att IKT gynnar deras inlärning i skolan och i de fall där 
inlärningen inte stimuleras så har IKT istället en effekt på motivationen.29  
 

Unga elever med en egen dator – några lärares tankar hur deras undervisning påverkas är skriven av Ina 
von Schantz Lundgren och Mats Lundgren 2011. Studien är en del av en större fallstudie om 
kommunala En-till-En-projekt med samtliga klasser i en F-9-skola. Studiens syfte är att synliggöra 
och diskutera hur lärare tänker om och organiserar sin undervisning. Studien ska ge ett bidrag till 
att belysa lärarrollens förändring på grund av den digitala teknikens involvering i skolan.30 Med 
En-till-En-skolor, menas att eleverna har tillgång till en personlig dator. Resultatet visade 

                                                
26 Hylén, 2011, s. 21 
27 Ibid, 2011, s. 16 
28 Skolverket, 2007 Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan. s. 23 
29 Pettersson, Beatrice, 2013, ICT in English language teaching. A case study of Swedish lower and upper secondary 
teachers’ and students’ attitudes and experiences 
30 Schantz & Lundgren, 2011 s.74 
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elevernas ökade ambition, ökade engagemang och intresse för sina studier samt ökad interaktion 
mellan elev och lärare. Studien visar även att vissa elever upplevde en minskning i interaktionen 
med läraren. Studien som är gjord i Sverige visar att elever med en egen dator får en utökad 
motivation och att arbetsmiljön i klassrummet blir lugnare. Det finns även studier som visar det 
motsatta, till exempel att datoranvändningen försämrar elevers läsförmåga.31 Forskning visar 
därmed motstridiga resultat vad gäller datoranvändningen. 

Ovan beskrivna studies frågeställning är i form av tre tolkningsramar. Första tolkningsramen 
är samspelet mellan digital teknik och digital lärresurser, pedagogik och ämnesinnehåll i sin 
undervisning. Den andra är hur denna integrering kommer till uttryck på olika nivåer i 
undervisningen och slutligen de fyra aspekterna interaktivitet, berättande, motivation och 
samarbete som är betydelsefulla för hur digital teknik och digitala lärresurser kan förändra de 
pedagogiska förutsättningarna för lärarnas undervisning.32 

   Metoder som användes i Schantz och Lundgrens studie var observation vid fem skolbesök 
och även samtal med rektorn och projektledaren kring hur arbetet genomförts på de skolor som 
undersökts.33 Intervjuer med rektorer, grundskolechefen och rektorn har genomförts. Lärarna 
förde även dagbok under studiens gång så att forskarna utifrån deras observationer och 
reflektioner kunde koppla samman och tolka utifrån studiens syfte.34  

  Studien visar att lärarna behöver goda didaktiska, pedagogiska kunskaper och även goda 
ämneskunskaper för att kunna avgöra på vilket sätt de digitala lärarresurserna kan användas för 
att utveckla undervisningen. En begränsning är att det finns en mängd digitala lärresurser men att 
de inte är anpassade för det specifika undervisningsmomentet. Detta håller på utvecklas och det 
kommer underlätta lärarnas arbete men forskare hävdar att det kan bli på bekostnad av att de 
kreativa inslagen får mindre utrymme35. 

 
Skolverkets rapportering Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns 

utvecklingsbehov avseende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser 
(2009). Syftet med uppdraget var att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov 
avseende IT-användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning och föreslå eventuella 
insatser samt belysa lärares användning av IT som ett pedagogiskt verktyg för att utveckla-
undervisningen.36 

Resultatet visar att de flesta lärare använder IT som pedagogiskt verktyg och med 
administrativt syfte. Mellan åtta och nio av tio lärare använder IT utanför lektionstid dagligen för 
att planera lektioner, söka material och förbereda. Hälften av lärare på grund- och 
gymnasieskolan använder IT under lektionstid någon gång i veckan. På friskolor används IT 
utanför och under lektioner mer frekvent. 

Användningsområdena för IT är främst informationssökning och presentationer förekommer 
mer sällan. Användningen skiljer sig stort mellan lärare och det kan bero på enskilda lärares 
kompetens och attityd till användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg. Det kan även bero på 
vad skolan har för strategi med sin IT-användning och om lärarna har god kompetens eller inte 
och huruvida IT används dagligen på ett genomtänkt sätt.37  

Studien visar att lärarna anser att IT-användningen leder till ökad motivation och stimulerar 
inlärningen. De anser att användningen av IT underlättar elevernas informationssökning. De 
lärare som är mer kritiskt inställda till IT-användning anser att det är överskattat och endast ett 

                                                
31 Schantz & Lundgren, 2011, s. 76 
32 Ibid, 2011, s. 79 
33 Ibid, 2011, s. 77 
34 Ibid, 2011, s. 78 
35 Ibid, 2011, s.87 
36 Skolverket, 2009, Redovisning av uppdraget att bedöma verksamheters och huvudmäns utvecklingsbehov avseende IT-
användningen inom förskola, skola och vuxenutbildning samt ge förslag på insatser, s. 3 
37 Ibid, 2009, s. 14 
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verktyg. Många lärare anser sig i behov av kompetensutveckling inom användningen av IT för att 
kunna använda det i sitt arbete. 

En intressant aspekt som studien tar upp är att svenska lärare i högre utsträckning tycks ha ett 
negativt förhållningssätt till IT-användning jämfört med andra kolleger i andra länder i Europa. 
Bland annat hälften av de svenska lärarna anser att undervisningsmaterial från Internet håller låg 
nivå och tre av fyra anser att IT-kompetensen på egna skolan är otillräcklig. Många av de svenska 
lärarna är skeptiska till huruvida IT har en positiv inverkan på elevernas lärande. Genomsnittet i 
Europa vad gäller tillgång till dator och kompetens är betydligt lägre jämfört med Sverige som 
ligger i framkant.38 

Teoretiska perspektiv 

Vi intresserar oss, som tidigare nämnts för lärares olika uppfattningar om digitala lärresurser. 
Eftersom vi vill bidra med resultat inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet syftar 
vår studie till att belysa didaktiska aspekter när det gäller lärarnas uppfattningar. Vi eftersöker 
därmed lärares uppfattningar av didaktiska aspekter rörande digitala lärresurser. Därför vill lyfta 
fram både ett didaktiskt perspektiv och ett fenomenografiskt perspektiv som tillsammans får 
utgöra studiens teoriram och användas för främst resultatanalys.  

Didaktiskt perspektiv  

Didaktik används, enligt Tomas Kroksmarks text i Nationalencyklopedin (2000), för att rubricera ett 
specificerat forsknings- och undervisningsområde, åtminstone i modernt europeiskt och nordiskt 
språkbruk. Inlärningens teori och praktik, och läran om undervisning är bara två av flera vanliga 
definitioner av vad didaktik innebär.39  
De tyska didaktikerna Werner Jank och Hilbert Meyers menar att begreppet didaktik ofta 
används utifrån en alldeles för simpel definition där den är avsedd att svara på frågorna om vad 
som skall läras in och hur undervisningen skall se ut. Mer specifikt så behandlar didaktiken, enligt 
denna definition, undervisningens utformning i form av kanske framförallt dess innehåll och dess 
förmedling. Jank & Werner anser inte att definitionen är felaktig, men att den är otillräcklig. De 
har därför lagt till frågorna varför?, vilken behandlar motivet bakom ett innehåll, till vad?, vilken 
skall ta reda på vilka mål som finns i samband med undervisningen samt för vem?, där relationen 
mellan lärare och elev aktualiseras. Ytterligare en fråga som de båda didaktikerna har fört fram i 
ljuset är: genom vad skall man lära sig? De talar även om förekomsten av didaktik inom den 
akademiska världen och poängterar då att det aldrig kan vara enbart teori, utan att det alltid också 
är en undervisnings- och inlärningspraktik innehållande inlärningsprocesser och teoretiska 
påståenden om utbildning. Didaktik är även det praktiska handlande av pedagogisk karaktär som 
lärare och elever utför i den dagliga skolverksamheten.40  
Det didaktiska perspektivet enligt Jank och Meyers utgör det perspektiv i vilket studien växer 
fram, inledningsvis med syfte och frågeställningar och därefter med metodval och analyser. 

Fenomenograf i  

Utifrån syfte och frågeställning i studien som baseras på hur lärare uppfattar användningen av 
digitala lärresurser i historieämnet kommer studien även att präglas av ett fenomenografiskt 
perspektiv. Fenomenografin kan appliceras på en forskningsmetod som studerar världen som 

                                                
38 Skolverket, 2009 s. 15 
39 Kroksmark, Tomas, 2000 Definition av didaktik i Nationalencyklopedin. s.1 
40Jank & Werner, 1997, Nyttan av kunskaper i didaktisk teori i Didaktik – teori, reflektion och praktik, Uljens, 
Michael (red).  
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uppfattad.41 Syftet med fenomenografiska ansatser för analys är att beskriva hur fenomen, 
företeelser och objekt i omvärlden uppfattas av människan.42 Fenomenografi utgår från hur vi 
människor uppfattar saker på olika sätt och i denna specifika studie eftersöks hur lärare uppfattar 
användningen av digitala lärresurser i historieämnet.  

Fenomenografi är en forskningsmetod inom tolkande forskning. Metoden utvecklades av 
svenska utbildningsforskare under 1970-talet. Fenomenografi är beskrivningen av fenomen 
genom hur människor uppfattar det.43 Med en fenomenografisk ansats studerar man hur 
människor uppfattar och tänker om världen.  Hur de har erfarenhet, uppfattar, förstår och 
konceptualiserar olika företeelser i delar av världen. Fenomenografi fokuserar inte på fenomenet i 
sig utan det fokuserar på hur människor uppfattar fenomenet. I vår studie är alltså fokus inte på 
fenomenet digitala lärresurser utan på hur historielärare uppfattar användningen, uttryckt i varför, 
vad och hur, av digitala lärresurser. Inom fenomenografin anses att det finns en variation i hur 
människor uppfattar, upplever och förstår fenomenet och det är variationen som ligger till grund 
för den fenomenografiska analysen. Variationerna ska inte kategoriseras utifrån människor utan 
istället av hur människor uppfattar ett fenomen. I denna studie ska kategoriseringen av olika 
uppfattningar av användningen av digitala lärresuser och inte grundat på människan utifrån kön, 
ålder och så vidare. Fenomenografiska studier har bidragit till förståelse av inlärning och lärande. 
Fenomenografi var tidigare enbart använt inom inlärning och lärande men området har 
expanderat och används nu även inom sociologi och hälsovetenskapliga frågor.44 

Fenomenografi har likheter med fenomenologi, då båda fokuserar på hur något uppfattas och 
upplevs. Skillnaden är att fenomenologi fokuserar på empiri och därigenom söker den efter den 
gemensamma uppfattningen av ett fenomen. Fenomenografi söker i stället variationen av 
uppfattningar av ett fenomen. Fenomenografin söker alltså den minst gemensamma nämnaren. 
Det finns en ytterligare skillnad mellan fenomenografi och fenomenologi som styrker vårt val av 
fenomenografi. Skillnaden är att forskare inom fenomenologi beskriver sina egna uppfattningar, 
upplevelser och tolkningar av ett fenomen. Forskare inom fenomenografi tar sin utgångspunkt i 
hur någon annan människa uppfattar ett fenomen. Fenomenografin passar studien eftersom vi 
vill undersöka historielärarnas uppfattningar av digitala lärresurser och hur dessa uppfattningar 
skiljer sig mellan dem.45 

Terminologi 

Begreppet  dig i ta la lärresurser 

På Skolverkets hemsida så står följande att läsa om begreppet digitala lärresurser: Det finns ingen 
enad syn i världen på vad en digital lärresurs är. Här menas, som vi tagit fasta på, att i princip allt 
material som är digitalt och främjar lärande utgör digitala lärresurser.46 Begreppet definieras 
vidare genom att några kriterier tas upp. Bland annat ska en digital lärresurs kunna bearbetas, 
användas av många samt kunna återanvändas. Det kan vara allt ifrån en bild till en webbplats. En 
viktig del till skillnad från traditionella läromedel är möjligheterna att förmedla kunskap genom 

                                                
41 Kroksmark, Tomas, 1989. Didaktisk strövtåg. s. 263 
42 Starrin, Bengt: Svensson, Per-Gunnar, 1998. Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 6 

43 Keane, Moyra & Cameron, Ann,  A phenomenographic analysis of high school students’ conceptions of ‘respect’: implications for 

science teaching and learning,  University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa, s.2 
44 Keane & Cameron, s. 3 
45 Starrin, 1998, s. 116 
46Http://skolverket.se/start/skolutveckling/resurserförlärande/Itiskolan/Digitalalärresurser/Fakta 2013-12-
17 15:30 
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rörliga bilder exempelvis med hjälp av ett videoklipp. Något som också framhålls är att digitala 
lärresurser möjliggör en kunskapsförmedling där text, bild och ljud sammanfogas och förmedlas 
på samma gång. Man delar också upp digitala lärresurser i fyra olika kategorier. Den första 
kategorin är råmaterial såsom bilder, video, ljud, animationer som kan användas sådana de är eller 
sättas ihop och bilda en mer avancerad digital lärresurs. Nästa kategori är digitala läromedel, vilka 
är utformade på liknande sätt som trycka läromedel, men som på skilda sätt nyttjar de möjligheter 
som det digitala medför. Slutligen nämns resurser som Word och Excel samt program (”appar”) 
till smartphones och surfplattor.47 
Vi har, på grund av det begränsade tidsutrymmet, valt att avgränsa oss i vår användning av 
begreppet digitala lärresurser. Det vi menar med digitala lärresurser är nätbaserade läromedel, 
olika digitala artefakter samt resurser som finns att tillgå genom dessa artefakter. Ordet internet 
har används i enkäten istället för begreppet nätbaserat material och de artefakter som vi har valt 
att avgränsa vår undersökning till är dator, projektor, surfplatta, interaktiv skrivtavla 
(SMARTboard), mobiltelefon, video- och DVD-spelare samt TV. Några resurser, vilka har 
framkommit under intervjuerna, som behöver en närmare förklaring, är stream (strömmande 
video) samt Power Point och Prezi, vilka är två typer av digitala presentationsprogram. Ordet 
Informationsteknik (IT) används frekvent i den litteraturöversikten och är enligt 
Nationalencyklopedin ett ”samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom 
framsteg inom datorteknik och telekommunikation”48. IT är alltså ett betydligt vidare begrepp än 
digitala lärresurser och behöver inte nödvändigtvis ha med lärande att göra. IKT nämns i 
litteraturöversikten och det är informations- och kommunikationsteknik.   

                                                
47Http://skolverket.se 2013-12-17 16:00 
48 Http://ne.se/it 2013-12-17 15:58 
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Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med den här studien är att undersöka historielärares didaktiska val när de 
väljer att använda sig av digitala lärresurser i sin undervisning samt att åskådliggöra hur de 
uppfattar sitt användande av digitala lärresurser. 

 
Vad, hur och varför säger sig lärare använda digitala lärresurser i undervisningen? 
Vilka uppfattningar har lärare om sina didaktiska val kopplade till digitala lärresurser? 
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Metod 

Metod för datainsamling, databearbetning och analys 

De metoder som används för denna studie är intervju och enkät. Enkätmetoden syftar till att ge 
ett kvantitativt resultat utifrån didaktiska frågorna vad, hur och varför gällande användningen av 
digitala lärresurser. Intervjun är en kvalitativ undersökning utifrån de didaktiska frågorna och det 
fenomenografiska perspektivet. Den kommer därigenom att ge en fördjupning av det resultat vi 
får ut av enkätstudien.  

Vi har valt att använda en kvantitativ analys för att analysera enkätresultatet. Detta för att en 
kvantitativ analys passar väl in när en underökning av hur givna företeelser eller fenomen fördelar 
sig i en population ska genomföras. Intervjuresultatet kommer att analyseras kvantitativ mot 
bakgrund av att den kvalitativa analysen vanligen används för att identifiera företeelser utifrån 
struktur, variationer och processer.49 I denna studie så sker detta genom att informanternas svar 
kring hur de uppfattar strukturer och processer kopplat till digitala lärresurser i undervisningen 
åskådliggörs. Sedan tolkar vi informanternas utsagor i syfte att hitta variationer i de olika 
uppfattningar som yttras.  

Enkätmetod 

Valet av enkät som metod legitimeras av att det är ett fördelaktigt tillvägagångssätt när 
utbredningen av ett fenomen är föremål för undersökningen. Även i jämförande ändamål är 
enkäten ett utmärkt verktyg, vilket även det är aktuellt i den här studien, då ett flertal olika lärares 
svar har inhämtats och analyseras i förhållande till varandra och till litteratur som behandlar 
samma ämne.50  
Studien ämnar inhämta svar från en relativt stor grupp respondenter. Även i det avseendet är 
enkät det klart mest fördelaktiga alternativet bland de metoder som finns att tillgå. Att i en C-
uppsats göra anspråk på att kartlägga utbredningen av ett fenomen genom exempelvis 
observation vore orimligt med tanke på det kraftigt begränsade tidsutrymmet. Dessutom så gör vi 
inte med den här studien anspråk på att kartlägga just användandet av digitala lärresurser. 
Möjligheterna att uppfylla kraven på validitet med en sådan ansats genom enkät som metod vore 
otillräckliga. Avsikten är istället att undersöka genom vad, hur och varför lärarna säger sig 
använda digitala lärresurser i undervisningen.51 Kraven på reliabilitet har uppnåtts genom 
utarbetandet av de enkätfrågor som senare skickades ut till respondenterna. Enkätfrågorna 
utformades utifrån de delar av studiens frågeställning som resultatet av enkäten var ämnat att 
besvara och kretsade följaktligen kring lärarnas eget användande av digitala lärresurser i 
undervisningen med utgångspunkt i frågorna genom vad, hur och varför.52 

                                                
49 Starrin, Bengt, 1998, s. 6  
50 Dahlberg Tobias, Enkät som metod, Föreläsning, 2013-09-6 
51 Esaiasson, Peter: Giljam, Mikael: Oscarsson, Henrik: Wängnerud, Lena (2012). Metodpraktikan: konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. s. 236 
52 Esaiasson, 2012, s. 63-65 
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Interv jumetod 

Vi har valt att utföra en respondentintervju där de intervjuades svar blir studieobjektet. 
Genom studiens syfte och frågeställning får vi svar på hur de intervjuade uppfattar användningen 
av digitala lärresurser i historieämnet.53 Intervjuformatet utgjordes av en halvstrukturerad intervju 
där intervjuguiden är grundad på huvudteman som sedan har underteman kopplade till 
frågeställningarna. Intervjuformatet ger den intervjuade möjligheten att beskriva sina 
uppfattningar och formatet skapar en flexibilitet och ger ett naturligt samtalsklimat.54  

Respondentintervjun genomfördes med en samtalsintervju. Samtalsintervjun gav möjligheten 
för den intervjuade att ge sitt perspektiv på frågan och det gav en uppföljningsmöjlighet för oss 
som intervjuade. Samtalsintervjun gav oss som intervjuare en möjlighet till interaktion och 
samspel med den intervjuade.55 Samtalsintervjun ska ge empiri för att besvara frågor sprungna ur 
studiens syfte genom att de intervjuade ges möjlighet att beskriva hur de uppfattar användningen 
av digitala lärresurser. Orsaken till valet av samtalsintervju är att det är de svar och uppfattningar 
som de intervjuade ger som kommer vara i fokus och inte personerna som deltar.56 
Samtalsintervju kan användas för att ge resultat fungerande som en komplettering till tidigare 
forskning.57 Komplementet inom digitala lärresursforskningen givet från denna studie kommer 
att omfatta hur historielärare upplever användningen av digitala lärresurser i gymnasiet.  

Vi genomförde fem intervjuer som fungerar som en fördjupning av enkätresultatet. Vi har 
inledningsvis genomfört en testintervju för att utprova metoden och reflektera över innehållet i 
intervjuguiden samt ge oss mer erfarenhet inför de intervjuerna som ingår i studien. Enligt 
Esaiasson (2012) leder genomförandet av testintervjun till att samtalet blir mer dynamiskt för att 
frågor får testas och det kan leda till att det behöver ändras för att fungera i intervjusituationen. 
Även utformningen av intervjuguiden gynnas av en pilotintervju i form av uppställningen av 
teman för att intervjun ska ha en naturlig gång.58 

   Valet av intervjuperson för denna testintervju är en lärarstudent som har studerat Historia A, 
Historia B, Religion A och Religion B. Den intervjuade har även läst de pedagogiska kurserna 
Allmänt utbildningsområde I och Allmänt utbildningsområde II. Den intervjuade har under 
utbildningen varit på praktik i sammanlagt 23 veckor vilket ger honom erfarenhet för studiens 
syfte och frågeställning. Valet av personen grundas på att få en sådan nära koppling till syfte och 
frågeställning som möjligt för tänkta personer som intervjuas under för studien. Enligt Esaiasson 
(2012)59 ska man försöka dels att testa intervjutemat och dels att intervjua någon som är lik de 
personer som kommer intervjuas för studien. Intervjun utgick från det ursprungliga syftet och 
frågeställningen men att den intervjuades svarar utifrån erfarenheter från sina praktiktillfällen 
under utbildningen tas i beaktan. 

Urval/Material 

Det urval som har gjorts i den här studien har noggrant valts ut för att den empiri som inhämtas 
skall skilja sig från tidigare forskning samt för att den inte ska blir för omfattande. Ett geografiskt 
urval har därför gjorts och vi har således riktat in oss på en mellanstor kommun i Mellansverige. 
Enkätfrågor har skickats ut till alla gymnasielärare som är verksamma inom ämnet historia i den 
kommun som är föremål för undersökningen. Urvalet för intervjuerna i examensarbetet 

                                                
53 Esaiasson, 2012, s. 228 
54 Ibid, 2012, s. 228 
55 Ibid, 2012, s. 251 
56 Ibid, 2012, s. 229 
57 Ibid, 2012, s. 256 
58 Ibid, 2012, s. 268 
59 Ibid, 2012, s. 268. 
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grundades på enkätstudien genom att vi frågade i enkäten huruvida respondenten var intresserad 
att delta i en kompletterande intervjustudie.  För att säkerställa att bortfallet i enkätstudien inte 
skulle bli för stort så såg vi till att ha en uppdaterad förteckning över populationen samt att vara 
snabba i både kontakt med och utskick av påminnelser till lärarna. Genom att vi framhöll det 
forskningsmässiga intresset med undersökningen skapade vi ett förtroende mellan oss och de 
tilltänkta respondenterna, vilket ytterligare stärktes genom att deras anonymitet och vår 
tystnadsplikt utlovades.60 
 
Det deltog fem personer i intervjumetoden. Här följer en kort beskrivning av dessa: 

Intervjuperson 1: 
Intervjuperson 1 är en kvinna. Hon har studerat historia och geografi och slutförde sin 
lärarutbildning 2007. Läraren arbetar på en friskola och har jobbat på samma friskola sen 
studierna blev fullbordade. Den intervjuade framhåller att hon inte har ett stort intresse för 
användningen av digitala lärresurser privat men använder det dagligen i form av sociala medier 
och kollar mail. 

Intervjuperson 2: 
Intervjuperson 2 är en kvinna. Han har utbildat sig under en längre period. Började studera 
religion 1975 och läst historia 2011. Hon läste sedan pedagogiken som blev klar 2012. Hon har 
även läst ide- och kulturhistoria. Hon har lärarexamen. Idag arbetar hon på en friskola och 
undervisar i religion och historia. Hon har ett intresse för digitala lärresurser privat. Hon 
använder Ipad, Iphone och dator i vardagen.  

Intervjuperson 3: 
Intervjuperson 3 är en man. Han har lärarutbildning. Han jobbar på en kommunal skola och 
undervisar i svenska och historia. Han blev klar med sin utbildning 1998 och har jobbat som 
lärare sedan 1999. Han använder digitala lärresurser privat genom att kolla mail, sociala medier 
och nyhetssajter. 

Intervjuperson 4: 
Intervjuperson 4 är en man. Han är en nyexaminerad och tog lärarexamen 2013. Han är lärare i 
historia, religion och specialpedagogik. Han säger att han är intresserad av digitala lärresurser och 
han tycker att man ska ta tillvara på hur samhället ser ut idag i skolan. 

Intervjuperson 5: 
Intervjuperson 5 är en man. Han har lärarutbildning. Han är lärare i svenska och historia och tog 
lärarexamen 2013. Han beskriver sig själv som en vardagsanvändare av digitala lärresurser och 
den digitala utvecklingen har varit en del av vardagen för den intervjuade. 

Genomförande 

Vi har delat upp ansvaret för de metoder som delstudierna bygger på. Enkätstudien ansvarar 
Anton Söderpalm för och Elon Folkesson ansvarar för intervjustudien. Det innefattar 
genomförandet av de olika metoderna men den som har varit ansvarig har haft den andra vid sin 
sida för reflektion och diskussion för att det hela tiden ska finnas ett samband mellan de två 
studierna. Vi har delat upp ansvaret av att ta fram litteratur som passar för respektive studie. 
Resultatet från studierna har skrivits av den som ansvarat för respektive studie. Det gemensamma 

                                                
60 Esaiasson, 2012, s. 186 
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skrivandet har omfattat dels metoddelar som innefattar båda metoderna dels analysen där de två 
metodernas resultat jämförs och analyseras.  

Genomförande enkät 

För att uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt så har en uppdaterad urvalsram arbetats fram 
där icke relevanta respondenter har sorterats bort, vilket har säkerställt att de svar vi fått in enbart 
kommer från personer som tillhör den urvalsgrupp vi har valt ut.61 Vi gick in på den kommuns 
hemsida som vi valde för denna studie. Via hemsidan sökte vi upp kommunens 25 
gymnasieskolor. När vi hade kartlagt alla gymnasieskolor så gick vi in på varje skolans hemsida 
och sökte efter vilka lärare som undervisade i historia. 23 skolor hade dessa uppgifter offentligt 
medan vi var tvungna att skicka e-post till två gymnasieskolor för att få fram lärare. 
När den uppdaterade urvalsramen, vilken innehöll 74 personer, väl var utarbetad kontaktade vi de 
tilltänkta respondenterna via e-post. Mejlet innehöll en länk till enkätverktyget Surveymonkey där 
de enkätfrågor som vi tidigare hade utformat fanns samlade. I mejlet skrev vi dessutom en text 
där vi presenterade oss, redogjorde kort för syftet med vår studie samt förklarade hur oerhört 
uppskattat respondenternas deltagande vore. Dessutom fanns kontaktuppgifter till oss att tillgå 
vid eventuella frågor och funderingar. Allt detta för att säkerställa att ett förtroende skapas, vilket 
i sin tur förhoppningsvis skulle leda till en ökad vilja till deltagande. Två av de 74 personer som 
fanns med i den uppdaterade urvalsramen meddelade via e-post att de inte var yrkesverksamma 
som historielärare på gymnasiet och med det sjönk populationen till att omfatta 72 tänkbara 
respondenter. Det första utskicket ledde till att 13 respondenter fyllde i enkäten innan intresset 
tycktes stagnera något. Vi följde sedan upp med två ytterligare utskick, som på grund av det 
kraftigt begränsade tidsutrymmet, skickades ut redan efter tre dagar respektive efter en vecka. 
Utskicken hade syftet att påminna om enkäten och att ytterligare trycka på hur oerhört uppskattat 
lärarnas deltagande i undersökningen skulle vara. På grund av den obefintliga budgeten så kunde 
inga belöningar utlovas i utbyte mot deltagande som respondent. Trots detta så renderade 
påminnelseutskicken i att totalt 30 respondenter valde att fylla i enkäten.62 

Genomförande interv ju 

Vi bad de lärare som fick enkäten och som var intresserade av att delta i en intervju att svara 
på mailet som vi skickade ut. Vi förklarade att enkäten var anonym och att vi inte kunde koppla 
svaren till någon deltagare. Efter första utskicket av enkät svarade endast en person att hon/han 
ville delta i intervju, så vi skickade ut enkäten en gång till för att påminna deltagarna i studien att 
svara. Efter detta utskick svarade en till och vi hade som mål att fem intervjuer skulle 
genomföras. Det ledde till att vi skickade ut personliga mail till samtliga deltagare och det ledde 
till att vi fick ihop fem intervjuobjekt. Enligt Esaiasson (2012) är det vanligt att man behöver 
skicka ut i flera omgångar men att det är viktigt att redan från början vara tydliga med vilka det är 
som kommer att genomföra studien och vad studiens syfte är.63 

Vi kom överens med de som tackat ja till intervjun om plats och tid. Vi ville skapa en bekväm 
miljö för de som skulle bli intervjuade. Vi tänkte även på att skapa en intervjumiljö där det var 
lugn och ro och ville därför undvika till exempel caféer.64 Det ledde till att samtliga intervjuer 
skedde på skolan de intervjuade arbetade på. Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas. 
Vi berättade detta för de intervjuade så vi fick deras tillåtelse att gå tillväga på det sättet. Vi förde 
även anteckningar på datorn vilket Esaiasson (2012) anser är bra för orutinerade intervjuare för 
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att man inte ska skena iväg utan att reflektera och istället använder anteckningspauser för att inte 
skapa obekväm tystnad.65  Vi använde oss av en intervjuguide som gav oss riktlinjer men 
eftersom det var en respondentsintervju i form av en samtalsintervju gav det oss en möjlighet till 
interaktion och samspel med den intervjuade.66 Det gav oss även en möjlighet att synliggöra 
studiens syfte som handlar om hur de intervjuade upplever användningen av digitala lärresurser. 
Orsaken till valet av samtalsintervju är att det är de svar och uppfattningar som de intervjuade ger 
som kommer vara i fokus och inte personerna som deltar.67  
 

Etiska aspekter 

I vår studie används således intervju och enkät som metod. Det involverar, enligt 
vetenskapsrådet, inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning fyra forskningsetiska 
principer informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.68 

 

Etiska aspekter  enkät 

Inför genomförandet av en enkätundersökning är det viktigt att ha kännedom om och ta hänsyn 
till de fyra forskningsetiska principerna. Den första av dessa trycker på vikten av att informera 
respondenterna om vad studien handlar om och vad den syftar till, vilket vi har gjort i samband 
med att den inledande kontakten med respondenterna etablerades. Vidare så måste forskaren 
även redogöra för vem som ligger bakom studien samt lyfta fram det faktum att respondenternas 
svar skyddas av sekretesslagen samt av personuppgiftslagen. Den konkreta innebörden av detta 
för enkätstudien är att inga av de uppgifter som en person som har fyllt i enkäten lämnar får 
kunna förknippas med denne som person, något som vi har säkerställt genom att hålla enkäten 
helt anonym. Samtyckeskravet är det andra av dessa krav och det går ut på att den som deltar i en 
studie alltid innehar rätten att själv bestämma över sin medverkan. Forskaren måste aktivt söka 
dennes samtycke och respondenten har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande. I den här 
enkätstudien, då vi inte har träffat respondenterna personligen, var det av särskilt stor vikt att 
tydligt redogöra för att deltagandet var helt frivilligt. Konfidentialitetskravet handlar om 
förvarande av det empiriska materialet. Obehöriga skall med andra ord inte ha möjlighet att få 
tillgång till det och det har de inte heller haft under arbetet med den här studien. Slutligen så har 
nyttjandekravet, vilket innebär att det material som samlats in enbart får användas i 
forskningssyfte, beaktats. Deltagarna har dessutom tillfrågats om de är intresserade av att få 
studien skickad till sig efter det att den har färdigställts, vilket de allra flesta också har velat.69 

Etiska aspekter  interv ju 

 
 Informationskravet är att personerna som ingår i studien ska känna till studiens syfte och 
frågeställning, i detta fall hur digitala lärresurser används i historieämnet och hur läraren uppfattar 
användningen av digitala lärresurser i ämnet. De intervjuade ska också ha kännedom om vilken 
uppgift som de har i studien. Vi skickade även ut vilken institutionsanknytning och vilka vi var 
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som genomför arbetet. Detta för att de deltagande lätt kan kolla upp uppgifterna hos lärosätet.70 
Det skickades ut sammanlagt tre mail där denna information om studiens syfte och deltagarnas 
ställningstagande förekom så de var medvetna om sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att 
personerna som deltar i studien själva bestämmer över sitt deltagande och kan hoppa av om han 
eller hon känner för det oavsett hur länge intervjun och studien har fortgått och utan att det ska 
medföra negativa följder för deltagaren som väljer att hoppa av.71 Konfidentialitetskravet innebär 
att de personer som deltar i studien inte ska kunna identifieras. Uppgifter om de intervjuade och 
data som samlats in i studien ska inte vara tillgänglig för obehöriga.72 Det sker genom att vi är de 
enda som har tillgången till empirin från intervjuerna som innefattar anteckningar och 
inspelningsmaterial som bevaras på en privat dator. I intervjuresultatet nämns att personen jobbar 
på gymnasieskola i en mellanstor kommun i Mellansverige. Det nämns om skolan är kommunal 
eller en friskola. Det nämns även kön och när personen utbildade sig. Kommunen har tillräckligt 
många olika friskolor och kommunala skolor samt antal lärare i olika åldrar så att det inte är 
möjligt att identifiera individerna som ställt upp för intervju.  
Nyttjandekravet innebär att uppgifter och empirin endast får användas i forskningsändamål och 
inte användas kommersiellt eller icke- vetenskapliga syften.73 Empirin för denna studie får endast 
användas inom forskning, vilket deltagarna var medvetna om när de deltog.  
 

 

 

Reflektion över metod 

Enkät 

 
Insamlingen av den del av det empiriska materialet som inhämtades med hjälp av en enkät gick 
planenligt och förhållandevis smidigt. Vi var på förhand medvetna om att vi kunde påverka 
urvalsgruppen att i högre grad delta genom att skicka ut de påminnelser som redogörs för under 
rubriken som behandlar metodens genomförande. Tendensen att antalet svar ökade i samband 
med påminnelseutskicken var tydlig och det var en strategi som föll väl ut. För att öka antalet svar 
hade vi kunnat ta telefonkontakt. Motiven till att vi inte gjorde det var att vi var nöjda med antalet 
respondenter eftersom de utgjorde ett brett urval sett till ålder, kön, skolform etc., samt och 
främst att tidsbegränsningen omöjliggjorde någonting sådant. 
Vårt val att tydligt definiera vad vi menar med digitala lärresurser föll också väl ut. Trots att 
respondenterna hade möjligheter till att kommentera efter alla frågor så fick vi ingen respons som 
tydde på oklarheter gällande detta. Den enda tvetydigheten var gällande frågan om lärarnas 
tillgång till att använda mobiltelefonen i undervisningen. Flera av lärarna tycktes tolka frågan som 
att den handlade om skolans tillgångar, och huruvida de tillhandahåller mobiltelefoner ämnade 
för lärarnas användande eller inte. Det vi menade med frågan, och som inte riktigt framkom, var 
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om läraren har möjlighet till att använda mobilen i undervisningen. Huruvida mobiltelefonen är 
lärarens privata eller skolans är inte av vikt i vår undersökning. Eftersom lärarnas tillgång till olika 
digitala lärresurser inte behandlas av någon frågeställning, utan enbart utgör en 
bakgrundsinformation att sätta användandet i relation till, så känner vi inte att denna oklarhet har 
gett oss ett missvisande resultat. 

Reflekt ion över interv jumetod 

Kontakten med personer som var intresserade av att delta i intervjun var tidskrävande. Vår avsikt 
var att efter insamlingen av empirin från enkäten börja med intervjun. Vi känner i efterhand att 
kontakten och planeringen av intervjun kunde ha skett parallellt med insamlingen av empirin från 
enkäten. Det visade sig även att det inte fanns ett stort intresse bland de som deltog i 
enkätundersökningen att även vara med på intervjun.  Det som var den avgörande faktorn var att 
ett personligt mail skickades ut. Det ledde till att vi fick in det antal intervjuer som upplevdes 
tillräckligt för studiens syfte genom att intervjuerna visar på en variation av uppfattningar. 
Sökande efter deltagare gav inte oss en möjlighet att välja ut respondenter men utfallet visade sig 
ge oss den bredd av olika respondenter i form av ålder, kön och erfarenhet som var intressant för 
studiens syfte. Att skicka ut flera utskick är vanligt, enligt Esaiasson (2012) men det är viktigt att 
man är tydlig från början med vad syftet med studien är och vad som förväntas av deltagarna.74  
Intervjuerna gav de data vi behövde för studien. Vi tror att en viktig del var att intervjun hölls på 
den intervjuades arbetsplats. Det gav dem en trygg miljö och intervjun kunde genomföras i lugn 
och ro. Genomförandet av testintervjun var betydelsefullt för att intervjun kunde flyta på genom 
att intervjuguiden hade prövats och utvecklats. Testintervjun gav oss erfarenhet att låta den 
intervjuade få tid att utveckla sina svar och även erfarenhet att kunna använda tystnaden till en 
fördel genom att reflektera och anteckna. Esaiasson (2012) anser att det är bra för orutinerade 
intervjuare för att man inte skenar iväg utan att reflektera och istället använda anteckningspauser 
för att inte skapa obekväm tystnad.75   
Transkriberingen  är tidskrävande och eftersom det här var första gången för oss att genomföra 
en studie med intervjumetod kändes det pressat rent tidsmässigt. Den empiri vi fick från 
intervjuerna är vi dock nöjda med och de kan användas för att uppfylla syftet med studien. Det 
gav oss erfarenhet om planering, genomförande och hantering av empiri. 
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Empiriskt resultat: Enkätstudien  

Respondenternas bakgrund 

Enkäten skickades ut till samtliga yrkesverksamma gymnasielärare i ämnet historia i den 
mellansvenska kommun som var föremål för vår undersökning. Totalt skickades enkäten ut till 72 
lärare varav 30 valde att delta som respondenter i enkätundersökningen. Alla lärare som deltar i 
den här studien har angett att de har en lärarexamen. Vi vill inleda resultatdelen med en 
bakgrundsgenomgång. Syftet är att vi anser att det är relevant för läsaren av den här studien att ha 
kännedom om vissa bakgrundsfakta kring de respondenter vars utsagor utgör undersökningens 
empiri.  
  Följaktligen så ombads respondenterna att i enkätens inledning svara på ett antal frågor om sin 
egen bakgrund. Någonting som bör beaktas i en studie av det här slaget och som vi vill poängtera 
är att vi inte kan utesluta risken för att personer som har ett stort intresse för eller en positiv 
inställning till informations- och kommunikationsteknik (IKT) är överrepresenterade bland 
respondenterna. Man skulle kunna tänka sig att de personer som är mer osäkra på sina egna 
kunskaper inom IKT har undvikit att svara på enkäten. För att nå en mer heltäckande 
beskrivning över historielärares användning av digitala lärresurser hade det varit önskvärt med en 
högre svarsfrekvens, uppemot 100 %. Detta hade vi möjligen kunnat uppnå med telefonkontakt 
med då hade mer tid krävts. Resultatet här nedan visar dock på en kartläggning av en grupp 
historielärares användning av digitala resurser. Denna grupps representativitet är svår att veta 
något om, som nämns ovan kan den bestå av de med mest utbildning och intresse för IKT. Det 
är dock en grupp av historielärare som vi undersökt och gruppen består av lärare med olika kön, 
ålder och skolformsanställning vilket trots allt ger en bild av IKT-användningen inom 
historieämnet.  

Kön 

 
Av de 30 respondenterna så valde 29 att ange vilket kön de har medan en inte ville uppge 

detta. 18 av respondenterna var män och 11 var kvinnor. 
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Ålder :  

 
 

Av de 30 respondenterna så valde 29 att ange sin ålder. Samtliga av de respondenter som har 
angivit sin ålder befinner sig inom åldersspannet 20-60 och som diagrammet visar så är de allra 
flesta av de tillfrågade lärarna mellan 30 och 50 år gamla. 2 av lärarna är mellan 20-30, 11 är 
mellan 30-40, 13 är mellan 40-50 och 3 är mellan 50-60 år. 

 

Friskola respektive  kommunal skola 

 

 
19 av de tillfrågade lärarna angav att skolan som de arbetar på för tillfället är kommunal medan 

elva av lärarna uppgav att deras skola är en friskola. Ingen av lärarna valde alternativet övrigt som 
fanns tillgängligt ifall någon lärare föll utanför övriga svarsalternativ. 
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Tidpunkt för  lärarexamen  

 

 
 
Som tabellen visar är den absoluta majoriteten av respondenterna utbildade under de 25 

senaste åren och de allra flesta har tagit sin examen under 2000-talet. Tre av lärarna hade 
emellertid avsluta sin lärarutbildning före 1995. 

 

Antal år inom läraryrket :  

 

 
 
Tre av de totalt 30 respondenterna uppgav att de har arbetat som lärare under högst 5 år. Strax 

under hälften av lärarna, 14 stycken, har arbetat mellan 5 och 10 år och sju stycken har arbetat 
mellan 10 och 15 år. Fyra av respondenterna har arbetat mellan 15-20 år medan Två uppgav att 
de har ägnat mer än 20 år åt att arbeta som lärare. 
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Utbildning inom dig i ta la lärresurser :  

 
22 av respondenterna sade sig ha genomgått någon form av utbildning vars innehåll kretsar 

kring digitala lärresurser medan 8 lärare sade sig vara helt outbildade i ämnet. De lärarna som 
angav att de har någon form av utbildning i användning av digitala lärresurser ombads även 
besvara hur de fått tillgång till utbildningen. Observera att de 22 respondenterna som besvarade 
denna följdfråga hade möjlighet att ange fler än ett alternativ. 

 
De 22 respondenter som angett att de är utbildade inom digitala lärresurser ombads ange hur 

de fått tillgång till utbildningen. 
 

 
 
Nio av lärarna sade sig ha fått möjlighet att utbilda sig inom digitala lärresurser genom 

lärarutbildningen. 17 lärare har genomgått en utbildning genom en skola som de har arbetat på 
och tio har tagit saken i egna händer och har på eget initiativ utbildad sig inom digitala lärresurser. 
De båda lärarna som valde alternativet övrigt specificerade i kommentarsfältet att de har fått 
tillgång till utbildningen via vidareutbildningar som kommunen har tillhandahållit. 
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Användningens omfattning 

När vi ska syna lärares användning av digitala lärresurser blir det relevant att först ta reda på hur 
ofta det används i undervisningen. Respondenterna ombads därför att ange hur ofta de använder 
sig av digitala lärresurser i kursen historia 1. 

 
Lärarna ombads välja det svarsalternativ ovan som bäst passar in på deras egen användning av 

digitala lärresurser i sin undervisning i kursen Historia 1. Samtliga av de 28 respondenter som 
valde att svara på frågan sade sig använda digitala lärresurser i någon mån. En av respondenterna 
uppgav att hen använder sig av digitala lärresurser någon gång under terminen, Nio tyckte att 
alternativet då och då under terminen stämde in bäst på deras undervisning och 18 av 
respondenterna sade sig använda digitala lärresurser under varje lektion. 
 

Lärares användning av digitala lärresurser 

Nedan presenteras resultatet från den del av frågeställningen som behandlar lärares användning 
av digitala lärresurser. De didaktiska frågorna vad, hur och varför används för att undersöka 
lärarnas användning. 
 

Vad använder lärarna s ig  av för  dig i ta la lärresurser  i  undervisningen och vad låter  de 
e l everna använda? 

En faktor som styr vilka digitala lärresurser som lärare använder i undervisning är givetvis vilka 
tillgångar skolan har och således är det förstås relevant att också redogöra för detta. Följaktligen 
så presenterar de blå markerade staplarna i diagrammet nedan i vilken utsträckning de artefakter, 
som vi definierat som digitala lärresurser, enligt lärarna, finns tillgängligt för dem. Lärarnas 
uppfattning om den egna användningen presenteras med hjälp av de röda staplarna. Slutligen så 
redovisas även i vilken utsträckning lärarna säger sig tillåta elever att använda olika digitala 
lärresurser. Detta synliggörs genom den gröna stapeln. 
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Av de totalt 30 respondenterna så valde en att inte svara på frågorna om vilka digitala 
lärresurser som finns tillgängliga för läraren. Desamma gällde för vilka digitala lärresurser som 
läraren använder själv samt vilka resurser som läraren låter eleverna använda. 

 

SMART Board 
Finns tillgängligt för tre av lärarna och av dem så väljer två att också använda den i 
undervisningen. Ingen lärare angav att de låter eleverna använda SMARTboarden i 
undervisningen 

 

Dator 
Finns tillgängligt för samtliga 29 lärare av dem så väljer också alla att använda datorn i 
undervisningen samt att låta eleverna använda densamma.  

Tv  
21 respondenter angav att de har tillgång till en tv när de ska undervisa. Av dem så använder 15 
stycken teven i sin undervisning medan 8 lärare dessutom låter eleverna använda teven på något 
sätt i sin undervisning. 

 

Internet 
Samtliga respondenter sade sig ha tillgång till och använder också internet i sin undervisning. 
Siffran vad gäller elevers användande är något lägre, då 26 lärare sade sig låta elever använda 
internet i sin undervisning. 

VHS/DVD 
23 av de 26 respondenter som sade sig ha tillgång till VHS eller DVD i sin undervisning använder 
den också i undervisningen. 12 lärare låter även eleverna använda VHS eller DVD. 
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Projektor 
29 lärare angav att de har tillgång till samt att de också använder sig av projektorn i sin 
undervisning. 13 av lärarna uppgav att de låter eleverna använda projektorn. 

Surfplatta 
6 lärare uppgav att de har en surfplatta till sitt förfogande under sina lektioner och 2 stycken säger 
sig också använda den. Här är elevernas användning istället något högre än lärarnas då 6 av 
lärarna låter sina elever använda en surfplatta i sin undervisning. 

Mobiltelefon 
16 av lärarna har tillgång till en mobiltelefon när de undervisar och 10 av dem väljer att använda 
den. 19 lärare låter eleverna använda en mobiltelefon, som enligt respondenternas kommentarer i 
enkäten, vanligen är elevernas privata. 
 

Hur används dig i ta la lärresurser  i  undervisningen? 

Användningsområden 
Den del av denna frågeställning som enkäten ämnar besvara fokuserar främst på vilka 
användningsområden som lärarna säger sig ha för digitala lärresurser i undervisningen i historia 1. 
Enkätundersökningen behandlar endast ett av dessa områden, men kompletteras av 
intervjuundersökningen vars resultat ger en mer heltäckande bild av hur digitala lärresurser 
används i undervisningen. 

Digitala lärresurser som komplement till läroboken 
Lärarna tillfrågades i vilken utsträckning de använder digitala lärresurser som ett komplement till 
läroboken, eller annat tryckt material i de fall då läraren inte använder sig av en lärobok. 
 

 
 

En respondent angav att hen använder digitala lärresurser på detta sätt i mycket liten 
utsträckning medan fyra respondenter tyckte att alternativet liten utsträckning stämmer bäst in på 
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deras undervisning. 12 lärare angav att de använder digitala lärresurser som ett komplement till 
det tryckta materialet i stor utsträckning och 13 respondenter valde alternativet mycket stor 
utsträckning. Samtliga 30 respondenter valde att svara på frågan. 
 

Varför använder lärarna dig i ta la lärresurser  i  undervisningen? 

Digitala lärresurser som hjälpmedel för att öva elevernas förmågor 
Respondenterna ombads att ange vilka av de, i läroplanen för gymnasieskolan formulerade, 
förmågor som eleverna ska få möjlighet att öva genom lärarnas undervisning med hjälp av digitala 
lärresurser i kursen historia 1. Endast 11 respondenter svarade på frågan då 12 stycken uppgav att 
de inte använder digitala lärresurser i detta ändamål. Två respondenter uppgav att de för tillfället 
inte undervisar i historia 1 medan fem respondenter inte svarade på frågan. 
Lärarna fick möjlighet att besvara frågan genom ett fritextsvar. Detta öppnade upp möjligheterna 
för ett fritt tänkande hos respondenterna då de inte begränsades av några svarsalternativ. 
Observera att lärarna hade möjlighet att nämna fler än en förmåga. 
 

 
 

Samtliga förmågor 
Fem av lärarna sade att de ständigt använder digitala lärresurser i sin undervisning och att det 
därmed används inom alla förmågor som övas genom undervisningen i kursen historia 1. 

Söka källor 
Fyra av lärarna uppgav att de använder digitala lärresurser när eleverna övar förmågan att söka 
efter källor. 

Skriva och bearbeta text 
Tre av lärarna sade sig använda digitala lärresurser för att öva elevernas förmåga att skriva och 
bearbeta text. 
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Redovisa resultat genom modern informationsteknik 
Denna förmåga nämndes av två lärare som föremål för användande av digitala lärresurser. 

Källkritik 
Den källkritiska förmågan framhölls av sex lärare som ett av de digitala lärresursernas 
användningsområden. 

Analytisk förmåga 
Två av respondenterna angav elevernas analytiska förmåga där digitala lärresurser med fördel 
används. 

Undersöka, förklara och värdera historieanvändning 
En respondent sade sig använda digitala lärresurser för att öva denna förmåga. 

Digitala prov 
En lärare uppgav att digitala lärresurser används för att öva denna förmåga. Det är emellertid 
högst oklart vad respondenten menar med detta. 

 

Användning av dig i ta la lärresurser  för  at t  spara t id i  och under lät ta undervisningen 

Lärarna fick frågan i vilken utsträckning de anser att användandet av deras egen användning av 
digitala lärresurser sparar tid i undervisningen i historia 1 samt i vilken utsträckning det 
underlättar vid ut- och inlämning av uppgifter i samma kurs. 
 

 
 

Fem lärare sade sig anse att deras användande av digitala lärresurser sparar tid i 
undervisningen i mycket liten utsträckning och lika många lärare valde alterntivet att det sparar tid 
i liten utsträckning. 12 lärare uppgav att digitala lärresurser stor utsträckning fungerar 
tidssparande i deras undervisning medan samma siffra för de som sade sig anse att digitala 
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lärresurser sparar tid i mycket stor utsträckning ligger på sex. Två av respondenterna valde att inte 
svara på frågan. 

Tre av respondenterna uppgav att digitala lärresurser underlättar vid in- och utlämning av 
uppgifter till eleverna i mycket liten utsträckning. Två lärare uppgav att samma påstående i liten 
utsträckning stämmer in på deras undervisning medan nio lärare angav att de upplever att det 
stämmer i stor utsträckning. Drygt hälften av respondenterna, 15 stycken, uttryckte att digitala 
lärresurser underlättar vid in- och utlämning av uppgifter i mycket stor utsträckning i deras egen 
undervisning. En respondent svarade inte på frågan. 

 

Digitala lärresurser  som en intressekatalysator  

Lärarna tillfrågades i vilken utsträckning de anser att deras användande av digitala lärresurser 
skapar ett utökat intresse för ämnet hos de elevgrupper som de undervisar i historia 1. 

 

 
 

Tre av respondenterna angav att de anser att digitala lärresurser ökar intresset hos elevgruppen 
i mycket liten utsträckning medan 12 respondenter uppgav att deras användande av digitala 
lärresurser i liten utsträckning. Tio av lärarna valde alternativet att användningen av digitala 
lärresurser i stor utsträckning ökar intresset hos elevgruppen och tre lärare uppgav att de anser att 
användningen skapar ett utökat intresse för ämnet i stor utsträckning. Två lärare valde att inte 
svara på frågan. 

Fördelar med användningen av dig i ta la lärresurser  i  undervisningen  

De fördelar som lärarna anser att deras användning av digitala lärresurser bidrar med blir relevant 
att presentera när frågan om varför digitala lärresurser används i undervisningen aktualiseras. 
Ännu en gång har vi tagit hjälp av ett fritextsvar. Den här gången för att vi ska kunna fånga in de 
aspekter som lärarna själva vill framhäva i frågan. 
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18 av studiens respondenter valde att svara på frågan och deras svar kretsade kring tretton olika 
aspekter av undervisningen där användningen av digitala lärresurser är en fördel. Fyra lärare ville 
framhäva möjligheterna att variera undervisningen och lika många nämnde den utökade 
användarvänligheten som användning av digitala lärresurser möjliggör. Tre lärare uttryckte att det 
faktum att undervisning med hjälp av digitala lärresurser sker i den miljö som också präglar 
elevernas vardag. Lika många lärare angav att användning av digitala lärresurser underlättar för 
elever med särskilda behov och samma antal framhävde möjligheterna att visualisera 
undervisningen som en fördel med användningen. Två lärare angav nivåanpassning som en fördel 
och samma antal uppgav elevers utökade möjligheter att ta igen missad information vid frånvaro 
som en fördel. Slutligen så nämndes ytterligare några aspekter av användningen av digitala 
lärresurser i undervisningen. Dessa områden var förbättrad kommunikation, ökad möjlighet att 
bedöma formativt, ökade möjligheter att koppla nutid med dåtid, att undervisningen blir 
tydligare, att användningen fungerar utvecklande för läraren samt att eleverna får lättare att föra 
anteckningar på ett strukturerat sätt.  

Nackdelar med användningen av dig i ta la lärresurser  i  undervisningen 

Även frågan om vilka nackdelar som lärarna ser med användningen av digitala lärresurser ställdes 
med möjlighet för lärarna att svara i fritext. 
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24 av studiens respondenter svarade på frågan och deras svar kretsade kring 14 aspekter av 
undervisningen där användningen av digitala lärresurser är en nackdel. 14 av lärarna angav att 
eleverna blir distraherade som en nackdel med användningen av digitala lärresurser i 
undervisningen. Fem lärare framhöll teknikstrul som en nackdel och samma antal lärare nämnde 
bristande källkritik. Två lärare vidhöll att användningen av digitala lärresurser gör att lärarna får 
svårare att ändra i sin planering. Resterande nio områden framhölls av en lärare. Det som 
nämndes var risken för fusk, att syftet med undervisningen blir diffust, att andra aspekter av 
undervisningen faller i glömska, oklarheter gällande upphovsrättsskyddat material, att eleverna 
föredrar att läsa i vanliga läroböcker, att elever tar genvägar i undervisningen, att eleverna på sikt 
får en minskad djupläsning, att elevernas förståelse blir splittrad samt att det är betydligt svårare 
att hitta digitalt material som håller samma klass som läroboken. 
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Empiriskt resultat: Intervjuresultat  

 
Intervjuresultatet är utifrån de fem intervjuer som genomfördes. Resultatet från intervjuerna 
kommer att vara en fördjupning från resultatet av enkäten. Resultatet beskriver en 
bakgrundsbeskrivning av den intervjuade och hur det ser ut på skolan de jobbar på för att få en 
bild av deras möjligheter till användningen av digitala lärresurser. Resultatet kommer visa hur de 
arbetar med digitala lärresurser och uppfattningar som lärarna har av användningen av digitala 
lärresurser i historieämnet. Intervjuerna kommer att redovisas separat för att sedan jämföras i 
analysen.  

 

Intervju 1 

Bakgrundsbeskrivning 

 
 Läraren har utbildat sig inom lärarprogrammet. Läraren har studerat historia och geografi och 
slutförde sin utbildning 2007. Läraren arbetar på en friskola och har jobbat på samma friskola sen 
studierna blev fullbordade. Den intervjuade framhåller att hon inte har ett stort intresse för 
användningen av digitala lärresurser privat men använder det dagligen i from av sociala medier 
och kollar mail. Läraren tycker att hon inte fick kunskap om användningen av digitala lärresurser i 
utbildningen inom lärarprogrammet. Läraren anser att det borde ingå mer i utbildningen för det 
behövs i dagens skola. Hon förklarar att användningen av digitala lärresurser är på eget initiativ 
och man bestämmer själv hur användningen sker. Läraren anser att skolledningen uppmuntrar 
användningen men påverkar användningen endast ur ett ekonomiskt perspektiv.   
  Studieambitionen hos eleverna på skolan är enligt läraren låg. Det är ett flertal elever som är 
omotiverade och skolan har en heterogen grupp med elever med olika förutsättningar. Hon 
beskriver att hon har sett en förändring, från att skolan tidigare hade motiverade elever och 
många elever som inte passade in i traditionell undervisningen och att den här friskolan gav dem 
en undervisningsmiljö som passade bättre, till att det numera inte riktigt är så.  
Idag har alla lärare och elever tillgång till en egen dator. Skolan har projektorer i klassrummen 
som många av lärarna använder för Powerpointpresentationer. Skolan använder sig inte av 
läroböcker utan alla läromedel är digitala. Det är av ekonomiska skäl som läromedel endast 
förekommer digitalt enligt den intervjuade. Elever med särskilda behov kan få tillgång till lärobok. 
Eleverna har utöver datorn även tillgång till Nationalencyklopedins databas och landguiden.  

 

Hur? 

Läraren beskriver att hon dagligen använder digitala lärresurser i undervisningen och har som 
nämnt ovan tillgång till en personlig dator. Den intervjuade använder projektorn för att visa 
Powerpoint och Prezi som är presentationsprogram. Det används för att presentera 
arbetsområden för eleverna inom historieämnet. Presentationerna läggs sedan upp på en portal 
som skolan har, där kan eleverna kan hämta hem Powerpointpresentationerna och 
Prezipresentationerna. Eleverna använder digitala lärresurser inom historieämnet genom att föra 
anteckningar och även som nämnt ovan att hämta hem presentationer. Elevernas användning av 
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digitala lärresurser ger dem möjligheten att underlätta skrivandet. Skrivningar av uppsatser 
underlättas och de kan även skriva på skolan 

Uppfattningar  

 
 Den intervjuade anser att det ligger i elevernas eget intresse i vilken grad användningen av 
digitala lärresurser sker.  
  Hon anser att användningen av digitala lärresurser är givande för historieundervisningen och att 
det kan användas för att föra lektionen och diskussioner framåt. Till exempel använder sig läraren 
av digitala lärresurser för att få svar på frågor som elever ställer som hon inte känner till eller 
behöver utveckla. Hon tycker detta arbetssätt kan användas av lärare och av elever. 

   Nackdelen med användningen av digitala lärresurser i undervisningen anser hon är att 
eleverna ofta aktiverar sig med annat än lektionens innehåll. Hon tycker att det är svårt att 
kontrollera vad eleverna gör på sina datorer och det sker ofta att de är inne på sociala medier som 
till exempel Facebook. Skolan har tidigare stängt ner sidor som de ansåg missgynnar elevernas 
studier. Hon brukar låta eleverna stänga ner skärmarna på datorerna när lektionen tar upp 
moment där inte datorn behövs för att fånga deras uppmärksamhet. Tidigare har eleverna använt 
sig av mobiltelefoner när de tappar koncentrationen, vilket hon anser var enklare att hantera. För 
det kunde användas på ett sätt som gynnade lektionen. Hon förklarade att hon tidigare kunde 
samla in mobiltelefonerna och använda de för att till exempel slumpmässigt välja en mobiltelefon 
som ledde till att lektionen leddes framåt. 

  Enligt den intervjuade kan användningen av digitala lärresurser missgynna 
historieundervisningen genom att källkritiken inte tas hänsyn till. Eleverna kan ofta använda 
opålitliga källor där hon nämner Wikipedia som ett exempel. När vi diskuterar om källkritiken 
och hur det står i läroplanen att eleven ska ha förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor 
utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.76 På frågan om hur hon 
arbetar med källkritiken och hur hon ser på hur eleverna tar sig an detta svarar hon: 

 
Precis där kan man ju använda det hela tiden och det är jättebra för den delen och där får man ju 
in det. Det gäller ju alla ämnen. Så då kan man få in det. Däremot så är dem ganska dåliga på 
källkritik. De vet i teorin vad källkritik är så ger man ut en fråga vad är källkritik? Kan de redogöra 
jättefint för det, men att tillämpa det i verkligheten det är det de behöver öva sig på, det är dem 
dåliga på. Men i praktiken kan de, eller i teorin kan de det men inte i praktiken, men då är det 
jättebra till exempel när man har en övning att få läsa, försöka att hitta det i Aftonbladet, DN och 
sen jämföra det. 

 
  Hon brukar ibland stänga ner datorerna och eleverna får söka informationen i biblioteket. 

Hon förklarar dock att eleverna på skolan inte tycker om att läsa och att informationssökande på 
biblioteket är tidskrävande. Historieundervisningen är enligt henne tidkrävande och mycket ska 
göras på kort tid. Användningen av digitala lärresurser anser hon kan hjälpa läraren i detta genom 
användningen av digitala lärresurser i form av Powerpoint och Prezi.  

  Hon anser att användningen av digitala lärresurser är en inspirationskälla och det ger läraren 
många valmöjligheter hur undervisningen ska struktureras. Hon anser dock att det ligger hos den 
enskilda lärarens motivation och intresse för att använda digitala lärresurser i undervisningen.  
 

Intervju 2 

 

                                                
76 läroplan gy11, s. 67 
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Bakgrundsbeskrivning 

 
 Läraren har utbildat sig under en längre period. Började studera religion 1975 och läst historia 
2011. Läste sedan pedagogiken som blev klar 2012. Hon har även läst ide- och kulturhistoria. 
Examens lärarkunskap i Stockholm Idag undervisar hon i religion och historia.  
 Hon har ett intresse för digitala lärresurser privat. Hon använder Ipad, Iphone och dator i 
vardagen. Läraren har även ett stort intresse att använda digitala lärresurser i sin undervisning.  
 Genom UR och Stockholmsmässan har gett goda kunskaper om digitala lärresurser. Hon tycker 
att skolledningen inte tvingar fram användningen av digitala lärresurser men att de vill att det ska 
användas för det köps in till skolan.  
Alla klassrum på skolan har en Smartboard. Smartboarden används för att visa 
Powerpointpresentationer och det används på varje lektion. Eleverna och lärarna har en egen 
dator. Skolan har motiverade elever och det är en bra studienivå på skolan. Hon anser att 
kunskapen om användningen av digitala lärresurser inte ingick i utbildningen utan att det är 
skolan som har försett hon med den kunskapen i form av vidareutbildningar. Dessa utbildningar 
är mer av den formen att de är instruktioner hur digitala lärresurser ska användas funktionellt.  
Utbildningarna fokuserar inte på hur det kan användas i undervisningen. Hon anser att det ligger 
i lärarens eget intresse för hur digitala lärresurser kan användas i undervisningen. 

Hur? 

Hon använder digitala lärresurser främst genom Powerpointpresentationer på Smartboarden. Det 
förkommer även att hon streamar filmer och hon använder sig mycket av bilder som leder till att 
eleverna blir koncentrerade. Hon använder sig av Nationalencyklopedin och SVT i sin 
undervisning för tillgången av film och bilder. Tillgång av filmer och bilder anser hon är en stor 
fördel med användningen av digitala lärresurser. Hon har även digitaliserat allt material som hon 
använder i undervisningen. Användningen av Powerpointpresentationerna är för att främst visa 
vad som är det mest relevanta som eleverna ska lära sig.  
 

Uppfattningar 

Läraren anser att det gäller att hitta en balans mellan digitala lärresurser och traditionella 
utlärningsmetoder som till exempel användningen av whiteboardtavlan. Hon anser att inget ska 
ersätta det andra utan att båda metoderna ska finnas tillgängliga. Detta för att hon anser att den 
främsta utmaningen för lärare i dagens skola är att fånga elevernas uppmärksamhet. Hur hon ser 
på användningen av användningen av digitala lärresurser och informationssökningen säger hon: 

 
Informationssökningen, den är så enkel men jag vet inte om det gör eleverna kunnigare på det hela 
taget. Det är ju inte riktigt så att elever kan mer idag än för några år sen när man inte hade det här 
tillgångarna egentligen. Det kanske blir för enkelt på nåt sätt så att det inte fastnar, om man ska 
söka nåt värdefullt på nätet, så söker man ofta utifrån man kan nånting och är intresserad av 
nånting. Att söka information om något som man inte vet så mycket om det är så mycket svårare 
egentligen och söka bra information skulle jag vilja säga. Jag är rädd för att vi kanske missar 
någonting i huvud taget i pedagogiken på det sättet av att kunskapen inte hinner landa, det blir så 
flashigt och snabbt allting på nåt sätt, jag vet inte. En stor fråga jag funderar över faktiskt. 

 
Hon använder sig ofta av en berättarpedagogik som hon känner sig bekväm med och nämner 

att det gäller för lärarna att använda sig av sina styrkor. Hon tycker att det passar historieämnet 
och gör det mer levande. 
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Jag är en berättande lärare, det är min styrka att kunna berätta och jag har mycket berättande i 
historia, men jag har en Powerpoint som sammanfattar vad som är viktigt och mycket bilder. Ofta 
är det uppskattat av eleverna för det berättas så lite idag, jag kan mina ämnen och jag kan det 
utantill. Det kan bli lärarcentrerat, men jag tycker att resultaten visar att det fungerar, vi är olika 
som lärare och har olika styrkor och jag tycker att det är bra att man använda styrkorna. Det får 
inte bli lika varje lektionen utan att det ska varieras. Det är önskvärt, jag tycker om att berätta. 

  
En nackdel som kommer fram under intervjun är att det är svårt att fånga elevernas 

uppmärksamhet. Hon anser att eleverna kan tappa koncentrationen på grund av den delade 
uppmärksamheten. Eleven ska fokusera på vad läraren lär ut men mycket av fokuseringen blir på 
vad som sker på datorn. Den ständiga uppkopplingen är ett bekymmer för undervisningen. 
Föräldrar på skolan har kommit med förslaget att man ska förbjuda datorer men det går inte 
menar hon på grund av att dagens samhälle är digitaliserat.  

Läraren anser att användningen av digitala lärresurser påverkar källkritiken genom att det är 
lätt för elever att gå in på en opålitlig sida och att de har svårt att värdera sidorna. Hon påpekar 
att det gäller för lärarna att göra eleverna medvetna om detta och hur de ska värdera källor.  

Hon anser att denna ständiga uppkoppling inte höjer elevernas kunskapsnivå utan att det kan 
missgynnas genom att informationssökningen är enkel och bekväm. Eleverna får inte in den 
kunskapen som finns i de digitala lärresurserna utan det stannar där som en sparad fil. 

  Hon tycker att hon att användningen av digitala lärresurser fungerar bra för henne men att 
det alltid finns utvecklasmöjligheter. Hon känner i nuläget att hon kan det som krävs för sina 
ämnen men känner att det underlättar med en dialog mellan kollegerna på skolan. 

 

Intervju 3 

 

Bakgrund 

 
Läraren i intervju tre är lärare i svenska och historia. Han blev klar med sin utbildning 1998 och 
har jobbat som lärare sedan 1999. Han använder digitala lärresurser privat genom att kolla mail, 
sociala medier och nyhetssajter. Han berättar att han inte fick utbildning om digitala lärresurser i 
lärarutbildningen. Han nämner att det han kan om digitala lärresurser är självlärt och han anser 
att han har lärt sig det han behöver för att kunna använda digitala lärresurser i 
historieundervisningen.  
  Han jobbar på en kommunal skola. På skolan han jobbar på har alla lärare och elever tillgång till 
en personlig dator. Det finns även ett nätverk på skolan som kan användas för datorn och 
mobiltelefonen.  Det finns även datasalar med Mac-datorer som används i undervisningen. Varje 
klassrum på skolan har projektor och DVD-spelare. Skolan har även en IT-pedagog som förser 
lärarna med utbildningar inom området. Det finns ett krav från ledningen att digitala lärresurser 
ska finnas med i undervisningen men läraren anser att det passar vissa ämnen bättre än andra. 
Han berättar att användningen är varierande mellan lärarna på skolan, där vissa är ständigt 
användande medan vissa lärare endast kollar mail.  
   Studienivån på skolan är hög och eleverna är studiemotiverade. Han nämner att skolans elever 
är ambitiösa och skötsamma. Skolan är i toppen i Sverige gällande ingångsvärden. Skolan var tidig 
med att involvera digitala lärresurser i undervisningen. Han säger att ge alla elever en personlig 
dator så kan en kommunal skola konkurrera med friskolor som även dem förser eleverna med 
personliga datorer. Han berättar att utvecklingen av den digitaliserade undervisningen var 
krävande och det var jobbigt att digitalisera allt.  
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Hur? 

Han nämner att han utvecklat sin egen undervisning med hjälp av digitala lärresurser. Han 
använde till en början projektorn som en ny variant av overhead och idag används den till sin 
fulla potential med bland annat rörliga bilder och film. 
  Hans undervisning påverkas av elevantalet, desto större klass ju mer använder han sig av en 
föreläsningspedagogik och med färre elever blir undervisningen mer anpassad för att eleverna 
jobbar med på individnivå. 

Uppfattningar 

Läraren anser att elevernas användning av digitala lärresurser underlättar deras eget arbete. 
Eleverna antecknar på datorerna och läraren använder datorn som ett verktyg i undervisningen. 
Han nämner även att det finns en risk för fusk och att eleverna aktiverar sig i annat än 
lektionsinnehållet. Eleverna spelar spel på datorerna på fritiden som de även tar med in i skolan. 
När vi nämner att tidigare intervjuade lärare tar upp detta som ett problem i undervisningen så 
frågar vi hur han ser på denna problematik så svarar han: 

 
”Men det är ju också ganska mycket elevernas ansvar vad de ska göra och inte, så skiter dem i det 
man gör och gör nåt annat så får det stå för dem. Frågan är hur mycket polis man ska vara? Det är 
ju frivilligt ändå att vara här.” 

 
  Läraren förklarar att han inte skulle kunna komma bort från digitaliseringen, han nämner att 

man dras med i strömmen hur samhället ser ut. Han tycker att läsförmågan försämras med att 
folk endast kollar sina digitala verktyg och är ständigt uppkopplade, böcker försvinner mer och 
mer. Han anser dock att användningen av digitala lärresurser leder till att man blir bra på annat, 
vad framkommer inte i intervjun.   

  Läraren nämner att han inte digitaliserar allt i undervisningen. Han ger ut ett häfte till 
eleverna i historia som en komplettering till de digitala läroböckerna. Han anser att eleverna har 
ett annat förhållningssätt till papper än lärarna. Men detta varierar även bland eleverna. När vi 
frågar om hur han uppfattar hur eleverna kan använda digitala lärresurser för att snabbt hitta svar 
och hur det påverkar undervisningen svarade han:  

 
”Men jag tycker det för allra mesta är helt fantastiskt, jättecoolt att man kan väldigt enkelt bara, 
man kan lätt slänga ut en fråga och säga att nu måste ni eller är det nån som vet det här nej men slå 
upp det då. Dom kan själva och man märker det ganska ofta under lektionens gång så där ibland är 
det någon som ställer en fråga liksom för att de har googlat upp något eller letat upp något som 
man just har sagt, men det här står så här och på så sätt blir det dynamiskt och skapar nya 
infallsvinklar. Men så finns det också problem med det att risk för fusk och risk för att de gör 
annat på lektionerna och sånt där.” 

 
Han anser att den formativa bedömningen underlättas med digitala lärresurser. Genom att han 

använder sig av programmet Google DOCs kan han under en elevs pågående arbete komma med 
feedback på ett smidigt sätt. Feedbacken blir då snabb och enkel och att eleverna får kontinuerlig 
återkoppling. Han anser dock att det blir en mer opersonligt relation till eleverna men att så är det 
i skolan idag att läraren inte har tiden för den personliga kontakten.   

  Han tycker att han har ett bra förhållningssätt till användningen av digitala lärresurser och 
han instämmer med tidigare intervjuade om källkritiken hamnar i fokus när man pratar om 
digitala lärresurser. När vi frågar honom hur han ser på det svarade han: 

 
”Men asså det är inget, jag vet inte, det är ju bara så det är nu, det är där dom letar sin information, 
alla gör det även vi. Det är ju så lätt att slå upp nånting på nätet. Så det är på nåt sätt så, det är så 
det är man måste använda digitala och källkritik, sen är ju risken att man tror att allt finns där, eller 
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finns det inte på nätet så finns det inte, så är det för elever också. Och det kan bli ett problem och 
att de behöver tränas i det. förutom det är ju det att vilka ska man välja ut när man får 35 000 
träffar, säg att de 5 första är de bästa bara för att Google har bestämt det. Men det är ju samma 
problem för alla och jag vet inte hur långt man kommer mer det där. Men det klar att vi jobbar 
med det i flera ämnen.” 

 

Intervju 4 

Bakgrundsbeskrivning 

 
Läraren som intervjuades i intervju fyra är en nyexaminerad och tog examen 2013. Han är lärare i 
historia, religion och specialpedagogik. Han säger att han är intresserad av  digitala lärresurser och 
han tycker att man ska utforma verksamheten efter hur samhället ser ut idag. Han tycker att det 
är roligt med digitala lärresurser men anser sig själv inte vara så kompetent inom området. 
  Han tycker att han inte fick någon utbildning inom digitala lärresurser i lärarprogrammet och 
det tycker han är pinsamt dåligt. Han nämner att han hade en kurs på 2,5 högskolepoäng om 
datorundervisning under utbildningen men att den var på en låg nivå och de fick inte ett tydligt 
syfte varför den hölls. Han anser att det borde vara mera utbildningar om digitala lärresurser på 
lärarutbildningen.  
   På skolan han jobbar på har de stationära datorer i datasalar och 25 bärbara datorer som 
eleverna kan låna. Det är den undervisande läraren som har möjlighet att låna datorerna så 
eleverna kan inte själv be om datorerna. 
 

Hur? 

Skolan har projektorer i varje klassrum som han själv använder till 90 procent. Användningen av 
skolans digitala resurser är varierande mellan lärarna. Skolan har seminarier och de försöker 
vidareutbilda lärarna inom detta område men han anser att det ligger som nämnt ovan på 
intresset hos lärarna för hur mycket man vill ta in den nya kunskapen och nya pedagogiska 
metoder.  

  Läraren berättar att han använder sig av ett program som heter Prezi. Det är ett 
presentationsprogram. Han har även använt ett program där eleverna kan använda sina telefoner 
som mentometerknappar. Han säger att om man använder dessa program på ett givande sätt blir 
undervisningen mer intressant för eleverna och det motiverar dem. Det är upp till lärarna att 
komplettera läroböckerna och den intervjuade anser att kompletteringen är nödvändig. Han 
använder sedan föreläsningar för att förklara för eleverna vad som är relevant att lära sig. Han 
lägger även upp materialet som de jobbat med på portalen som skolan har men anser att det är 
elevernas ansvar att ladda ner dem. Informanten tycker att han kan fånga elevernas 
uppmärksamhet och motivera dem med användningen av Prezi. Han berättar att användningen 
av Prezi ger han möjligheten att få med filmklipp i undervisningen vilket han anser uppskattas av 
eleverna. 
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Uppfattningar  

Den intervjuade anser att det ligger hos lärarens eget intresse för hur mycket de digitala 
lärresurserna används. Han säger att många lärare på skolan anser att det inte behövs i 
undervisningen. Han tror att det kan bero på att många lärare inte ser poängen med att ändra 
något som har fungerat tidigare. Han framhåller att det kan vara på grund av tiden, som 
nyexaminerad lärare behöver han bygga upp en bas och han tycker att användningen av digitala 
lärresurser hjälper. Han framhåller även en problematik som uppkommer när undervisningen är 
uppbyggt med digitala lärresurser: 

 

”Krånglar internet är man körd, krånglar datorn är man också körd. Det är det som är nackdelen 
med att förlita sig på den teknologin och lägga pedagogiken på datorn.” 

Skolan elever är omotiverade att läsa historia anser han. Historieämnet behövs inte för deras 
yrkesutbildning och det leder till omotiverade elever. När jag frågar om hur han kan motivera 
eleverna svarar han: 

  
Men hittills har det gått bra. I alla fall för man har kört mycket katederundervisning och då har 
man ju kolla på klassen hela tiden. Så då får man med de som inte är så motiverade. Men att få 
dem att anteckna är svårt men ger man de lite redskap bland annat att de själv ska kolla på 
Youtube och bara lära sig googla. Jag lägger upp sånt material att man kan kolla på en 
Powerpointpresentation som finns upplagt på Youtube. Sen är det upp till de själv att faktiskt kolla 
på den när dom är hemma innan provet eller vad man kan säga, det är det inte många som gör. 

  
Han säger att han skulle vilja att eleverna fick möjlighet till mer användning av digitala 

lärresurser. Han framför en önskan att även eleverna skulle kunna använda de program som han 
använder i undervisningen när de ska genomföra presentationer. Det skulle enligt den intervjuade 
leda till att undervisningen blir roligare för eleverna genom att de får kliva in i lärarrollen inom 
något område i historieundervisningen. Ledningen på skolan har viljan att föra in digitala 
lärresurser i undervisningen men hindras på grund av ekonomiska faktorer.  

Han använder digitala lärresurser för områden som informationssökning och källkritik. Han 
anser att eleverna då lär sig hur man söker på internet och vad som är en pålitlig källa. 
Informanten för diskussioner med eleverna under tiden, vilket gör lärandet mer levande. Det han 
poängterar är att fördelen med digitala lärresurser är att det hjälper att motivera eleverna men 
som nämnt ovan är det riskabelt att lägga över allting teknologiskt om något skulle gå sönder.  

  Han upplever att det är han själv som är den största drivkraften för användningen av digitala 
lärresurser. Han framhåller att han inte är rädd för att testa nya metoder för att lära ut men han 
vet att det tar tid och lärarna på skolan har inte samma förutsättningar som honom att ägna tid på 
fritiden för detta sökande. Han använder detta sökande för att skapa en grund att stå på som 
lärare och det ger även honom en repetition av ämneskunskaperna. Han nämner att drivet han 
har för att utvecklas som lärare även leder till att han utvecklas i sitt användande av digitala 
lärresurser. 

Intervju 5  

Bakgrundsbeskrivning 

 
  Läraren i intervju fem är lärare i svenska och historia och tog lärarexamen 2013. Han beskriver 
sig själv som en vardagsanvändare av digitala lärresurser och förklarar att det blir naturligt när 
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man är född på 80-talet. Den digitala utvecklingen har varit en del av vardagen för den 
intervjuade. 
  Han anser att utbildningar om digitala lärresurser fanns med i lärarutbildningen på Uppsala 
universitet men han framhäver att dessa utbildningar endast utvecklar lärarstudenter med ett eget 
intresse för digitala lärresurser. Han nämner en utbildning som heter estetisk dimension, där 
studenter ska använda sig av digitala lärresurser inom ett område under en verksamhetsförlagd 
utbildning. Han anser att det ofta görs ett initiativ på utbildningen att lära ut detta men att det 
inte fokuseras på hur studenten ska lära ut det i praktiken. Han förklarar problematiken:  

 
Problemet vi sitter i idag, som jag ser det, med teknik och skolan är att 400 miljoner kronor har 
spenderats på teknik men frågan är hur mycket utbildning som finns i dem miljonerna eller hur 
mycket datorer och Ipads skolorna har men vilka är det som använder dem 

 
På skolan finns det datorer, Ipads och projektorer. Eleverna har inga personliga datorer eller 

Ipads utan dessa finns endast för utlåning. Lärarna på skolan har en personlig dator. Skolans 
ledning involverar sig i utvecklingen av användningen av digitala lärresurser genom att ha 
temadagar och utbildningar. Den intervjuade nämner att dessa utbildningar inte är konkreta IT-
utbildningar och att de är på utformade på enkla grunder. Han tycker att det dessa utbildningar 
endast får någon verkan genom den enskilda lärarens motivation att vilja utvecklas. Han säger att 
man vill utvecklas som lärare och man vill bli bäst på det man gör. Han tycker att digitala 
lärresurser kan vara ett verktyg för denna utveckling.  

  Studienivån på skolan är god och eleverna är motiverade enligt läraren. Han nämner att han 
får en personlig kontakt med eleverna för att de har små klasser på skolan vilket gör det lättare att 
motivera eleverna.  

Hur? 

Intervjuperson fem använder sig av Powerpointpresentationer men han anser att det finns 
nackdelar med Powerpoint. Han förklarar att det är svårt att ändra en Powerpointpresentation 
under lektionen och att det inte blir lika interaktiv pedagogik med eleverna som när man 
använder whiteboard-tavlan.  Han berättar att som nyexaminerad lärare försöker man anpassa sin 
undervisning och att man ständigt utvecklar sin bas inom läraryrket. Han nämner att det blir 
mycket repetitioner som ny lärare. Lektionsmaterialet som läraren använder läggs sedan upp på 
skolans portal och han tar även in elevernas arbeten i form av uppgifter och presentationer. Han 
förklarar att han kan kommentera och ge feedback på elevers arbeten genom att 
kommunikationen sker i elevens dokument. Eleverna på skolan använder digitala lärresurser som 
anteckningsblock, kommunikation mellan olika medier som finns på skolan och 
informationssökning. 
 

Uppfattningar 

 
Användningen av digitala lärresurser anser han är ett redskap att använda i undervisningen. 
Digitaliseringen av elevernas uppgifter anser han ger honom ett enklare sätt föra dialoger med 
eleverna. Han förklarar det på följande sätt: 

 
Men teknik som digitala lärresurser det är lika mycket ett redskap och hjälpmedel som allting 
annat, läroboken är också ett redskap och ett hjälpmedel, att ha lektioner, en lärarledd lektion till 
skillnad från en icke-lärarledd lektion då blir lärandet ett redskap att man helt enkelt kan lämna en 
uppgift och sen lämna klassrummet och se vad som händer och i det sammanhanget är lärandet då 
ett redskap. Det är mer ett redskap. 
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Informationssökningen ger läraren en möjlighet att undervisa om källkritik som han anser är 

historielärarens viktigaste uppdrag. Han förklarar att det är viktigt att man lär ut historiebruk, hur 
man använder historia.  

  På skolan har man inga läroböcker utan att det är lärarens ansvar att ta fram läromedel 
digitalt. Att skolan inte har några läroböcker är på grund av ekonomi och skolans pedagogiska 
förhållningssätt. Han anser att det finns fördelar och nackdelar med att ha digitaliserade 
läromedel och med informationssökningen på internet. Han förklarar det ur ett positivt 
perspektiv: 
 

På både gott och ont så vet man inte vad eleverna läser. Det är väl det jag tänker mest på. 
Anledningen att det är gott är att de kan upptäcka hur det kan lära sig och skapa sin uppfattning 
också och läraren får göra ett bra jobb genom att ge de redskap snarare än att ifrågasätta konkreta 
informationsbitar, så kanske man ger dem redskap och själv ta till sig information, att de lär sig 
vart man hittar information. Så det är den positiva saken utav att söka informations själv i en 
ganska stor värld som internet är.  

 
Han förklarar även hur han ser på det ur ett negativt perspektiv: 

 
En negativ aspekt är att om de missuppfattar så kan det bli saker som faktiskt går emot läroplanen 
som till exempel demokratiseringsarbete och den kunskap de ska förmedla. Till exempel att man 
ska få kännedom om det lite eurocentristiska perspektivet som att man ska kunna se med tiden om 
man frångår vissa av de här kraven att man söker själv  

 
Hans uppfattning om digitala lärresurser och digitaliseringen av skolan är att det sker på grund 

av hur samhället ser ut. Elever kommer in med tekniska förkunskaper och utvecklingen blir mer 
teknisk. Han säger att det kommer att leda till att eleverna börjar ställa krav som lärarna behöver 
anpassa sig efter. Han berättar att många lärare tycker om att använda berättarpedagogik och att 
digitala lärresurser främst fungerar som ett komplement till den ordinarie undervisningen. 
Intervjuperson fem framhåller vikten av att kunna bedriva undervisning utan digitala lärresurser. 
Han förklarar det denna utveckling på följande sätt: 

 
En spännande och föränderlig värld jag vet inte om det är så mycket positiv eller negativt just utan 
det är kul att se hur det utvecklas och sen får man anpassa sig själv efter den. Så de är väl inte just 
positivt eller negativ något ut av dem 

 
Han förklarar att det är samhället som påverkar hur skolan utvecklas, utifrån hur näringslivet 

ser ut och hur vi kommunicerar med varandra. Läraren menar att det finns en problematik som 
har att göra med att digitaliseringen av skolan är toppstyrd och att det inte kommer från lärarna 
själva: 

 
Lärarna är de som kan förändra skolvärlden, det är enkelt och väldigt komplext på samma gång, 
det är lärarna som måste förändra. Ett annat problem med just IT-satsningen är att den är 
toppstyrd att det är staten som har gått in och bestämt att vi vill ha ett Sverige som är tekniskt och 
att det är toppstyrd så kommer det inte från lärarna själva. Och då finns det inget, det finns nog 
många lärare som känner att de kan använda de som dem vill, att de inte behöver utvecklas och så 
som de kanske bör utvecklas. 
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Resultattolkning  

I denna del av studien kommer vi att tolka de delar av vår empiri som har störst relevans för 
studiens frågeställningar. Empirin synas även i ljuset av den litteratur som presenterades i 
uppsatsens litteraturöversikt. I kapitlet presenteras empirin utifrån en tematisk indelning, där 
empirin från enkäten sammanfogas med empirin från intervjun för att kunna bli föremål för en 
gemensam tolkning. Den första av studiens frågeställningar behandlas genom att utvalda delar av 
Jank & Werners didaktiska perspektiv har brutits ned i rubriker med koppling till några av de 
didaktiska frågorna. Dessa frågor är genom vad?, hur? och varför?. Sedan så redogörs för den andra 
frågeställningen då vi med hjälp av fenomenografi tolkar lärarnas olika uppfattningar om 
användningen av digitala lärresurser samt lyfter fram variationen av uppfattningar. 

Genom vad sker undervisningen med hjälp av dig i ta la lärresurser? 

Av de artefakter som vi valde att fråga om i enkäten så stod vissa ut, både vad gäller lärares 
tillgång till och användning av dem, samt i vilken mål lärarna låter elever använda dessa artefatker. 
Alla lärare som svarade på frågan angav att de har tillgång till och använder datorn, internet och 
projektorn i sin undervisning. Vad gäller elevers möjligheter till användning av samma artefakter 
så ligger det lika eller nästan lika högt som lärarnas användning, med undantag av projektorn. Där 
ligger elevernas användning betydligt lägre, på en nivå som är mindre än hälften än lärarnas, och 
detsamma gäller för andra artefakter vars huvudsakliga uppgift torde vara att inta rollen som en 
förmedlare av stoff, så som teven och VHS/DVD-spelaren.  
Antalet lärare som har angett att de har möjlighet till att använda SMARTboard och surfplatta i 
sin undervisning ligger mycket läge än de artefakter som beskrivs ovan. Dessutom så används den 
senare bara av var tredje av de lärare som har tillgång till en sådan. Elever använder däremot 
surfplattan i undervisningen i en högre grad än läraren och detsamma gäller för mobiltelefonen. 
Det denna studies empiri visar, kring lärarnas tillgångar till olika digitala artefakter stärker det som 
Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan har visat. Tillgången till datorer, 
internetuppkoppling och projektorer är enligt rapporten rik medan SMARTboarden är mer 
sällsynt, särskilt i friskolor.77 Enligt respondenterna i vår studie tycks eleverna emellertid ha 
möjlighet att använda datorer i en något större utsträckning än vad de elever, vars utsagor låg till 
grund för denna del av ovanstående rapport, angav att de har. 40 procent av eleverna sade sig 
använda datorn under åtminstone majoriteten av lektionerna i svenskämnet och i 
samhällsorienterade ämnen, i jämförelse med vår studie där samtliga respondenter uppgav att 
eleverna ges möjlighet att använda datorn i undervisningen.78 Hur ofta datorn används av 
eleverna kan vi i vår studie dock inte vara helt säkra på, men det faktum att två tredjedelar av 
lärarna anger att varenda en av deras lektioner har inslag av digitala lärresurser skulle kunna vara 
en indikation på att eleverna i vår studie ligger på en högre användningsnivå än vad de i IT-
användning och IT-kompetens i skolan gör. 
Enligt den engelska studien Upper secondary and vocational level teachers at social software så finns det en 
outnyttjad potential i användandet av social mjukvara i undervisningen. I studien definieras bland 
annat programmen Google doc och Youtube som sådana. 79 En av informanterna framhöll i 
intervjun att han använder den förstnämnda emedan ett flertal sade sig använda den senare i sin 
undervisning. Twitter och Facebook nämndes också, dock i en betydligt mer negativ bemärkelse i 
och med att de beskrevs som distraktioner i undervisningen. Att social mjukvara ännu inte har 
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nått sin fulla potential i skolan är en bild som förstärks om vi tittar på vilka fördelar och nackdelar 
kring användandet av digitala lärresurser som lärarna har angivit i enkätundersökningen. Inte 
mindre än 14 lärare angav i fritextsvaret distraktion som en nackdel med användningen av digitala 
lärresurser. Områden så som förbättrad kommunikation och att undervisning genom digitala 
lärresurser sker i en miljö som till stor del är elevernas vardag framstår som obetydliga i 
jämförelse. 

Hur sker användningen av dig i ta la lärresurser? 

Användningsområden i undervisningen 
Intervjuresultatet tydde på att undervisningen många gånger sker genom användandet av digitala 
lärresurser så som Power Point, Prezi eller genom strömmande video och filmvisning. Detta 
faktum är något som stämmer väl överens med vad enkätresultatet visat angående vilka artefakter 
som lärarna använder i sin undervisning. En av intervjustudiens informanter framhöll formativ 
bedömning som ett verktyg inom undervisningen, vilket underlättas genom användandet av 
digitala lärresurser. Läraren angav att han genom användningen av digitala lärresurser kan ha en 
snabb och smidig kontakt med eleven, men nämner även att personkontakten med eleverna 
missgynnas. I intervjuresultatet så framkom även att eleverna främst använder digitala lärresurser 
genom att använda datorn som ett digitalt anteckningsblock. Ännu ett vanligt förekommande 
användningsområde för digitala lärresurser i undervisningen träder fram när elever har varit 
frånvarande från lektioner. Respondenterna som deltog i intervjustudien arbetade alla på en skola 
som hade tillgång till en portal där den undervisande läraren kunde lägga upp lektionsinnehåll 
som eleverna sedan har tillgång till. Elevers möjligheter att ta del av det de missat vid frånvaro 
angavs som en fördel av två lärare i enkätundersökningen. 
 

Digitala lärresurser som läromedel 
Lena Olsson beskriver i sin studie Digitala lärresurser i en målstyrd skola, från 2009, hur läroböcker 
fortfarande är det vanligast förekommande läromedlet i skolan.80 I enkätstudiens resultat kan vi 
utläsa att fem av sex lärare anger att de i stor eller mycket stor utsträckning använder digitala 
lärresurser för att komplettera läroboken. De allra flesta av de lärare som var föremål för denna 
studie tycks alltså, precis som Olsson skriver, använda en lärobok som det huvudsakliga 
arbetsmaterialet och sedan digitalt material för att fylla de innehållsmässiga luckor som läroboken 
lämnar. Olsson framhåller att kopplingen till målen i läroplanen, i många av de läroböcker som 
används i skolan, inte alltid är helt tydliga. Ofta synliggörs istället olika teman, olika frågor samt 
de kunskapsområden som finns att läsa i läroplanen. Slutligen så lyfter Olsson en fördel med att 
använda digitala materialet gentemot att använda en lärobok. Möjligheterna att korrigera och 
genomföra ändringar, då detta är nödvändigt, i en lärobok är mycket mer begränsade än i digitalt 
material.81  
Hylén skriver i Digitaliseringen av skolan om en amerikansk metastudie, vars resultat tyder på att de 
allra flesta av lärarna i vår enkätundersökning har gjort rätt i att välja att komplettera läroboken 
med digitalt material. En av metastudiens stora slutsatser är nämligen att den undervisning som 
sker genom en blandning av digitala lärresurser och vanlig undervisning är effektivare för 
elevernas inlärning än vad både lärandet helt utan nätbaserat material och det med enbart 
nätbaserat material är.82  
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 Med vetskap om att måluppfyllelse inte torde kunna användas som ett tungt argument för att 
legitimera användningen av läroböcker som läromedel istället för digitala lärresurser, samt att en 
blandning av de båda är att föredra så blir det intressant att titta på vad intervjuresultatet har visat 
i samma fråga. I intervjustudien framkom att samtliga informanter använder sig av digitala 
läromedel, samt att några av dem helt har upphört med att använda en lärobok som läromedel. I 
de fall då digitala lärresurser används som läromedel så är sökandet efter information centralt i 
undervisningen. De lärare som har angett att de har gått över till att uteslutande använda digitalt 
material hävdar dock att denna övergång inte har skett av pedagogiska skäl. Det är istället beslut 
från skolans ledning som har legat bakom skiftet och mycket tyder på att det i många fall är 
skolans ekonomi som ligger till grund för digitaliseringen av undervisningsmaterialet. 

 

Varför använder lärarna dig i ta la lärresurser? 

För att förbättra elevers förmågor 
Enligt Hyléns (2011) tolkningar av officiella texter som har getts ut i samband med nationella 
satsningar på digitala lärresurser, innebär individperspektivet på effektivitet inom skolan att 
elevers möjligheter att nå målen blir större samtidigt som de lär sig mer och når en djupare 
förståelse. Bland annat så nämns elevers förmåga att ha ett kritiskt förhållningssätt samt deras 
förmåga att bearbeta information och vara kreativa som möjliga effekter som användningen av 
digitala lärresurser bär med sig. Hela tesen att digitala lärresurser skulle fungera måluppfyllande är 
emellertid omtvistat och på senare år så har argumentet inte använts i statliga formuleringar kring 
användningen av digitala lärresurser i skolan83 
Enkätstudien stärker bilden av att det finns olika uppfattningar kring effektivitetsargumentet i 
verksamheten. Drygt hälften av de lärare som svarade på frågan om huruvida de använder digitala 
lärresurser som ett hjälpmedel för att öva olika förmågor hos eleverna eller ej angav att de inte 
använder digitala lärresurser för detta ändamål överhuvudtaget. Av de resterande elva, vilka angav 
att de använder digitala lärresurser på detta sätt, så framhöll fyra att förmågan att söka källor är en 
aspekt som effektiviseras med hjälp av digitala lärresurser. Sex lärare nämnde källkritik i samma 
avseende och just sökandet efter och bearbetningen av källor står ut som den förmåga, vilken 
flest lärare anser förbättras med hjälp av användandet av digitala lärresurser i undervisningen. I 
intervjun så framhölls också sökandet efter källor och källkritik som en viktig anledning till 
användandet av digitala lärresurser i undervisningen, även om det också beskrevs som en 
komplicerad del av undervisningen. 
 Några av enkätens respondenter angav att de ständigt använder digitala lärresurser för att öva 
elevernas förmågor, vilket torde innebära att alla de förmågor som nämns under kursen historia 1 
i läroplanen för gymnasieskolan övas genom deras undervisning i ämnet. Eftersom ”Tolkning och 
användning av olika slags källmaterial”84 återfinns i det centrala innehållet i ovan nämnda läroplan 
samtidigt som	   ”..eleverna ska förbättra sin förmåga att söka, granska och tolka källmaterial för att besvara 
frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans”85 så kan vi konstatera att 
även dessa lärare använder digitala lärresurser för att öva elevernas förmåga att finna och tolka 
källmaterial. Den enda av de övriga förmågorna som angavs av fler än två respondenter var 
elevers förmåga att producera och bearbeta text. Några av intervjuns informanter uttryckte att 
eleverna arbete underlättas vad gäller textproduktion och möjligheter att föra anteckningar. 
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För att öka elevernas motivation och intresse för undervisningen 
I enkätundersökningen så angav majoriteten av respondenterna att de anser att deras eget 
användande av digitala lärresurser i liten eller mycket liten utsträckning leder till att eleverna får 
ett utökat intresse för ämnet. Samtidigt så fanns det en grupp lärare, närmare bestämt tio stycken, 
som uttryckte att de använder digitala lärresurser i detta ändamål i stor utsträckning och enligt 
några av intervjuns informanter så används digitala lärresurser i syfte att motivera, intressera och 
uppmärksamma samt för att bättre koncentrera eleverna i undervisningen. Detta motiv bakom 
lärarnas användning kan härledas till Hyléns (2011) beskrivning av katalysatorargumentet, där 
positiva effekter på lärandet uppnås genom att undervisningens utformning utvecklas mot att gå 
emot ett mer elevaktivt arbetssätt.86 Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan, där 
Hylén på uppdrag av myndigheten för skolutvecklingen har medverkat som konsult, stämmer in 
under ovanstående argument. I den nämns hur digitala lärresurser ses som någonting nytt och 
spännande i skolan samtidigt som eleverna känner igen sig då deras hemmiljö på många sätt 
präglas av den digitala världen. Detta skall enligt Hylén göra att elevernas motivation påverkas i 
en positiv bemärkelse.87 

 

För att underlätta och spara tid i undervisningen 
Slutligen så sticker ytterligare två anledningar till varför digitala lärresurser bör användas i 
undervisningen ut. Den första, att underlätta olika aspekter av undervisningen, är dessutom den 
kanske mest framstående. Enligt en informant så är formativ bedömning ett område som enligt 
hans erfarenhet har underlättats väldigt mycket genom användandet av digitala lärresurser. Enligt 
IT-användning och IT-kompetens i skolan så är dock användning av digitala lärresurser i samband med 
betyg och bedömning inte särskilt vanligt, då endast varannan lärare anger att de använder digitala 
lärresurser för detta ändamål.88 Den formativa bedömningen är emellertid inte det enda som 
underlättas med hjälp av användandet. I enkätundersökningen så angav hela 24 av de 29 lärare 
som svarade på frågan att användandet av digitala lärresurser underlättar vid in- och utlämnande 
av elevuppgifter i stor eller mycket stor utsträckning. Detta resultat saknar motstycke om vi tittar 
på enkätstudien där utsagorna kring andra aspekter av undervisningen många gånger tenderar att 
vara mer jämnt fördelade i de olika svarsalternativen.  
Svaren på frågan om i vilken mån digitala lärresurser sparar tid i undervisningen är inte riktigt lika 
samstämmiga, även om en klar majoritet kunde urskiljas. Ungefär två tredjedelar av lärarna 
uttryckte att de anser att deras användning av digitala lärresurser fungerar tidssparande i 
undervisningen.  
Det står klart att betydligt fler lärare anser att de båda ovan nämnda anledningarna till användning 
av digitala lärresurser stämmer in på deras egen undervisning än vad som är fallet när det gäller 
effektivisering av eller utökat elevintresse för undervisningen. 

Lärarnas uppfat tningar om dig i ta la lärresurser  

Lärarnas uppfattningar om användningen av digitala lärresurser är varierande. 
Informationssökningen kretsar de flesta uppfattningar kring och hur den påverkas av digitala 
lärresurser. Uppfattningarna kring informationssökningen kan delas in i för- och nackdelar. Den 
fördel som främst anges är att informationssökningen kan användas på ett gynnsamt sätt under 
lektionerna. Att söka svar på frågor som kommer upp under lektionens gång kan på ett snabbt 
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sätt leda framåt. Lärarna anser att det ger dem ett verktyg och lektionen blir mer dynamisk. 
Lärarna i intervju ett och tre såg det som en fördel för både läraren och eleverna. Skolverkets 
rapportering visar även att informationssökningen är ett av de områden som används mest 
frekvent.89  
En lärares uppfattning av informationssökandet är att den är för enkel och att det leder till att 
hon ifrågasätter om eleverna blir kunnigare av det. ICT in English language teaching. A case study of 
Swedish lower and upper secondary teachers’ and students’ attitudes and experiences visar att även om 
inlärningen inte helt säkert förbättras genom användningen av digitala lärresurser så står det klart 
att eleverna anser att digitala lärresurser bör vara en del av undervisningen av skäl som kopplas till 
deras motivation.90  
En lärares uppfattning om informationssökningen är att de kan använda informationssökningen 
för att själva söka informationen och skapa sin egen uppfattning och det är lärarens ansvar att ge 
eleverna redskap för att hitta trovärdig information. Läraren nämner emellertid även en negativ 
aspekt av att låta eleverna söka efter information på Internet. Genom att skolan har digitaliserade 
läromedel så kan inte läraren kontrollera vilken information som eleven läser och det kan leda till 
att informationen misstolkas. Det leder in på källkritiken som samtliga deltagare i intervjun tog 
upp som en negativ aspekt på informationssökandet.  

Samtliga av de intervjuade ansåg att elevernas användning av digitala lärresurser leder till att 
eleverna tappar koncentrationen. En av lärarna i intervjustudien förklarar detta genom att 
eleverna tvingas fokusera på flera olika saker på samma gång. Dels på vad läraren presenterar och 
dels vad som sker på den egna datorn. Detta leder till svårigheter att koncentrera sig på 
lektionsinnehållet. Samtidigt kan datorn locka till annat än lektionsinnehållet, till exempel sociala 
medier och spel. En av lärarna brukade då säga åt eleverna att stänga ner skärmarna på datorerna 
de gånger när hon upplever att distraktionen går över lärandet. En av lärarna ifrågasätter hur 
mycket av en ”polis” en lärare ska vara. Han nämner att eleverna är där frivilligt och det är deras 
eget ansvar att använda digitala lärresurser på ett produktivt sätt. Utifrån informanternas utsagor 
gällande denna aspekt kan vi konstatera att ingen av lärarna tycks ha kommit fram till en lösning 
på problemet utan att begränsa elevernas användning av digitala lärresurser.  
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Diskussion  

Efter att ha tolkat resultatet av studien så upptäckte vi några mycket intressanta delar som 
möjligen kan ha vissa samband sinsemellan. I detta kapitel diskuterar vi detta vidare för att se om 
vi sedan kan dra några slutsatser. 

Katalysatorargumentet  kontra förmedl ingspedagogik 

Som vi redogjorde för i litteraturöversikten så lyfts katalysatorargumentet fram av Hylén genom 
dennes tolkningar av olika statliga formuleringar i samband med nationella satsningar på IT i 
skolan. Enligt Hylén så används vanligen katalysatorargumentet för att legitimera satsningar på IT 
i skolan utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Enligt detta argument så får integreringen av IT i 
skolan positiva effekter på lärandet genom att undervisningens utformning utvecklas mot att gå 
emot ett mer elevaktivt arbetssätt.91 Hylén beskriver dessutom, i ett stödmaterial som är utgivet 
av myndigheten för skolutvecklingen, hur digitala lärresurser ses som någonting nytt och 
spännande i skolan samtidigt som eleverna känner igen sig då deras hemmiljö på många sätt 
präglas av den digitala världen. Detta skall enligt författaren göra att elevernas motivation 
påverkas i en positiv bemärkelse.92 

Just detta argument är intressant att diskutera lite mer kring. I vår enkätundersökning framkom 
att merparten av respondenterna anser att deras eget användande av digitala lärresurser i liten eller 
mycket liten utsträckning leder till att eleverna får ett utökat intresse för ämnet. Detta även om 
fördelningen mellan svarsalternativen i liten utsträckning och i stor utsträckning var väldigt jämn. När 
informanterna i intervjuerna ombads att ange hur de använder digitala lärresurser så framhöll 
flera av informanterna att de ofta använder digitala lärresurser när de ska förmedla ett stoff till 
elevgruppen. Presentationsprogram så som Power Point och Prezi är vanligt förekommande i de 
här lärarnas undervisning, enligt deras egna utsagor, och avsikten är att tydliggöra det mest 
relevanta av det stoff som finns i elevernas lärobok. Att historielärarna i denna studies population 
vanligen använder digitala lärresurser för förmedlingspedagogiska ändamål är någonting som 
förstärks om vi tittar på enkätundersökningen. Ett tydligt exempel är att samtliga av de lärare som 
svarade på frågan angav att de har tillgång till och använder projektorn i sin undervisning, medan 
endast 13 av lärarna uppgav att de låter sina elever använda samma artefakt. Därtill hör också 
teven och VHS/DVD till de artefakter där skillnaderna gällande användningsgraden mellan lärare 
och elev är som störst. Med detta i åtanke så blir följande tes intressant att lyfta: Om lärandet 
genom digitala lärresurser främst sker med läraren i centrum för undervisningen, bedrivande en 
förmedlingspedagogik, så kanske det inte är så konstigt att lärarna framhåller att elevernas 
motivation i liten eller mycket liten utsträckning utökas genom lärarnas tillvägagångssätt i 
användandet av digitala lärresurser. Det elevaktiva arbetssätt som är fundamentalt inom 
katalysatorargumentet går i sådana fall skolan helt om intet. Vi kan alltså konstatera att detta 
argument tycks ha en relativt liten inverkan på många av lärarnas didaktiska val kring varför de 
väljer att använda digitala lärresurser i undervisningen och att anledningen möjligtvis kan härledas 
till det sätt på vilket lärarna väljer att bedriva undervisning med hjälp av digitala lärresurser. Med 
detta sagt så bör vi också beakta att några av de informanter som deltog i intervjudelen av studien 
gav uttryck för att de använder digitala lärresurser i syfte att motivera eleverna och att en viss del 
av enkätens respondenter uttryckte samma sak. Katalysatorargumentet stämmer alltså in på en del 
lärare, men det står klart att betydligt fler står bakom andra argument till varför digitala lärresurser 
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används inom undervisningen. Detsamma gäller effektivitetsargumentet, där det råder delade 
meningar både i tidigare studier och i vår undersökning. Det faktum att digitala lärresurser sparar 
tid för läraren och att det underlättar vid in- och utlämnande av elevuppgifter står ut som starka 
orsaker till att lärarna i vår studie använder digitala lärresurser, och en hel del tyder alltså på att 
den förmedlingspedagogik, som många av lärarna tycks bedriva, kan vara en orsak till att 
katalysatorargumentet inte är lika vanligt förekommande bland lärarna i den här studien.  

 

Olika uppfat tningar om dig i ta la lärresurser  i  lärarutbi ldningen 

En aspekt som är intressant från resultatdelen är de två nyexaminerade lärarnas uppfattning om 
hur de ansåg anser att digitala lärresurser användes och lärdes ut under deras utbildning. De gick 
på samma utbildning och examinerades samma år men de har helt olika uppfattningar om 
användningen av digitala lärresurser i utbildningen. En av dem ansåg att den var obefintlig och 
tyckte att den var pinsamt dålig. Den andra ansåg att den fanns med i utbildningen men att 
tillägnandet av kunskap kring digitala lärresurser grundas på studentens eget intresse för digitala 
lärresurser. Det är intressant ur en fenomenografisk tolkning genom att vi får två olika 
uppfattningar av ett fenomen av två individer. Ett exempel från resultatet är att den som 
uppfattade att digitala lärresurser behandlades i lärarutbildningen exemplifierade detta genom att 
nämna att de hade en kurs som hette Estetiska dimensioner där de skulle använda digitala lärresurser 
i den verksamhetsförlagda utbildningen. Läraren som hade uppfattningen av att digitala 
lärresurser i utbildningen var obefintlig och pinsamt dåligt nämner endast denna del som en 2,5 
högskolekurs om datorundervisning på en låg nivå och utan tydligt syfte varför. Det är även 
intressant att de båda anser att sig ha ett eget intresse för digitala lärresurser. Hur kommer det sig 
att de har olika uppfattningar om samma fenomen?  

Uppfattningar om dig i ta la lärresurser  som en dis traktion i  undervisningen 

Vi har bland annat redogjort för varför lärare väljer att använda digitala lärresurser i 
undervisningen. Mot bakgrund av detta så blir det även intressant att diskutera frågan varför inte? 
Vissa aspekter av användandet av digitala lärresurser har angetts som negativa av studiens 
respondenter. I enkätresultatet så framstod distraktion som den i särklass största negativa 
aspekten som användningen av digitala lärresurser bär med sig. Intervjuresultatet speglar samma 
sak då fyra av de fem informanterna tog upp distraktionsmomentet som en nackdel med 
användandet. Informanterna ger uttryck för lite olika uppfattningar gällande lärarens ansvar kring 
detta samt vilka möjligheter att förebygga och lösa distraktionsproblemet som finns. 

En av lärarna berättar om svårigheterna att kontrollera vad eleverna egentligen gör när de har 
en dator framför sig och att skolan tidigare har stängt ner vissa sidor, som ansågs missgynna 
elevernas studier. Hon tar itu med problemet genom att tvinga eleverna att stänga 
datorskärmarna helt och hållet samt genom att ibland även samla in elevernas mobiltelefoner. En 
annan av lärarna ser samma problem, men har inte något svar på hur man bäst går tillväga för att 
lösa problemet. Hon tror emellertid att distraktionen många gånger beror på att eleverna får för 
många olika saker att fokusera på, på en och samma gång, vilket går ut över deras möjligheter att 
upprätthålla koncentrationen. Hon nämner att föräldrar tidigare har föreslagit att datorer ska 
förbjudas helt på skolan, men att hon inte delar den uppfattningen på grund av det faktum att 
samhället är digitaliserat. En tredje informant beskriver att han gärna ser att eleverna får utökade 
möjligheter att använda digitala lärresurser i framtiden, men att han anser att de tillfällen då han 
själv använder Power Point och Prezi utgör de moment som i nuläget fungerar mest 
störningsfritt i undervisningen. Ett utökat elevanvändande av digitala lärresurser, samt att 
eleverna får möjlighet att använda dessa verktyg och för en stund ta rollen som förmedlare av 
stoff, skulle enligt läraren potentiellt kunna göra att eleverna tycker att undervisningen blir 
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roligare. Detta skulle i sin tur kunna göra att användningen av vanliga distraktionsmoment så som 
Google och YouTube tar mindre plats i undervisningen. Slutligen så ifrågasätter en lärare om 
man som gymnasielärare över huvud taget bör agera när eleverna gör annat än vad de ska, när de 
exempelvis använder datorn. Detta med tanke på att gymnasiet är en frivillig skolform. Han 
uttrycker vidare att så länge målen nås så kanske eleverna ska tillåtas att ta eget ansvar för det 
egna användandet, även om de ibland gör annat än vad de blir tillsagda. 

Studien Unga elever med en egen dator – några lärares tankar hur deras undervisning påverkas visade att 
det visserligen finns en stor mängd digitala lärresurser, men att anpassningen till specifika 
undervisningsmoment är bristande. I studien nämns dessutom att det forskas mycket på området 
och att en förbättring är på väg, men att det möjligen kommer att begränsa det kreativa inslag i 
undervisningen som digitala lärresurser i nuläget är.93 Kan möjligen den dåliga anpassningen av 
digitala lärresurser i undervisningen vara en anledning till att distraktionsaspekten är så vanligt 
förekommande? 

 

                                                
93 Schantz & Lundgren, 2011, s.87 
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Konklusion 

Den här studiens syfte var att undersöka användningen av och uppfattningarna om digitala 
lärresurser i ett didaktiskt perspektiv. Studien har visat att lärares användning av digitala 
lärresurser ofta sker genom artefakter som vanligen har en förmedlande roll i undervisningen, så 
som projektorn och VHS/DVD. Presentationsprogram som Prezi och Power Point är vanligt 
förekommande och detsamma gäller streaming av videoklipp. Lärares och elevers användning av 
datorn och internet är också hög och dessa digitala lärresurser används främst för 
informationssökande, för att föra anteckningar samt som kompletterande läromedel. Syftet med 
användningen var främst att spara tid och underlätta undervisningen. Andra syften, som att öva 
olika förmågor hos eleverna och att öka deras intresse för undervisningen, stod inte ut på samma 
sätt. Detta trots att dessa aspekter ofta har använts som pedagogiska argument för införandet av 
digitala lärresurser från centralt håll. Uppfattningar som har stuckit ut i undersökningen är att 
distraktion är en stor negativ följd av användningen av digitala lärresurser samtidigt som den 
underlättar för lärarna i deras arbete. Frågor kring hur synen på kunskap har påverkats av 
införandet av digitala lärresurser i skolan har kommit fram under och i efterarbetet med 
framförallt intervjuerna. I dagens samhälle är vi hela tiden en knapptryckning ifrån information 
och lärares tankar kring detta vore en möjlig vidare forskning inom samma ämne. Även 
distraktionsproblematiken är något som lärarna i den här studien inte tycks ha någon lösning på. 
Forskning på det området vore även det intressant att gå vidare med. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkät 
 

Digitala lärresurser i historieundervisningen 
  

Studiens syfte är att undersöka användningen digitala lärresurser i historieämnet på gymnasiet. 
Denna enkät är en del av ett examensarbete inom lärarprogrammet. Enkätundersökningen 
kommer vara helt anonym och utomstående står utan möjlighet till att få tillgång till 
respondenternas svar. I och med att denna enkät fylls i så samtycker du till att de uppgifter du 
lämnar överlåts till oss för användande i vår studie. Vi vill poängtera att deltagandet är helt 
frivilligt och om du önskar avbryta ditt deltagande så är det helt upp till dig. Om ni vill ta del av 
studien när den är färdigställd så kan ni skicka ett mejl till anton.soderpalm.2893@student.uu.se 
eller folkesson.elon1@gmail.com 
Tack för ditt deltagande. 

 

1. Kön: 
 
 Man 
 
Kvinna 
 
Vill ej uppge 
 
Kommentarsfält 
 

2. Ange ditt födelseår: 
 
Fritext 
 

3. Under hur många år har du arbetat som lärare? 

 
 
0-5 år 
 
5-10 år 
 
10-15 år 
 
15-20 år 
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Mer än 20 år 
 
Kommentarsfält 
 

4. Är den skola som du arbetar på nu: 

 
En friskola 
 
En kommunal skola 
 
Övrigt 
 
Kommentarsfält 
 

5. Har du en lärarexamen? 

 
Ja 
 
Nej 
 
Övrigt 
 
Kommentarsfält 
 

6. Om ja på föregående fråga: Under vilka år läste du din lärarutbildning? 
 
Fritext 
 
Kommentarsfält 
 

7. Har du gått någon utbildning där du har fått lära dig hur du ska använda digitala lärresurser i din 
undervisning? 

 
Ja 
 
Nej 
 
Övrigt 
 
Kommentarsfält 
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8. Om ja på föregående fråga: 

Har du fått tillgång till utbildningen genom: 

 
En skola du arbetat på 
 
På egen hand 
 
Övrigt 
 
Kommentarsfält 
 

 

9. Hur ofta använder du digitala lärresurser i din undervisning i kursen Historia 1? 

 
 
Aldrig 
 
Någon gång under läsåret 
 
Lite då och då under läsåret 
 
Varje lektion 
 
Kommentarsfält 
 

10. Använder du digitala lärresurser i din undervisning inom kursen Historia 1? 

 
Ja 
 
Nej 
 
Övrigt 
 
Kommentarsfält 
 

11. Vilka digitala lärresurser av följande digitala lärresurser har du tillgång till att använda i din undervisning? 

 
 
Smartboard 
 
Dator 
 
Tv 
 
Internet 
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VHS/DVD 
 
Projektor 
 
Surfplatta 
 
Mobiltelefon 
 
Kommentarsfält 
 

12. Vilka digitala lärresurser använder du i din undervisning? 
 
Smartboard 
 
Dator 
 
Internet 
 
Tv 
 
VHS/DVD 
 
Projektor 
 
Surfplatta 
 
Mobiltelefon 
 
Kommentarsfält 
 

13. Vilka digitala lärresurser låter du eleverna använda under dina lektioner? 

 
Smartboard 
 
Dator 
 
Internet 
 
Tv 
 
VHS/DVD 
 
Projektor 
 
Surfplatta 
 
Mobiltelefon 
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Kommentarsfält 
 

14. I vilken utsträckning anser du att följande stämmer in på din undervisning? 

  Liten Stor Mycket stor 

Digitala lärresurser sparar tid 
Mycket liten, Liten, Stor, Mycket stor 
 
 

 
 
Digitala lärresurser sparar tid i min undervisning Liten 

 
 
Digitala lärresurser sparar tid i min undervisning Stor 

 
 
Digitala lärresurser sparar tid i min undervisning 

Mycket stor 

Digitala lärresurser underlättar vid 
utlämnande/inlämnande av elevuppgifter 

Mycket liten, Liten, Stor, Mycket stor 
 
 
 

 
 
Digitala lärresurser underlättar vid 

utlämnande/inlämnande av elevuppgifter Liten 

 
 
Digitala lärresurser underlättar vid 

utlämnande/inlämnande av elevuppgifter Stor 

 
 
Digitala lärresurser underlättar vid 

utlämnande/inlämnande av elevuppgifter Mycket stor 

Digitala lärresurser skapar ett utökat intresse hos 
elevgruppen 

Mycket liten, Liten, Stor, Mycket stor 
 
 
 

 
 
Digitala lärresurser skapar ett utökat intresse hos 

elevgruppen Liten 

 
 
Digitala lärresurser skapar ett utökat intresse hos 

elevgruppen Stor 

 
 
Digitala lärresurser skapar ett utökat intresse hos 

elevgruppen Mycket stor 

Digitala lärresurser fungerar som ett kompletterande 
läromedel 

Mycket liten, Liten, Stor, Mycket stor 
 
 
 

 
 
Digitala lärresurser kompletterar den lärobok (eller 

annat tryckt läromedel) som jag använder på ett bra sätt 
Liten 

 
 
Digitala lärresurser kompletterar den lärobok (eller 

annat tryckt läromedel) som jag använder på ett bra sätt 
Stor 

 
 
Digitala lärresurser kompletterar den lärobok (eller 

annat tryckt läromedel) som jag använder på ett bra sätt 
Mycket stor 

Kommentarsfält 
 

15. Använder du digitala lärresurser i syfte att mäta någon av de förmågor som tas upp i kursplanen för historia 
1? 

 
Ja 
 
Nej 
 
Undervisar inte i historia 1 
 
Kommentarsfält 
 

16. Om ja på föregående fråga: 

Vilken eller vilka förmågor? 
 
Fritext 
 

17. Vilka eventuella problem ser du med användningen av digitala lärresurser i undervisningen? 
 
Fritext 
 

18. Vilka fördelar ser du med användningen av digitala lärresurser i undervisningen? 
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Bilaga 2 

Interv juguide dig i ta la lärresurser  

Tema1: Bakgrundsfrågor .  
– Undertema1: Utbildning? 
Var har du utbildat dig? 
Vad är du utbildad till? 
När utbildade du dig? 
– Undertema 2: Dator. 
Använder du datorn och IT privat?  
Har du ett intresse för datorer? 
Ingick digitala lärresurser i utbildningen? 
 
Tema 2: Skolan.  
– Undertema 1: Tillgångar.  
Finns digitala lärresurser på din skola? Vilka? 
Känner du att skolan ger dig det du behöver för din undervisning? 
Hur upplever du användningen av digitala lärresurser hos andra lärare? 

– Undertema 2: Digitala lärresurser på skolan. 
Har alla lärare tillgång till en personlig dator? 
Har alla elever tillgång till en personlig dator? 
– Undertema 3: Utbildning 
Känner du att skolan förser dig möjligheten till vidareutveckling? 

 
Tema 3: Eleverna ur lärarens perspektiv .  
– Undertema 1: Studieklimat. 
Hur är studienivån på skolan? 
Kan du använda samma pedagogik med alla dina klasser? 
– Undertema 2: Eleverna. 
Använder eleverna digitala lärresurser i din undervisning? 

– Undertema 3: Engagemang. 
På vilket sätt engagerar sig eleverna i användningen av digitala lärresurser? 
 
 
 
Tema 4: Histor ieämnet .  

– Undertema 1: Informationssökning. 
– Hur ser du på att elever kan finna svar på frågor genom en knapptryckning? 

Hur påverkar detta historieundervisningen? 
– Undertema 2: Den traditionella historieundervisningen. 
Hur undervisar du i historia? 
Är du mottaglig för nya pedagogiska metoder? 
– Undertema 3: För- och nackdelar. 
Vad är fördelen/nackdelen med digitala lärresurser i historieundervisningen? 
Hur är din känsla inför användningen av digitala lärresurser? 
Är det något du vill tillägga? 
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