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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att närmare studera vilka erfarenheter historielärare 

och lärarstudenter i historia har av de nya tekniska verktyg som finns tillgängliga i 

och utanför klassrummet. Förhoppningen var dels att ta reda på vilka förutsätt-

ningar lärarna har fått och får nu, från sina utbildningar, och dels att se lite närmare 

på om och i så fall hur lärarrollen kan komma att förändras i och med dessa nya 

verktyg.  Detta gjordes genom att intervjua lärare, aktiva på mellanstadiet och hög-

stadiet, samt blivande lärare på högstadiet och gymnasiet. 

 

Resultatet visar att samtliga informanter är positiva till att använda tekniken i 

historieundervisningen, men att samtliga är självlärda i hur de kan använda den på 

bästa sätt. Det finns också en önskan om att få en bredare grund att stå på från lä-

rarhögskola och skolledningars sida när det gäller att lära ut i historieämnet med 

hjälp av den nya tekniken, och inte bara få teknisk information kring verktygen 

vilket de får idag.  
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1. Inledning 
 

Läraryrket har kanske aldrig varit så omdebatterat som idag. Många har åsikter om 

hur lärarens roll ska se ut och hur lärarens ledarskap ska komma till uttryck. I och 

med den nya teknikens intåg i klassrummet, med start från mitten av 1990-talet, är 

lärarrollen inne i en stor förändringsprocess.
1
 Teknifieringen har blivit mer omfat-

tande i samhället och tekniska hjälpmedel används i allt större utsträckning. På 

många arbetsplatser är det idag ett krav att man kan använda tekniska verktyg, 

vilket gör det viktigt för skolan att ta till sig dessa redskap och lära eleverna att 

arbeta med dem.”
2
 

 

Under hela 1900-talet har samhället och skolan hängt ihop på olika sätt, inte minst 

kan man se det genom radion och tv:n som började användas i samhället några år 

innan skolan började använda dessa verktyg för undervisning.
3
 Skolan har alltså 

med viss fördröjning ofta anammat det som samhället tidigare börjat använda, och 

så var det även med persondatorn och numera med den mer omfattande teknifie-

ringen genom 1-1-satsningar med mera.
4
 Skolradion och skol-tv:n kom att ge yt-

terligare dimensioner till undervisningen och det hoppas förespråkarna att den nya 

tekniken i dagens skola ska göra också.
5
  

 

I och med att den nya tekniken är förhållandevis ny i skolan, så är det intressant att 

se vad historielärare som varit aktiva i över 15 år kan ha för erfarenhet av denna 

teknik. Därtill till viss del kunna jämföra det resultatet med en grupp lärarstuden-

ter, som nu utbildar sig på en högskola och se hur dessa två olika kategorier av 

aktiva och blivande lärare resonerar kring förutsättningar, lärarroll och framtid. 

Undersökningen är också ett redskap för att få en ökad förståelse om var i proces-

sen skolan befinner sig nu gällande den nya teknikens intåg i skolundervisningen. 

                                                           
1
 Thomas Kroksmark, Digitala tider – digitaliserat lärande i Lena Vestlin (red.) Från Wikis till 

mattefilmer – om IKT i skolan. (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2009, s. 126-127). 
2
 Christina Löfving, Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en rele-

vant skola utifrån Lgr 11. (Stockholm: Liber, 2011, s. 66-67). 
3
 1960 års radioutrednings skoldelegation, RUSKO. Skolradio och skol-TV fram till 1970.  (Stock-

holm, 1963, s. 5-7). 
4
 Thomas Karlsohn, Skolans IT-bubbla Teknik och retorik i historisk belysning i Thomas Karlsohn 

(red) Samhälle, teknik och lärande. (Stockholm: Carlsson bokförlag, 2009, s. 172-175). 
5
 Skolverket (2015) Lärarroll stärks vid 1-1-satsningar. Publicerad på: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/undervisning/unosuno-1.166297. Hämtat 22 februari 2017. 
 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka erfarenheter verksamma historielä-

rare har av att använda digitala tekniska hjälpmedel i sin undervisning, både vad 

gäller utbildningen och från den aktiva yrkesverksamheten. Vidare är syftet att se 

vilka erfarenheter historielärarstudenter har av digitala tekniska hjälpmedel i 

undervisningen, samt vilken förberedande hjälp de får från lärarutbildningen för att 

kunna använda dessa verktyg i klassrummet i sin framtida yrkesroll.  

 
2.2 Frågeställningar 
 

Lärare: 

På vilket sätt använder aktiva lärare tekniska hjälpmedel i historieundervisningen?  

Var har de lärt sig att använda dessa verktyg? 

Hur påverkar användningen av tekniska verktyg deras undervisning och lärarrollen 

i klassrummet? 

 

Studenter: 

På vilket sätt använder historielärarstudenterna tekniska verktyg i sina studier vid 

högskolan?  

Var har de lärt sig att använda detta verktyg? 

Förbereds studenterna i hur de kan använda tekniska verktyg i undervisningen i sin 

framtida yrkesroll, genom olika kurser eller på andra sätt i lärarutbildningen?  

Hur tror de att de tekniska verktygen kommer påverka deras blivande undervis-

ningsgärning och lärarroll? 
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3. Metod 
 

3.1 Metod 
 

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna valdes ett kvalitativt undersök-

ningsupplägg där tre historielärare och tre lärarstudenter intervjuats. En historielä-

rare är aktiv på mellanstadiet och de andra två på högstadiet. Två av lärarstuden-

terna är på sina sjätte terminer av tio och en på sin åttonde termin, och de läser alla 

till ämneslärare i historia mot gymnasiet. Detta urval gjordes främst av praktiska 

skäl då det var svårt att finna andra som ville ställa upp. Både när det gäller lärare 

och studenter fanns det vissa svårigheter med att finna relevanta informanter, vil-

ket innebar att jag fick undersöka lärare som undervisade i historia i olika årskur-

ser istället för bara på högstadiet. Alla tre lärare var bekanta till mig sedan tidigare 

och jag visste alltså att de på olika sätt jobbade med nya tekniska verktyg. Jag 

visste dock inte på förhand på vilket sätt eller i vilken utsträckning de arbetade 

med verktygen. Innan jag intervjuade min första informant provintervjuade jag en 

annan aktiv historielärare på grundskolan för att se om frågorna eventuellt gick att 

misstolka och för att se ungefär hur lång tid det skulle ta att genomföra intervjuer-

na av lärarna och lärarstudenterna.  

 

När det gäller intervjuernas utformning har de karaktären av semi-strukturerade 

intervjuer, vilket innebär att jag hade ett förberett manus med frågor, men var öp-

pen för att ställa följdfrågor till läraren, respektive lärarstudenten, om dessa kom in 

på något jag inte hade förberett.
6
 En anledning till att en kvalitativ undersöknings-

metod som intervju valdes var att validiteten, att jag verkligen får relevanta svar på 

de frågor jag ställer, oftast är högre i en sådan än vid till exempel en kvantitativ 

metod som enkätundersökning. Dessutom var jag noga med att se till så frågan 

uppfattades korrekt och inte blev missuppfattad.
7
  

 

Reliabiliteten, att informationen man får fram ser likadan ut oavsett vem som gör 

intervjun och när den görs, kan generellt begränsas när det kommer till kvalitativa 

undersökningar och det var något jag hade med mig när jag intervjuade. Jag ville 

                                                           
6
 Annika Eliasson, Kvantitativ metod från början. (Lund: Studentlitteratur AB 2013, s. 26) 

7
 Ann Kristin Larsen, Metod helt enkelt (Malmö: Gleerups Utbildning 2009, s. 80-81) 
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se till så att informationen togs om hand på ett noggrant sätt så att inga intervjuer 

blandades ihop, eller att jag som intervjuare på något sätt påverkade personen som 

blev intervjuad. Dock måste man vara medveten om att det, oavsett noggrannhet, 

kan finnas någon fråga som hade kunnat bli besvarad annorlunda om förutsätt-

ningarna varit annorlunda. Ett alternativ hade varit att kombinera olika metoder, 

men det fanns det inte utrymme för i denna undersökning av tidsmässiga skäl.
8
 

 

Intervjusituationerna såg likadana ut när det gällde högstadielärarna Gunnar och 

Gösta, då jag träffade dessa båda lärare i ett tyst och avskilt rum på deras respek-

tive skola vid tillfälle där de hade gott om tid för intervju. Intervjun med Gunnar 

skedde först och den tog 44 minuter och Göstas tog 36 minuter. Samuel, mellan-

stadieläraren, hade jag av praktiska skäl, då han befann sig på en annan ort, inte 

möjlighet att intervjua ansikte mot ansikte utan vi fick träffas på samma sätt som 

jag träffade lärarstudenterna, nämligen i Connect.
9
 Intervjun med Samuel tog 37 

minuter och gjordes på kvällstid efter att han slutat jobbet, vilket gjorde att det 

blev en lugn och avslappnad intervju. De tre intervjuerna med lärarstudenterna 

gjordes som sagt över Connect och de tog alla mellan 15-20 minuter att genom-

föra. Även dessa intervjuer skedde utan tidspress och i en lugn och avslappnad 

miljö för båda parter. Jag har valt att anonymisera informanterna och har därför 

gett dem fiktiva namn i resultatpresentationen under punkt 7.   

 

 
3.2. Begreppsförklaringar och avgränsningar 
 

Med begreppen ny teknik och nya tekniska verktyg menar jag i detta arbete tre 

olika saker. Primärt handlar det om tekniska verktyg som teknifieringen av sam-

hället fört med sig. Mer om hur teknifieringen påverkat skolan under punkt 6.1, 

”Den tekniska utvecklingen i undervisningen.” De tre olika definitionerna av nya 

tekniska verktyg i detta arbete är: 1. sökning via webben och användning av di-

verse hemsidor; 2. olika lärplattformar och 3. hårdvara så som iPads, datorer och 

liknande.  

 

                                                           
8
 Larsen (2009) s. 81 

9
 Digital lärplattform med möjlighet till videosamtal, som används bland annat av högskolan Da-

larna. 
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4. Etiska överväganden 
 
När det gäller etiska överväganden för detta examensarbete gäller det främst ut-

formning och bearbetning av de intervjuer som jag gjort för detta arbete. Jag har 

tagit del av och använt de forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsats-

arbeten som finns att tillgå hos Högskolan Dalarna vid utformningen av intervju-

frågor och informationsbrev. Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna 

har tagit fram en blankett för etisk egengranskning som jag hållit mig till.  

 

Jag lät före intervjuerna samtliga informanter få tillgång till de tre olika delar som 

Forskningsetiska nämnden har bestämt ska ges ut innan ett intervjutillfälle. Dessa 

delar är för det första att det ska finnas en tydlig rubrik och en inledning som för-

klarar syftet och att det är en fråga om att ställa upp på intervju. För det andra 

skulle det finnas med information om att intervjun är frivillig och att man har rätt 

att avbryta när som helst under intervjun utan vidare förklaring, samt var resultatet 

kommer att publiceras. Slutligen skulle informationen tala om vem som ansvarar 

för intervjun och slutligt arbete samt kontaktuppgifter till dessa ansvariga.
10

  

 

Detta material fick alltså informanterna tillgång till och innan vi startade kontrolle-

rade jag att de läst och förstått innebörden. Efter att intervjun var färdig frågade jag 

också om de fortfarande samtyckte till att jag använde intervjun i detta examensar-

bete. Dessa etiska överväganden ligger till grund för att resultatet som kommer att 

presenteras längre fram i arbetet följer given praxis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Högskolan Dalarna (2013) Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid 

Högskolan Dalarna. Publicerad på: http://www.du.se/Global/dokument/Styrdokument-

ny/Forskning/3%20Regel/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%c3%b6r%20examens-

%20och%20uppdatsarbeten%20utan%20namngiven%20ordf%c3%b6rande.pdf Hämtat 7 mars. 

http://www.du.se/Global/dokument/Styrdokument-ny/Forskning/3%20Regel/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%c3%b6r%20examens-%20och%20uppdatsarbeten%20utan%20namngiven%20ordf%c3%b6rande.pdf
http://www.du.se/Global/dokument/Styrdokument-ny/Forskning/3%20Regel/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%c3%b6r%20examens-%20och%20uppdatsarbeten%20utan%20namngiven%20ordf%c3%b6rande.pdf
http://www.du.se/Global/dokument/Styrdokument-ny/Forskning/3%20Regel/Forskningsetiska%20anvisningar%20f%c3%b6r%20examens-%20och%20uppdatsarbeten%20utan%20namngiven%20ordf%c3%b6rande.pdf
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5. Tidigare forskning 
 
Det har gjorts viss forskning om det ämne som jag har valt att skriva om, och här 

nedan kommer utvalda delar att presenteras gällande ny teknik i skolan, ny teknik i 

lärarutbildningen och om lärarens roll påverkats och i så fall hur.  

 
5.1 Ny teknik i skolan  
 

Unos Uno heter forskningsprojektet som forskare vid Örebro universitet och Hög-

skolan Dalarna startade år 2010 i syfte att studera skolor som infört så kallad 1-1-

satsning, det vill säga de skolor som gett en dator till varje elev. Forskarna konsta-

terar bland annat att den tekniska utvecklingen går i en rasande fart och eleverna är 

nu vana vid att ständigt vara uppkopplade mot internet och med allt vad det inne-

bär. Datorerna blir mindre och villkoren för undervisningen blir bevisligen föränd-

rade när eleverna har var sin minidator, vilket telefonen är, i fickan och kan kom-

municera med hela världen och söka information om vad som helst med bara några 

knapptryck. Det medför andra utmaningar för lärare och skolväsende, då källkritik 

och liknande måste stå i fokus.
11

 Mer om det under lärarens roll under punkt 5.3.  

 

När det gäller ny teknik som historielärare kan använda i sin undervisning finns 

det ett förhållandevis stort urval att välja bland. Bland annat Peter Norlander har 

forskat kring den multimediala historieundervisningen för att få fram hur lärare ser 

på olika mediers kvaliteter och användbarhet i just historieämnet. De medier han 

utgått från är alla en del av digitaliseringen i samhället och det nya medielandskap 

som öppnats för undervisning i historieämnet. Därmed är denna forskning relevant 

att ha med i detta avsnitt när vi ska undersöka den nya tekniken som skolan har att 

arbeta med.
12

 

 

De verktyg han nämner är bland annat spelfilm och dokumentärfilm, som lärarna i 

hans undersökning menar levandegör historien för eleverna på ett synnerligen bra 

sätt, vilket i sig innebär att eleverna kan bli känslomässigt berörda på ett helt annat 

sätt. Olika typer av filmer har funnits i många år i andra format som VHS och 
                                                           
11

 Skolverket (2015) Lärarroll stärks vid 1-1-satsningar. Publicerad på: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/undervisning/unosuno-1.166297. Hämtat 1 mars 2017. 
12

 Peter Norlander (2016) Historieundervisning i det multimediala klassrummet. Publicerad på: 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1051693/FULLTEXT01.pdf Hämtat 8 mars 2017.  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1051693/FULLTEXT01.pdf
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DVD, men är i dagsläget en ny teknik på grund av de strömmande tjänster olika 

hemsidor på internet erbjuder. Det gör det mycket enklare för läraren att använda 

detta verktyg. En annan ny teknik han tar upp för historieläraren är datorspel som 

de senaste åren tagit sig in i undervisningen på många skolor trots många kritiska 

röster. Ett område man kan använda datorspelandet på är historiebruksanalys, vil-

ket innebär att eleverna får analysera vilka historiska ingångar som finns i det da-

taspel de själva spelar. Detta ger dem en förförståelse och ett intresse, vilket är bra 

för att få eleverna att förstå att de har historia på många ställen runt sig i varda-

gen.
13

  

 

Programmering är ett nytt tekniskt verktyg som lärare tar till sig, kanske inte 

främst i historieundervisningen, men i matematiken och tekniken. Skolverket har 

tagit fram två förslag på hur kursplanerna i de två ämnena skulle kunna anpassas 

mot den nya tekniken: ”i kursplanen i matematik föreslås programmering handla 

till exempel om att träna eleverna i att skapa, beskriva och följa entydiga och steg-

visa instruktioner och att använda programmering för att lösa problem” och ”i tek-

nikämnet föreslås programmering handla till exempel om att använda programme-

ring för att styra föremål eller egna konstruktioner men också att förstå att datorer 

styrs av program och kopplas ihop i nätverk.”
14

 

 

Hur den nya tekniken faktiskt påverkar undervisning och inlärning i klassrummet 

finns det väldigt blandad forskning om. En nyanserad och sammanfattande forsk-

ning står forskare vid Södertörns högskola för, där de analyserat ett tjugotal 

svenska och tyska lärare som under två års tid dagligen använt surfplattor i under-

visningen. Projektet kallas Paducation och hade som syfte att visa på vilka möjlig-

heter och utmaningar lärare möter i sin profession när de dagligen använder surf-

plattor i sin undervisning. Resultaten var blandade och några positiva effekter de 

mötte av användandet var att surfplattorna hjälpte läraren att spara tid för doku-

mentation och förberedelse, gav nya möjligheter till interaktivitet samt att de lyfte 

                                                           
13

 Peter Norlander (2016) Historieundervisning i det multimediala klassrummet. Publicerad på: 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1051693/FULLTEXT01.pdf Hämtat 8 mars 2017. 
14

 Skolverket (2016) Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Publicerad på: 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-

1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906 Hämtat 8 mars 

2017. 

http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1051693/FULLTEXT01.pdf
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906
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in världen i klassrummet på ett nytt sätt. Utmaningar som uppstod var bland annat 

viss distraktion, att fokus flyttades från innehåll till teknik och stressrelaterade 

problem som uppstod när tekniken strulade.
15

  

 

I OECD:s rapport Students, Computers and Learning: making the connection från 

2015 presenteras att man funnit ett samband mellan dåliga PISA-resultat och hög 

datoranvändning. Man kopplar också ihop hög användning av datorer i matema-

tikundervisningen och dåliga matematikkunskaper, samt att elever som läser mer 

digitalt än analogt är sämre på att ta hand om digital information genom sökningar 

och bearbetning.
16

 Per Kornhall som är författare och skolexpert menar att dessa 

resultat inte är förvånande och att det måste betonas att IKT
17

 är ett bra hjälpme-

del, men endast om det används på ett riktigt sätt. Ingen blir skicklig i sin använd-

ning av datorer eller teknikproffs bara för att man sitter mycket vid en dator, menar 

han.
18

  

 

5.2 Ny teknik i lärarutbildningen  
 

Forskningsprojektet Unos Uno, som nämndes under förra punkten, har också som 

mål att försöka integrera IT på ett bättre sätt i klassrumsundervisningen. Man sam-

arbetar nära med lärarutbildningarna i Örebro och Falun och man undersöker re-

gelbundet på universitet, högskolor och skolor genom enkäter, intervjuer och 

större analyser en gång om året. Det handlar bland annat om hur lärare arbetar med 

IT-relaterade verktyg i sin undervisning. Man ber också de lärare som engagerar 

sig i projektet att själva göra undersökningar av hur IT:n påverkar olika delar i 

klassrummet och hur det exempelvis påverkar deras vardag.
19

 Åke Grönlund leder 

arbetet och han har skrivit boken Att lyckas med it i undervisningen, och där kon-

staterar han att Unos uno-projektet bland annat har visat att det görs rätt omfat-

tande satsningar på att utbilda lärarstudenterna på högskolan och universitetet ge-

                                                           
15

 Michael Forsman. (2015) Paducation. (www) Publicerad på: http://sh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:823631/FULLTEXT01.pdf Hämtat 10 mars 2017. 
16

 OECD. Students, Computers and Learning: making the connection. (www) Publicerad på: 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-

learning_9789264239555-en#.WMK0uX99A_0 Hämtat 10 mars 2017. 
17

 Informations- och kommunikationsteknik. 
18

 Per Kornhall, IT är ingen frälsare. (Blogg) Publicerad på: 

http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/it-ar-ingen-fralsare Hämtat 10 mars 2017. 
19

 Åke Grönlund. Att förändra skolan med teknik - Bortom ”en dator per elev. (Örebro: Örebro 

Universitet 2014, s. 27). 

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:823631/FULLTEXT01.pdf
http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:823631/FULLTEXT01.pdf
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#.WMK0uX99A_0
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/students-computers-and-learning_9789264239555-en#.WMK0uX99A_0
http://skolvarlden.se/bloggar/kornhall/it-ar-ingen-fralsare


 

 9  
 

nom att presentera olika teknikkurser för studenterna. Problemet som han ser det är 

att det som kallas digital literacy får stå tillbaka för ren teknikkunskap. Digital 

literacy är förmågan att hantera de digitala resurserna för att utveckla pedagogiken 

och läromedlen, så att lärarstudenterna faktiskt får lära sig att lära ut med tekniken 

och inte bara lära sig om tekniken.
20

  

 

 

5.3 Lärarens roll  
 

Det var problematiskt att hitta tidigare forskning gällande hur historielärarens roll 

påverkats av de nya tekniska hjälpmedlen. Därför breddas istället perspektivet till 

att gälla lärarens roll i stort kopplat till verktygen för att få fram relevant forskning.  

 

 

Unos Uno, ett forskningsprojekt som redan nämnts ovan, undersöker också hur 

lärarens roll i klassrummet och dennes sätt att arbeta på förändrats efter införandet 

av datorerna i klassrummet. Det man kunnat konstatera är att lärarens möjligheter 

att arbeta med IT i undervisningen i hög grad påverkas av hur skolledningar backar 

upp dem och hur läraren ges möjlighet att lära sig mer om IT-arbetet kopplat till 

undervisningen. Det är just kopplingen mellan IT och undervisningen som fors-

karna ibland upptäcker utgör ett problem. Lärarna får klassisk fortbildning om de 

olika tekniska verktygen, så som dator och iPad, men får inte del av den utbildning 

som krävs för att kunna använda verktygen i undervisningen på ett pedagogiskt 

och användarvänligt sätt. Enligt en undersökning forskarna gjort säger sig 4 av 5 

lärare ha tillräcklig kunskap för att hantera de tekniska verktygen, men när det 

gäller att använda tekniken i ett pedagogiskt syfte finns mycket kvar att önska.
21

  

 

Lärarens roll har, enligt Åke Grönlund och Unos uno-projektet, genom 1-1-

satsningar givits mer utrymme att vara tillgänglig för eleverna. Hela 60 % av alla 

svarande lärare och en övervägande majoritet bland eleverna menar att det är något 

mycket positivt att man nu har tillfälle att nå läraren lättare. Lärarens tillgänglighet 

kvällstid och på helger är ett resultat av 1-1-satsningar, enligt Grönlund. Läraren 

                                                           
20

  Åke Grönlund. Att förändra skolan med teknik - Bortom ”en dator per elev. (Örebro: Örebro 

Universitet 2014, s. 27). 
21

 Skolverket (2015) Lärarroll stärks vid 1-1-satsningar. Publicerad på: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/undervisning/unosuno-1.166297. Hämtat 28 februari 2017. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
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får också en större överblick och en ökad möjlighet att gå in på djupet och se varje 

elev på ett lättare sätt. Dels genom den personliga kontakt som kan ske mejl-ledes 

och dels genom att elevens process blir synlig när läraren kan gå in och se vad 

eleven gjort varje dag i de delade dokumenten. Lärarens roll att vara tillgänglig 

hela dagarna genom den nya tekniken kan naturligtvis vara problematisk då det 

kan vara svårt att skilja på arbetstid och fritid.
22

 

 

Enligt undersökningen har lärarens roll också utvecklats till att de ”föreläser 

mindre och ägnar mer tid åt att leta material på internet, konstruera nya elevupp-

gifter och bedömer elevernas prestationer, både kvaliteten och äktheten.”
23

  

 

Martin Tallvid har skrivit en doktorsavhandling om 1-1-satsningen som många 

svenska skolor har gjort, och hans syfte med avhandlingen var att ta reda på hur 

den pågående digitaliseringen påverkar skolans verksamheter. Tallvids avhandling 

skiljer sig från flertalet då han på flera ställen menar att det är tydligt att lärarens 

roll utmanas i och med att den nya tekniken tar allt större plats i klassrummet. Han 

lyfter alltså fram baksidor av den tekniska utvecklingen när han skriver att både 

lärarens tekniska, pedagogiska och ämnesmässiga kunskaper utmanas enligt de 

undersökningar han gjort. Eleverna kan på ett helt nytt sätt utmana lärarens roll 

genom att snabbt söka efter svar eller hitta alternativa källor till de som läraren 

presenterar. Det är inte längre tillräckligt att läraren berättar hur det är utan elever-

na vill ha information från annat håll och läraren måste därför kunna behärska och 

lära ut källkritik och kunskaper i hur man gör kloka sökningar på nätet.
24

  

 

Det nya beteendet eleverna uppvisar, menar Tallvid, kan utmana lärarens roll på 

många olika sätt och ifrågasätta lärarens kunskaper. Hans undersökning visar 

också att elevernas otillåtna användning av de tekniska verktygen inte minskar 

utan ökar. Dessa utmaningar bör läraren främst hantera genom att anamma den 

snabba tekniska utveckling som sker både av programvaror och digitala läromedel, 

snarare än att bli rädd för utvecklingen. Det är också av största vikt att läraren lär 

                                                           
22

 Grönlund (2014) s. 70-71. 
23

 Grönlund (2014) s. 68. 
24

 Martin Tallvid, 1:1 I KLASSRUMMET analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Publice-

rad på: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37829/1/gupea_2077_37829_1.pdf Hämtat 5 mars 

2017. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37829/1/gupea_2077_37829_1.pdf
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sig att använda elevernas informationskällor, och inte minst då internet, vilket för 

många unga idag är en del av vardagen.
25

  

 

Thomas Kroksmark, professor i pedagogik vid Högskolan Jönköping, skriver med 

syfte att fördjupa sig i vad denna nya typ av utmaning som lärarrollen möter egent-

ligen innebär. Han menar att de viktigaste förmågor lärarrollen nu måste täcka i 

klassrummet är att vara flexibel, kreativ och inte minst förutseende. Läraryrket ser 

väldigt annorlunda ut nu jämfört med några år tillbaka, eftersom all information 

man kan behöva redan finns på internet, bara en sökning bort. Dessa nya förutsätt-

ningar medför en utmaning för lärare att förhålla sig till där källkritik och andra 

typer av handledning i det eleverna möter i undervisningen och i vardagen blir allt 

viktigare. Det är också viktigt att man som lärare kan sätta sig in i de nya tekniska 

verktygen eftersom man annars kan få problem att hantera dem på ett pedagogiskt 

försvarbart sätt. Det står helt klart, enligt Kroksmarks undersökningar, att lärarrol-

len är under stor förändring.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Skolvärlden, (2015) Ny teknik utmanar lärarens roll. Publicerad på: 

http://skolvarlden.se/artiklar/ny-teknik-utmanar-lararens-roll Hämtat 2 mars 2017. 
26

 Thomas Kroksmark, Digitala tider – digitaliserat lärande i Lena Vestlin (red.) Från Wikis till 

mattefilmer – om IKT i skolan. (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2009, s. 126-127). 

http://skolvarlden.se/artiklar/ny-teknik-utmanar-lararens-roll
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6. Bakgrund 
 

Den tekniska utveckling när det kommer till undervisningen i skolan har naturligt-

vis förändrats under många år och här nedan gås valda delar av utvecklingen under 

de senaste 100 åren igenom. Frågan är om lärarutbildningen hunnit utvecklas i takt 

med samhället och om och i så fall hur lärarens roll i klassrummet har påverkats?   

 

6.1 Den tekniska utvecklingen i undervisningen 
 

Skolverket skriver om hur skolförordningen år 1971 definierade läromedel som 

”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation.”
27

  Det breddar 

perspektivet ganska mycket eftersom det kan vara en hel del olika verktyg som 

används i en undervisningssituation. Enligt Skolverket definieras alltså dessa tek-

niska hjälpmedel som olika läromedel, vilket gör genomgången än mer intressant. 

Hur har de tekniska läromedlen sett ut under åren och vad kan detta ge oss för 

grund att stå på när vi ser vidare på att använda teknik i undervisningen? 

 

Skolradion var ett tekniskt hjälpmedel man införde i undervisningen under slutet 

av 1920-talet och kan därför klassas som ett av de tidigaste tekniska hjälpmedel 

man använt i skolundervisningen. Tekniken som sådan användes på fem olika sätt: 

föredraget, lektionen, intervjun och dialogen, reportaget och slutligen konser-

ten/hörspelet. Vanligast var föredraget, där en person talade om ett utvalt ämne på 

ett avslappnat sätt för att fånga elevernas uppmärksamhet samtidigt som eleverna 

hade programhäften att följa med i allt eftersom föreläsaren talade.
28

 Värt att no-

tera i sammanhanget är att det fanns de som menade att skolradion var en form av 

experimenterande verksamhet eftersom det aldrig testats förut i skolmiljö.
29

  

 

Skol-tv:n var på ett liknande sätt ett av många ifrågasatt experiment när det bör-

jade användas i skolans undervisning.
30

 Den första rikstäckande sändningen på 

skol-tv:n kom i februari 1961 och upplägget den första tiden var att det gick tre 

                                                           
27

 Skolverket, (2015) Vad är läromedel? (www) Publicerad på: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-

1.181690 Hämtat 28 februari 2017. 
28

 Gösta Bergman, (1933) Skolradions framställningsformer. (www) Hämtat från Svensk läraretid-

ning, Publicerad på: http://runeberg.org/svlartid/1933/1238.html - Hämtat 18 februari 2017. Tid-

ningsartikel. (Stockholm: 1933, s. 1225). 
29

 Bergman, (1933) s. 1226. 
30

 Röster i radio och Tv. Tidskrift. (1967, nr. 38 s. 21). 

http://runeberg.org/svlartid/1933/1238.html
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olika program i veckan med två reprissändningar per program.
31

 Det var inte först 

och främst lärare som ifrågasatte tekniken utan föräldrar och andra aktörer i sam-

hället som tänkte att pedagogiken och lärarens roll kunde bli lidande med denna 

nya teknik.
32

  

 

När datorn började användas i undervisningen under 1980-talet var det få som fak-

tiskt fick möjlighet att nyttja de resurser datorn faktiskt bistod med i undervis-

ningssituationen. Till en början var det bara de som hade ett intresse för datorn och 

som faktiskt hade förmåga att lära sig denna nya teknik som fick använda resur-

sen.
33

 Dessutom var det initialt matematik och samhällskunskapsämnet som an-

vände sig av tekniken vilket gjorde att skaran av användare begränsades.
34

  

 

Under mitten av 1990-talet kom Windows 95, vilket var ett operativsystem som 

gjorde datorn mer tillgänglig och användarvänlig i skolmiljön. Dessutom introdu-

cerades internet på allvar för svenska användare och det innebar stora möjligheter 

för många aktörer, inte minst för staten som presenterade stora visioner om hur 

pedagogiken skulle effektiviseras genom internet. Man menade nämligen att ele-

verna skulle få friare tyglar och därmed skulle deras kreativitet och inlärning 

skjuta i taket. I och med dessa högt ställda mål kom datorn att få en allt mer central 

plats i skolundervisningen.
35

  

 

Idag är samhället mer eller mindre helt teknifierat, vilket innebär att allt kretsar 

kring tekniska hjälpmedel. I skolmiljön visar detta sig bland annat genom att, som 

sagt, elever på vissa skolor får var sin dator, den så kallade 1-1-satsningen.
36

 Ett av 

skolans viktigaste uppdrag i denna kontext, menar vissa, är att lära eleverna att 

omsätta sin kunskap i meningsfulla och verkliga situationer. Eleverna får via da-

gens tekniska verktyg möjlighet att kommunicera med omvärlden och producera 
                                                           
31

 1960 års radioutrednings skoldelegation, RUSKO. Skolradio och skol-TV fram till 1970.  (Stock-

holm, 1963, s. 5). 
32

 Röster i radio och Tv. Tidskrift. (1967, nr. 38 s. 21-22). 
33

 Mikael Alexandersson m.fl., Bland barn och datorer – Lärandets villkor i mötet med nya medier. 

(Lund: Studentlitteratur 2001, s. 7). 
34

 Alexandersson m.fl. (2001) s. 117. 
35

 Thomas Karlsohn, Skolans IT-bubbla Teknik och retorik i historisk belysning i Thomas Karlsohn 

(red) Samhälle, teknik och lärande. (Stockholm: Carlsson bokförlag, 2009, s. 172-175). 
36

 Skolverket (2015) Lärarroll stärks vid 1-1-satsningar. Publicerad på: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/undervisning/unosuno-1.166297. Hämtat 26 februari 2017. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/unosuno-1.166297
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texter som verkliga personer kan ta ställning till och besvara. Skolan bör lära ele-

verna att producera relevant material på internet, eftersom det i samhället är av stor 

betydelse att man kan kommunicera med omvärlden och göra sig hörd på olika 

sätt. Teknifieringen som skett är på så vis en nödvändighet för skolan att ta i bruk, 

och förmågan att kunna skriva texter digitalt jämställs idag ofta med att kunna 

skriva en uppsats på papper i klassrummet vilket är betydligt vanligare på skolor 

idag än den digitala motsvarigheten.
37

  

 

Många lärare använder även det så kallade flippade klassrummet, vilket är en me-

tod att använda dagens tekniska utrustning på ett nytänkande sätt. Formatet inne-

bär ofta att läraren filmar sina föreläsningar eller genomgångar och ber eleverna se 

undervisningen någon gång innan lektionen börjar, för att sedan under lektionen 

lägga tid på att tillsammans kunna samtala och lösa problem anpassade till det de 

redan sett på förhand.
38

 På så sätt kan den moderna tekniken i undervisningen bi-

dra till att läraren kan lägga sin tid och sin energi på samtal och diskussion med 

eleverna, istället för på informationsmatning i form av föreläsning eller genom-

gång under själva lektionen. Detta arbete lägger läraren istället ner utanför arbets-

tid, vilket kan vara problematiskt.
39

 Det diskuteras mer under punkt  

6.3 - ”Lärarens status och roll i klassrummet.” 

 

Slutligen är en allt mer vanlig företeelse i elevernas skolarbete programmering. 

Skolverket skrev i ett pressmeddelande under 2016 att programmering som verk-

tyg ska stärkas i skolan. Man skrev också att deras bedömning är att programme-

ring inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan, utan ska ingå framförallt i ämnena 

matematik och teknik, men även som ett verktyg i andra ämnen. Man vill också 

förändra kursplaner och läromålen som finns i läroplanen så att de tydligare visar 

på vikten av digital kompetens och programmering i undervisningen.
40

 Program-

                                                           
37

 Christina Löfving, Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen – så skapar vi en rele-

vant skola utifrån Lgr 11. (Stockholm: Liber, 2011, s. 66-67). 
38

 Skolverket, Flippade klassrum har både för och nackdelar. (www) Publicerad på: 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-

skolan/undervisning/flippade-klassrum-har-bade-for-och-nackdelar-1.211569 (Stockholm: Skol-

verket, 2016) Hämtat 28 februari 2017. 
39

 Daniel Barker (2015) i UR Samtiden, IT och digital pedagogik i skolan. Erfarenheter av flippat 

klassrum.  Publicerad på: https://urskola.se/Produkter/189100-UR-Samtiden-IT-och-digital-

pedagogik-i-skolan-Erfarenheter-av-flippat-klassrum Föreläsning. Hämtat 28 februari 2017. 
40

 Skolverket. Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. (2016) Publicerad på: 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/flippade-klassrum-har-bade-for-och-nackdelar-1.211569
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning/flippade-klassrum-har-bade-for-och-nackdelar-1.211569
https://urskola.se/Produkter/189100-UR-Samtiden-IT-och-digital-pedagogik-i-skolan-Erfarenheter-av-flippat-klassrum
https://urskola.se/Produkter/189100-UR-Samtiden-IT-och-digital-pedagogik-i-skolan-Erfarenheter-av-flippat-klassrum
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906
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mering innebär i Skolverkets förslag exempelvis att ”träna eleverna i att skapa, 

beskriva och följa entydiga och stegvisa instruktioner och att använda programme-

ring för att lösa problem.”
41

 Ett annat sätt att använda programmering i skolan 

skulle enligt Skolverket vara ”för att styra föremål eller egna konstruktioner men 

också att förstå att datorer styrs av program och kopplas ihop i nätverk.”
42

  

 

 

6.2 Högskolan och tekniken 
 

Med tanke på hur samhället har blivit teknifierat och eleverna idag på många sätt 

redan behärskar den digitala tekniken, så har lärarutbildningen här ett nytt viktigt 

område framför sig att erövra. Läraren behöver idag vara förberedd i klassrummet 

på ett annat sätt än vad den behövde för 10 år sedan. En stor apparat som en lärar-

utbildning eller en högskola är kanske inte så lätt att förändra över en natt då det är 

en väl genomtänkt struktur och processkedja.
43

 Det finns dock exempel på högsko-

lor och universitet som gör sitt bästa för att anpassa sin verksamhet till den sam-

hälleliga teknifieringen.  

 

I Sverige har universitet och högskolor olika utbildningsplaner för sina program 

och för ämneslärarprogrammet har exempelvis Göteborgs universitet satt upp mål 

med teknikanvändning i undervisningen i fokus. I programmet står att läraren för 

att uppnå examen ska: ”visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verk-

tyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers 

och digitala miljöers roll för denna”.
44

 Detta mål är ett av de få som går att finna i 

utbildningsplaner med relevans för detta examensarbete, vilket är anmärknings-

                                                                                                                                                                

1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906 Hämtat 28 februari 

2017. 
41

 Skolverket. Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. (2016) Publicerad på: 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-

1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906 Hämtat 28 februari 

2017. 
42

 Skolverket. (2016) Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan. Publicerad på: 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/nyhetsarkiv/nyheter-2016/nyheter-2016-

1.247899/digital-kompetens-och-programmering-ska-starkas-i-skolan-1.247906 Hämtat 28 februari 

2017. 
43

 John Steinberg, Lyckas med digitala verktyg i skolan. Pedagogik, struktur och ledarskap. (Stock-

holm: Gothia Fortbildning 2013, s. 71). 
44 44

 Lärarutbildningsnämnden Göteborgs Universitet. (2014) Utbildningsplan för ämneslärarpro-
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värt. Högskolan Dalarna har med exakt samma mål, som är taget från högskole-

förordningen, i sin utbildningsplan för ämneslärarprogrammet.
45

 Högskolan Dalar-

na har dessutom lagt till lokala mål för utbildningen och där finns ytterligare två 

mål som kompletterar det nationella målet. Det står att lärarstudenterna ska:  

 

visa kunskaper om betydelsen av teknikburna kunskapsprocesser i utbildning och 

skola samt visa förståelse för de förändringar som sker i kunskapsprocesser hos och 

mellan individer och organisationer i en tid av accelererande användning av inform-

ations- och kommunikationstekniska tillämpningar.
46

 

 

De ska också: ”visa färdighet och förmåga att använda modern informationstek-

nologi som ett redskap att utveckla nya sätt att lära och undervisa i grundskolans 

senare år.”
47

 Det finns också inlagt i målen för ämnesblocket Historia på Högsko-

lan Dalarna att ”studenterna ska visa god förståelse för de möjligheter som digitala 

lärresurser ger för undervisningen i historia.”
48

 

 

Högskolan Dalarna profilerar sig genom att kalla sig själva för ”en högskola för 

nästa generations lärande”, NGL, vilket enligt deras vision innebär att de ska vara 

ledande vad gäller att använda den nya tekniken så som internet och lärplattformar 

i undervisningen.
49

 NGL innebär lite olika saker institutioner världen över, men på 

Högskolan Dalarna definieras begreppet sedan 2010 som en strategisk satsning för 

att utveckla skolan till ledande i Sverige när det kommer till högre utbildning och 

lärande med hjälp av IT både på campus och på distans. Redan 2002 grundades vid 

                                                           
45
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högskolan ett IKT-center bestående av tre personer som hade till uppgift att ge 

support till studenter och lärare.
50

 Man har i dagsläget 21 medarbetare som på 

olika sätt arbetar med att ge bland annat studenter och lärare support och vidareut-

veckling. Denna support har visat sig vara en av de viktigaste delarna för att lyck-

as, enligt Stefan Rodheim, verksamhetschef vid NGL-centrum.
51

 

 

 

 

6.3 Lärarens status och roll i klassrummet 
 
När det nu konstaterats att skolan, liksom samhället, blivit mer och mer teknifierat 

och att högskolorna försöker hänga med i utvecklingen, kan man förstå att lärarens 

roll blivit viktigare än någonsin förut. Men nu på ett annat sätt, då lärandet inte 

bara sker utifrån vad läraren talar om utan också vad eleverna själva söker upp och 

tar till sig. Lärarens roll blir mer och mer fokuserad på att handleda och instruera 

eleverna i källkritik och kritiskt tänkande.
52

    

 

Lärarförbundet skrev 2014 angående detta en artikel om lärarens roll i klassrum-

met i tider där de digitala verktygen tar större och större plats. Man skriver i den 

artikeln angående en intervju som gjordes på Bokmässan i Göteborg med Kyrk 

Seger, som är förskolelärare och författare, att läraryrket behöver förändras så att 

lärarens roll blir mindre överlägsen och mer ödmjuk i förhållande till eleven. Det 

skulle innebära att lärare och elever lär sig mer om den digitala tekniken sida vid 

sida, i stället för att någon av parterna ska kommit längre i sin process.
53

 Det är 

intressant att se att ett av de lärarfackliga förbunden presenterar eventuell proble-

matik på sin hemsida, vilket tyder på att det är en aktuell frågeställning.  

 

Idag har förmågan att vara flexibel, kreativ och inte minst förutseende kommit i 

fokus för läraryrket, eftersom all information man kan behöva i stor omfattning 
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redan finns på internet, bara en sökning bort. Dessa nya förutsättningar medför en 

utmaning för hela utbildningsväsendet att förhålla sig till, då eleverna kanske inte 

först och främst är i behov av att från läraren få veta namnet på Belgiens huvud-

stad, eller vilket år Gustav Vasa föddes, utan helt andra saker. Dessa andra saker 

skulle exempelvis kunna vara källkritik och andra typer av handledning för det de 

möter i undervisningen och i vardagen.
54

 

 

När de digitala nya verktygen tar allt större plats i klassrummen blir lärarens unika 

roll som ledare i klassrummet av allt större betydelse. Varför? Som vi redan kon-

staterat är lärarens roll som handledare viktig när eleverna får fria tyglar att söka 

på det världsvida nätet, där all information ligger öppen för dem, både falsk och 

sann. Dessutom behövs det en tydlig ledare i klassrummet som ser till så att verk-

tygen används på ett bra sätt, så att en god pedagogik och lärande blir frukten av 

den tekniska användningen. Dessvärre verkar lärarrollen inte höja sig i samma takt 

som nya tekniska hjälpmedel förs in i klassrummet vilket kan skapa en obalans.
55

 

Det finns också forskning som säger att otillåten användning av verktygen, så som 

spel och sociala medier, ökar och att lösningen på den utmaningen för en lärare är 

att denne tar sin roll på allvar.
56

 

 

Som ett resultat av denna nedåtgående spiral i form av bland annat otillbörlig an-

vändning av verktygen skrev flera lärare en insändare i Svenska Dagbladet i början 

av år 2017, där de menade att lärarnas status är för låg och att den svenska skolan 

på grund av detta brottas med flera problem. Bland annat menade de att lärarbris-

ten i fråga om ämneslärare är ett problem man inte bara kan släta över. De refere-

rar till OECD:s
57

 utbildningsrapport från 2015, där man rekommenderade den 

svenska regeringen att satsa på bland annat en ökad attraktivitet i läraryrket och att 

höja dess status. Det är enligt samma insändare högst avhopp från lärarutbildning-
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en just i ämneslärarprogrammet och många platser står tomma.
58

 Det är också min 

egen erfarenhet, då jag upplevt hur många som startade utbildningen tillsammans 

med mig har avslutat eller pausat sin utbildning av olika anledningar.  

 

Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström skriver på sin blogg att det som 

behöver göras för att höja lärarnas status är att ge lärarna högre lön och en mer 

human arbetssituation i skolan. Han menar att huvudmännen inte tagit sitt ansvar 

när det kommer till bland annat de satsningar som gjorts på bland annat lärarlöne-

lyft, då de mer eller mindre slumpat ut pengarna bland lärarna. Det som behövs är 

mer statliga pengar så att en lönehöjning bland samtliga lärare blir möjlig, hela 

vägen från förskolan till högre stadier, samt att huvudmännen tar ett större ansvar 

för lönerna och löneutvecklingen. Dessutom är sjuktalen väldigt höga inom lärar-

yrket på grund av arbetsbelastningen och för att lärarnas status ska höjas bör detta 

förändras omgående menar han.
59

  

 

Enligt Lärarnas Riksförbund finns det en allvarlig fråga kopplad till den nya tekni-

ken, eftersom man genom den ständigt kan vara tillgänglig gentemot föräldrar och 

elever. Det finns risk att verktygen blir en allvarig stressfaktor och de ger några råd 

som är viktiga att följa när man arbetar som lärare med den nya tekniken. För det 

första är det viktigt att man från skolledningen för en dialog med lärare och sätter 

upp gemensamma policys för vad som är accepterat och inte. För det andra är det 

viktigt att man kommunicerar detta till föräldrar och elever, samt att det finns en 

stor ömsesidig respekt mellan lärare och föräldrar, elever och skolledning för de 

beslut man fattar. Lärarens roll i skolan och dennes privatliv blir bevisligen svårare 

att skilja åt vid hög användning av dessa verktyg både hemma och på jobbet, och 

det är en risk man inte får bortse från. Oavsett om man känner sig stressad eller 

inte i dagsläget av att kunna bli nådd via mejl eller via andra plattformar, menar 

riksförbundet att det är en viktig fråga att diskutera på varje skola, helst innan det 

blivit ett problem.
60
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Att dessa nya tekniska hjälpmedel är ett ämne för diskussion råder det sålunda inga 

tvivel om, och så har det varit under många år när nya hjälpmedel slussats in i 

undervisningen. Dagens teknifiering har tagit sig in i nästan alla delar av samhället 

och man bör behärska delar av tekniken på de flesta jobben i Sverige idag. Det är 

dock under en förhållandevis kort period som förändringen skett, och det ska bli 

intressant att ta del av all forskning som kommer göras under åren som kommer, 

då man tydligare kan se samband och resultat av undersökningar man gjort och 

gör. För att få veta hur det fungerar i praktiken spelar lärarkåren som dagligen job-

bar med tekniken en stor roll i undersökningar och forskning, och här nedan pre-

senteras hur aktiva lärare och blivande lärare tänker kring ämnet. 
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7. Resultat 
 
Som tidigare nämnts har tre historielärare och tre lärarstudenter intervjuats till 

detta examensarbete. För att de ska förbli anonyma kommer jag här framöver an-

vända pseudonymer i min presentation av deras svar.  

 

7.1 Historielärarna 
 

Presentationen börjar med att visa hur lärarna svarade i intervjuerna. Min mellan-

stadielärare blir benämnd Samuel och mina två intervjuade högstadielärare blir 

benämnda Gunnar och Gösta. Samuel har arbetat som historielärare i drygt 3 år 

medan Gunnar och Gösta har arbetat i 17, respektive 16 år. Gunnar har alltså arbe-

tat längst.  

 

7.1.1. Användandets omfattning i historieundervisningen 
 

Först, när det gäller användning av tekniska hjälpmedel i historieundervisningen, 

kan vi konstatera att alla mina tre intervjuade lärare använder tekniska hjälpmedel 

i sin undervisning och de var alla väldigt tydliga med att det är en självklarhet för 

dem. Svar som ”absolut” och ”ja det gör jag dagligen”, kom från högstadielärarna 

Gunnar och Gösta. Alla tre säger också att deras elever har egna iPads och att de 

används flitigt i den löpande undervisningen. Samuel, som undervisar på mellan-

stadiet, låter eleverna använda sina iPads primärt för sökning, skrivning och pre-

sentationer. Han har även låtit eleverna spela in faktafilmer där eleverna bland 

annat fick resonera om och presentera hur de ansåg att historiska händelser påver-

kar nutida händelser och förlopp och hur de olika tidsåldrarna hänger ihop. De har 

även använt plattformen Skype för att gå ett virtuellt studiebesök på Vasamuseet i 

Stockholm, där de fick en guidad tur på Vasaskeppet medan de satt lugnt och stilla 

i sitt klassrum. Det fanns också möjlighet att ställa frågor och hela momentet var 

mycket uppskattat bland eleverna och gav enligt Samuel eleverna ett väldigt bra 

tillfälle att få ta del av historiska källmaterial på ett enkelt sätt. ”Det är ju en del i 

kunskapskraven att man ska kunna resonera kring historiska källor, så det var väl-

digt bra”
 61

, säger han. 
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Båda högstadielärarna säger att de låter eleverna sköta all sin inlämning digitalt, 

via sin iPad och så kommunicerar de själva respons digitalt via plattformen Uni-

kum. Det finns dock en del elever i klasserna på båda skolorna som känner sig mer 

bekväma med att skriva på papper snarare än att skriva på sina iPads och det låter 

båda lärarna dessa elever göra. Gunnar uppskattar att 70 % av alla hans elever 

dock föredrar att lämna in digitalt.  

 

Som tidigare nämnts använder lärarna Unikum för att kommunicera bedömning 

och respons till elever och föräldrar. Gösta nämner att han använder Unikum för 

att informera om olika läxor, men också för dokumentation när en elev till exem-

pel behöver extra hjälp eller liknande. Gunnar sköter mycket av föräldrakontakt 

via Unikum, som är en läroplattform som han säger att de själva inte valt att an-

vända utan som alla lärare måste använda enligt bestämmelser från skolledningen.  

 

När det kommer till att skriva digitala prov är lärarna mer försiktiga och erkänner 

att de vid prov fortfarande brukar använda penna och papper, vilket enligt alla tre 

har med säkerheten att göra. Att det möjligtvis kan vara lättare att fuska när man 

har tillgång till sina iPads eller datorer. Gunnar lägger dessutom till att han person-

ligen inte känner att han har tillräckligt med kunskap om de tekniska hjälpmedlen 

för att genomföra proven digitalt i dagsläget. 

 

Det mesta av det de intervjuade lärarna svarar på frågorna, som berör hur de an-

vänder de tekniska hjälpmedlen i historieundervisningen, påminner om varandra 

och så även i frågan om de använder internet som ett hjälpmedel eller inte. Alla 

svarar att det är en integrerad del i undervisningsmomenten och att det är något 

som fungerar bra. Gunnar nämner också ett problem när det kommer till sökningar 

på internet, nämligen att eleverna inte vet hur de ska söka efter information. Allt 

för ofta hittar inte eleverna någon vettig information alls om det de letar efter, fast 

det kan vara ganska enkla saker, just på grund av deras bristande förmåga att göra 

så kallade smarta sökningar.  
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Gösta säger att internet och möjligheten att kunna se film strömmande via exem-

pelvis SLI
62

 har förenklat undervisningen för honom då man inte längre behöver 

boka en film innan, vilket man behövde när det var fråga om att se en VHS
63

  eller 

en DVD för några år sedan. Dessutom är dagens tekniska hjälpmedel mycket 

snabbare och enklare att använda, vilket bara är positivt eftersom man kan lägga 

mer energi och tid på undervisningen. Även Gunnar säger att den ökade tillgången 

på dokumentärfilmer och välgjorda spelfilmer ger en ny dimension åt historieun-

dervisningen. Han menar att det är ovärderligt att eleverna med sina egna ögon kan 

se exempelvis hur det såg ut i skyttegravarna och att de filmsekvenser som finns 

från världskrigen skapar något hela annat i eleverna än vad hans egna ord kan 

göra.  

 

Ett område där lärarna dock skiljer sig åt i fråga om vad de svarar är just frågan om 

vilka fördelar och nackdelar hjälpmedlen för med sig i klassrumsundervisningen. 

Gunnar nämner att han ser stora fördelar att använda hjälpmedlen för de elever 

som är lite svagare och behöver extra hjälp. Han använder bland annat inläsnings-

tjänst, som är en internetbaserad tjänst där alla läroböcker finns inlästa, vilket är ett 

bra stöd för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. De av Gunnars elever som 

behöver extra stöd vid läsning har även möjlighet att få annat material uppläst via 

Googles tjänster, vilket innebär att stödet kan fås även utanför läroboken. Ingen av 

de andra säger egentligen emot det Gunnar säger, men de har lite olika utgångs-

punkter vilket är naturligt. Mer om hur de tycker att dessa verktyg påverkar under-

visningen presenteras längre fram i resultatdelen. 

 

7.1.2  Tidigare erfarenheter 
 

Alla tre lärare blev tillfrågade om hur de lärt sig att arbeta med de tekniska hjälp-

medel som vi tidigare diskuterat, och alla tre gav även här liknande svar. Gunnar 

svarade att han är helt självlärd i ämnet eftersom den nya tekniken inte användes i 

samma omfattning när han gick på lärarhögskolan, och därmed inte heller undervi-

sades om då. Den kunskap han fick del av på universitetet vill han minnas var 

mestadels faktabaserad och gav honom ingen som helst förberedande kunskap för 
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att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen. Han har sedan gått någon en-

staka kurs där han lärde sig att göra power point-presentationer och hur man gör 

enklare filmer, men i övrigt har han fått utforska på egen hand och börjat använda 

olika medel i undervisningen.  

 

Samuel, som läst till lärare senare än de övriga två, svarar också att han är självlärd 

mer eller mindre. Han har ett intresse för teknik och har försökt lära sig privat även 

på fritiden för att kunna använda filmskapande, plattformar och internetsökningar 

på bästa sätt. Han minns att de hade någon kurs i lärarutbildningen där de gick 

igenom digitala läromedel kopplat till pedagogik, men han menar att det inte var 

gjort på ett sådant sätt att det gav honom något för hans nuvarande lärargärning. 

Det var inga konkreta saker han kunde ta med sig ut, utan bara teorier och resone-

mang kring lärande och forskning vilket han tycker är synd. Han säger också att 

tekniken då istället kan bli en bromskloss eller ett problem för de lärare som inte 

själva har ett intresse av att lära sig om tekniken, istället för att det förenklar och 

hjälper till i undervisningen, som Samuel och de andra två lärarna anser.  

 

Gösta gick några grundläggande utbildningar, precis som Gunnar, för över 10 år 

sedan, men menar liksom de andra två att han är självlärd och säger att han dessu-

tom vid flera tillfällen snappat upp och tagit del av vad kollegor arbetat med och 

sedan använt det själv. Liksom för Gunnar var inte dessa nya tekniska hjälpmedel 

aktuella i samma utsträckning när han gick på lärarhögskolan, vilket kan förklara 

varför de inte läste om detta när han gick utbildningen. Han minns att de skrev 

vissa uppsatser och liknande på datorer för att sedan kunna skriva ut dem, men det 

fanns inte tillgång till internet på någon av datorerna så det var ett väldigt begrän-

sat användningsområde. 

 

7.1.3 Teknikens påverkan på undervisning och lärarroll 

 

Samuel fortsätter sitt resonemang om deras virtuella studiebesök på Vasamuseet 

och säger att den typen av undervisning, när de får uppleva kunskap med fler sin-

nen, i detta fall får de nämligen se, höra och interagera, blir mycket mer intressant 

för eleverna än om han själv hade stått och sagt samma sak framme på tavlan. Han 
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säger också att de ofta tar till sig kunskap digitalt på fritiden, och att det därför är 

stora fördelar med att använda dessa medel även i skolundervisningen. Om in-

tresse skapas hos eleverna blir nämligen inlärningen bättre säger han, och den 

kopplingen mellan inlärning och intresse bekräftas även i samtalet med Gösta och 

Gunnar. Gällande besöket på Vasamuseet finns dessutom möjligheten till en dju-

pare kunskap inom ämnet att tillgå i form av experter och forskare på plats. De får 

träffa de som är mycket mer insatta i det utvalda ämnet än vad han själv är, vilket 

då innebär att de kan besvara elevernas frågor på ett bättre sätt. Det är ett exempel 

på hur undervisningen och pedagogiken faktiskt blir bättre av den nya tekniken, 

enligt Samuel.  

 

”Det hoppas jag, och tror jag också för den delen, eftersom det nu finns ett större 

utbud att välja på och en större tillgänglighet till materialet”
64

, svarar Gösta efter 

några sekunders betänketid, angående om kvaliteten på undervisningen blivit 

bättre, i och med de nya tekniska verktygen. Han säger också att det är lättare att 

sätta ihop bilder till en presentation, eftersom internet ger förutsättningar att hitta 

mer relevanta bilder på kortare tid än tidigare. Precis som Gunnar nämnde förut i 

intervjun, kommer också Gösta in på den ökade möjligheten att anpassa undervis-

ningen efter alla olika elevers förutsättningar i och med den ökade tillgången på 

bra material. Om någon behöver en enklare text att läsa, någon en större utmaning 

och en tredje en alternativ uppgift så är dessa utmaningar lättare att tillmötesgå nu, 

i och med den ökade tillgången på internet. Det är också en klar fördel, säger 

Gösta, att alla inlämningar sker digitalt vilket innebär att man får en tydlig över-

blick över vilka som lämnat in och inte, vilket kunde vara svårare förr då ett pap-

per lätt kunde komma bort både från läraren och från eleven. Gunnar tar upp exakt 

samma fördel med den digitala inlämningen eftersom det blir lättare för eleven att 

ha ordning och reda och bidrar med en tydligare struktur och överblick rent gene-

rellt.  

 

Att använda de tekniska verktygen som ett komplement till den mer traditionella 

undervisningen med föreläsningar, läroböcker och läxförhör är något som går som 

en röd tråd hos lärarna, genom hela detta arbete, och så även i alla lärarnas svar. 
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För att fortsätta Göstas resonemang så säger han att en av de stora anledningarna 

till att det blivit bättre med den nya tekniken är att det nu finns ett bredare utbud, 

man kan välja om man vill låta eleverna läsa en bok, se en film, skapa egen film, 

läsa en digital text och så vidare. Det är alltså ett sätt att bredda möjligheterna för 

att få alla att lära under mer likvärdiga förutsättningar som inte funnits förut. Mer 

om det lite senare.  

 

Gunnar sa tidigare i intervjun att möjligheten att se dokumentärfilmer med verk-

liga händelser är ovärderligt för historieundervisningen eftersom det skapar något 

annat i eleverna, av empati och förståelse, som man inte kan få lika lätt bara ge-

nom en genomgång. Annars tycker Gunnar om att berätta och ha genomgångar 

framför klassen, men säger precis som Gösta att den nya tekniken är ett perfekt 

komplement till den sortens genomgångar och undervisning, då det som sagt ger 

ett annat djup och en bättre inlevelse i den historiska händelsen. Han, liksom 

Gösta, säger att han tror på idén att variera undervisningsformer så som grupparbe-

ten, individuella arbeten, filmvisning och bokläsning för att få flera olika ingångar 

till eleverna, och där är datorn och de tekniska verktygen ständigt aktuella som 

arbetsverktyg.  

 

När frågan kommer upp angående vilken negativ påverkan de tekniska verktygen 

har på undervisningen är samtliga tre lärare inne på att det har att göra med dis-

traktion och svårigheter för eleverna att fokusera på rätt saker. Även källkritiken 

lyfts som en utmaning då det inte längre finns en lärobok som talar om all sanning, 

utan att man nu kan finna hundra olika källor om till exempel vad som hände un-

der andra världskriget. Det är, som Gösta säger, naturligtvis båda bra och utma-

nande eftersom vi vill att eleverna ska lära sig att tänka själva, samtidigt som de 

innan de lärt sig de källkritiska principerna kan ta till sig felaktig information och 

bli lurade av diverse sidor på internet. Enligt Gösta händer det då och då att han får 

korrigera helt felaktiga svar på inlämningar och prov då eleverna hittat svar på 

internetsidor som är oseriösa. Det problemet fanns inte på samma sätt innan inter-

net kom. 
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Angående bristande fokus, så förklarar Gösta det som att eleverna har tillgång till 

ett verktyg som inte enbart är anpassat efter det skolan efterfrågar, utan även till 

annat material, och då lockas man att använda det på ett felaktigt sätt. Samuel tar 

upp onlinespel som ett problem, då eleverna som spelar spel på fritiden även lock-

as att spela i skolan då de har tillgång till samma spel där via internet. Däremot 

menar alla tre lärarna att dessa elever möjligen hade haft liknande problem att fo-

kusera även innan de tekniska verktygen kom, och då kanske de till och med hade 

stört andra elever mer. Nu är det mer sällan enligt deras erfarenheter som dessa 

stör någon annan än sig själv, vilket ju inte är bra det heller, men de stör åt-

minstone ingen annan, som elever gjorde innan datorn kom, när de pratade och 

kastade papperslappar på klasskamraterna. Ingen av lärarna ser de negativa sidorna 

av verktyget som problem stora nog för att inte använda det alls, utan fördelarna 

överväger tveklöst nackdelarna.  

 

Den nya tekniken, i form av filmvisning eller liknande, ger som redan nämnts en 

djupare dimension som inte går att få till lika lätt i en föreläsning, och den är viktig 

att använda sig av enligt lärarna. Gösta ger ett exempel på där filmvisning är en 

bättre metod än föreläsning och säger att om en dokumentär är riktigt bra gjord 

kan den fängsla eleverna under en hel timmes lektion, vilket en föreläsning väldigt 

sällan kan. Det krävs dock att det är bra gjorda filmer som fångar eleverna. Kravet 

på att det är ett intressant innehåll på lektionen har rent allmänt ökat med de nya 

verktygen, menar Gunnar, som säger detta mot bakgrund av att man har en stor 

konkurrent i iPaden och datorn där elevernas intresse ofta kan tillfredställas väldigt 

enkelt.  

 

Som tidigare nämndes är variation och komplement två helt avgörande begrepp i 

alla tre intervjuerna. På frågan om de skulle vilja att den mer traditionella under-

visningen med föreläsningar, läroböcker och liknande skulle upphöra helt eller 

delvis är svaren samstämmiga och tydligt nekande. Ingen av de tillfrågade vill se 

den nya tekniken ta över helt och på så vis låta lärarens undervisande roll förmins-

kas, utan de vill som även tidigare konstaterats, snarare använda verktygen som ett 

komplement och ett varierande inslag i elevernas inlärning. Samuel förklarar detta 

med att när man har en föreläsning så når man ut till en viss mängd elever. När 
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man har diskussioner i klassrummet till en annan del, och när man använder digi-

tala verktyg når man ut till ytterligare ett annat antal elever. Han, liksom de andra 

två lärarna, är tydlig med att ju fler medel man använder desto bättre blir pedago-

giken och undervisningen eftersom man når fler elever. Plockar man bort ett av 

dessa möjliga medel, och det gäller också den mer traditionella undervisningen 

som redan beskrivits, är det negativt och gör då att man inte når ut till lika många. 

Variationen är alltså av yttersta vikt, påpekar Samuel. Gunnar säger att: ”verktygs-

lådan blir dubbelt så stor i och med de tekniska verktygen och det ökar möjlighet-

erna för alla.”
65

 

 

Avslutningsvis tar Gösta upp en intressant skillnad i hur lärarens roll ser ut idag 

jämfört med innan de nya tekniska verktygen slog igenom. Han säger att tidigare 

var man tvungen att få eleverna att göra någonting på lektionerna. De kunde då 

ligga och vila eller bara inte göra någonting, medan man idag som lärare möter 

utmaningen att få eleverna att göra rätt saker istället. Det finns inte längre någon 

brist i att hitta på saker att göra eftersom de har hela världen framför sina fötter i 

och med sin iPad eller dator, men nu får man som lärare se till att fokus läggs på 

rätt saker, som redan nämnts. I övrigt menar Gösta att lärarrollen är ganska oför-

ändrad och han tror också att den kommer se ganska oförändrad ut om 5-10 år från 

nu, då lärarens profession och kompetens även i framtiden kommer krävas för att 

eleverna ska kunna uppnå de mål som finns i läroplanen.  

 

7.2 Lärarstudenterna 
 

De tre lärarstudenterna har givits fiktiva namn enligt de etiska principer detta ar-

bete följer. Lärarstudenterna skiljer sig dock inte åt så mycket som de aktiva lärar-

na gjorde eftersom de alla följer samma lärarprogram. Dock har en av studenterna 

studerat någon termin längre och är på sin näst sista. Han kommer hädanefter kal-

las för Adam. De andra två kommer kallas för Bettan och Cajsa.  
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7.2.1 Användning av tekniska verktyg på högskolan  

 

Alla tre studerar som redan nämnts vid Högskolan Dalarna, vilket innebär att de 

använder sig av de lärplattformar som är standard vid högskolan, exempelvis Fron-

ter och Connect. Alla tre svarar att de inte arbetat med de lärplattformarna innan på 

samma sätt som nu, utan att de lärt sig det under åren på högskolan. Däremot när 

det kommer till att använda sökning via internet i sina högskolestudier, och an-

vända olika webbsidor för andra syften, behärskade alla tre det redan innan studi-

erna satte igång.  

 

Cajsa säger att de vid olika tillfällen under historieundervisningen använt sig av 

digitala arkiv, men att de inte fick någon direkt utbildning i hur man skulle göra, 

vilket medförde att det var en svår arbetsmetod att använda. Studenterna fick 

själva be om hjälp av sin handledare om de så önskade och istället mer eller 

mindre testa sig fram, och det hade varit uppskattat med en bredare grund, säger 

hon, eftersom det är en central del i historieämnet att kunna ta del av äldre doku-

ment och göra det på ett tillförlitligt sätt.  

 

Adam tycker att lärarna vid universitetet använder tekniken på ett förtjänstfullt 

sätt. ”Lärarna använder förvisso inte alla funktioner som verktygen skulle kunna 

ge, utan använder oftast enklast möjliga teknik, klipp från Youtube eller en enkel 

PowerPoint till föreläsningarna, men det är vad man förväntar sig från lärarna på 

högskolan, så det räcker”
66

, säger han.  Adam säger också att han fått god hjälp när 

det gäller att söka via högskolans bibliotek och när det kommer till att göra smarta 

sökningar.  

 

Cajsa berättar att hon tycker att lärare på den högskola hon studerar vid, generellt 

behärskar den teknik som de använder sig av, och håller med Adam om att de lä-

rare som undervisade om sökningar på nätet och övriga teknikmoment gjorde det 

på ett mycket bra sätt. Bettan menar dock att användningen av tekniska verktyg är 

alldeles för ojämn, då vissa engagerar sig väldigt mycket i att försöka få in digitala 
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infallsvinklar medan andra lärare använder minimalt med teknik och bara håller 

sig vid det som är ett krav vid distansstudier och ibland knappt behärskar det.  

 

När det kommer just till historieämnet tycker Bettan att lärarna behärskar tekniken 

väl, men att det borde vara fler djupdykande kurser när det gäller att hantera digi-

talt arkivmaterial och att exempelvis använda film i historieundervisningen. Precis 

som Cajsa säger Bettan att digital arkivsökning endast behandlades kortfattat och 

väldigt grundläggande eftersom vissa studenter inte ens valde att använda digitala 

arkiv i sitt arbete. De borde alltså enligt dem, inte vara en valmöjlighet att använda 

dessa tekniska verktyg som det är idag, utan bli mer inriktat åt samma håll som 

samhället går med mer av det digitala som en obligatorisk del i undervisningen.  

7.2.2 Tidigare erfarenheter och kunskap 

 

Cajsa säger att hon själv tillhör genomsnittet när det handlar om att använda tek-

niska verktyg på fritiden. Hon känner att hon har ganska bra koll på de olika tek-

niska verktyg som finns och använder regelbundet internet på fritiden, både för att 

söka och på andra sätt använda webbsidor. Bettan placerar sig i samma kategori 

som Cajsa och berättar att hon regelbundet använder Skype, sociala medier och 

andra program för att hålla kontakt med vänner och familj. Hon letar även fakta på 

internet på fritiden, då hon anser sig vara intresserad av allmänbildande och sam-

hällsbildande frågor. Även Adam använder, som sagt, internet mycket på fritiden 

och söker ofta efter olika intressanta ämnen och känner sig över lag väl bekant 

med tekniska verktyg.  

 

7.2.3 Förberedelser inför arbetslivet 

  

Cajsa säger att hon gärna haft fler kurser och mer undervisning i hur de ska kunna 

omsätta tekniska verktyg i praktiken när de väl blir lärare. Det har funnits vissa 

delmoment i en kurs som fokuserat på hur man kan göra sökningar på bästa sätt 

via bibliotekets hemsida, och även en kurs där de kortfattat diskuterat för- och 

nackdelar med att använda tekniska verktyg i klassrummet. Hon har också läst 

någon mer liknande kurs, men då har det varit på grund av att hon själv valt att 

arbeta med ämnet. Även när det kommer till momentet att söka på bästa sätt var 
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det frivilligt att delta. Det har inte varit någon obligatorisk kurs med fokus på att 

använda tekniken i klassrummet, utifrån någon pedagogisk synvinkel. ”Det känns 

som om det hade varit bättre att faktiskt ha mer kurser som till exempel ger tips 

om själva undervisningen, hur man kan göra det bättre.”
67

 avslutar hon. 

 

Som tidigare sagts så kände sig alla tre förhållandevis säkra på att använda internet 

även innan utbildningen, men det Bettan och Adam lyfter fram att de lärt sig på 

högskolan är att de blivit bättre på att göra smarta sökningar och även få fler sidor 

att söka på, och inte bara via Google. Adam säger också att han lärt sig en del om 

vilka medel man kan använda i sin undervisning så som film och sociala medier, 

men inte hur man gör. Det tar man reda på, på egen hand säger han, och han verkar 

inte se något större problem med det, utan tycker att han får det han behöver i sin 

utbildning.  

 

Bettan är också inne på spåret att det borde vara mer av undervisning hur man kan 

använda tekniska verktyg i sin framtida lärargärning. Hon säger att det varit väl-

digt lite information från lärarhåll om för- och nackdelar samt konkreta tips vid 

användandet av verktygen. Hon fortsätter: ”Jag tycker inte att lärarna gör något 

specifikt så där, utan det är mer att de hänvisar en till bibliotekarien”.
68

 Den enda 

digitala kunskapen hon tagit med sig från sina år hittills, är det som nyss nämnda 

bibliotekarien gav henne vid ett av momenten där de skulle lära sig att söka smart, 

samt lite allmän information inför uppsatserna hon skrivit.  

 

7.2.4 Tankar kring teknikens påverkan på framtida undervisning och lärarroll. 

 

Adam svarar att han förmodligen kommer använda sig av tekniska hjälpmedel i 

delar av sin lärargärning, men att det även finns en möjlighet att han något reakt-

ionärt kommer välja bort stora delar av det bara för att han kan, och då använda 

penna, papper och bok istället. Det som enbart finns på internet, typ podcasts och 

filmklipp, kan han dock tänka sig att använda för att exempelvis öva källkritik 

eller ge eleverna när de är färdiga som extramaterial. Det kommer dock inte vara 

aktuellt för honom att bygga hela undervisningen på eller utgå från de tekniska 
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hjälpmedlen i undervisningen, utan han slår fast att de tekniska hjälpmedlen är ett 

komplement för honom som han kommer använda när han känner att de kan ge 

eleverna något som han inte själv kan ge.  

 

Bettan, i sin tur, är mer övertygad att hon kommer använda den nya tekniken dag-

ligen eftersom hon själv har ett brinnande intresse för det. Det kommer ske genom 

att visa PowerPoint under genomgångarna, men också genom att visa filmklipp 

och arbeta med de läroplattformar som finns tillgängliga på skolan. Cajsa svarar att 

hon har vissa problem med att använda den nya tekniken eftersom det ofta miss-

brukas av eleverna och används till fel saker. Däremot säger hon att verktyget i sig 

är så pass starkt och att man får vara väldigt naiv om man utesluter det helt ur sin 

undervisning, eftersom det är en så stor del av elevernas vardag. Utmaningen me-

nar hon ligger i att vara väldigt tydlig med när eleverna kan använda verktygen 

och inte, samt när de kan använda de för privat bruk och inte.  

 

När det gäller lärarrollen är Adam övertygad om att lärarens roll inte påverkas nå-

got av att tekniken har tagit sig in i klassrummet, men möjligen har formatet för-

ändrats något gällande hur det går till på lektionerna. Läraren för Adam är fortfa-

rande auktoriteten i klassrummet som har ansvar för att berätta för eleverna om en 

bestämd sak, och sedan följa upp och se så att eleverna har lärt sig det på ett bra 

sätt. Skillnaden som han ser nu är att eleverna själva kan ta reda på så mycket mer 

än det som står i läroboken, och det ser han snarare som en möjlighet än en kon-

kurrenssituation då de elever som är drivande och vill veta mer nu har fått ett fo-

rum för detta.  

 

Cajsa tycker det är viktigt att skolledningen ger läraren och eleverna förutsättning-

arna att lära med hjälp av dessa nya tekniker. Det kan ske, menar hon, genom att 

det finns tydliga former och regler för hur tekniken ska användas, och att lärarrol-

len får vara orubbad som ledare i klassrummet och den som bestämmer på ett tyd-

ligt sätt när och hur tekniken ska användas. Bettan tycker också att det är viktigt att 

man som lärare har kvar bestämmanderätten i klassrummet, men hon trycker på att 

det är bra att eleverna nu kan ifrågasätta det läraren säger i och med att informat-

ionen är så lättillgänglig. Det är trots allt med i läroplanen att eleverna ska lära sig 
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att tänka kritiskt och om eleven är kritisk mot det läraren säger är det inte något 

negativt, enligt Bettan, eftersom det ofta finns flera sätt att se på saker även i sko-

lan.  

 

 

8. Diskussion 
 

8.1 Metoddiskussion 
 

I detta examensarbete har jag valt att undersöka två olika grupper, det vill säga 

redan verksamma historielärare och blivande historielärare. Tanken med att foku-

sera på två olika grupper i arbetet, var att få en vidare bild av utmaningar och möj-

ligheter med den nya tekniken i historieundervisningen. Jag upptäckte att flera 

aktiva historielärare i min kommun efterfrågade en bättre grund att stå på när det 

gäller att använda dessa medel i klassrummet, och valde därför att undersöka det 

närmare. Samhället och eleverna kräver en ökad användning i och med den tekni-

fiering som är i samhället, men lärarna känner i alla mina undersökta fall att de 

inte fått något stöd i detta från sin skolledning eller från lärarhögskolan och fått 

lära sig det helt på egen hand. De två verksamma historielärarna Gösta och Gunnar 

fick av förklarliga skäl ingen undervisning om denna nya teknik när de läste för 16 

respektive 17 år sedan på lärarutbildningen, men hur ser det ut idag år 2017? I och 

med denna frågeställning fanns det ett intresse av att intervjua tre högskolestuden-

ter som var och en fick ge en bild av hur det är på en av lärarutbildningarna idag, 

och se hur de tänker kring den grund de får för att de senare ska kunna gå ut i 

klassrummet och använda dessa verktyg. 

 

Det hade naturligtvis varit ännu bättre att få intervjua fler studenter från fler uni-

versitet, samt fler aktiva lärare från flera olika kommuner, men av tidsmässiga skäl 

fick uppsatsen avgränsas till dessa intervjuer. Precis som i tidigare forskning, var 

det svårt att få informanterna att hålla sig till historieundervisningen när vi pratade 

om lärarrollen och hur den har förändrats.  
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8.2 Resultatdiskussion 
 

Att lärare inte kunde förhålla sig enbart till lärarrollen i historieämnet och dess 

relation till den nya tekniken, i denna intervju, skulle kunna innebära att det inte är 

något speciellt som sker med lärarrollen just i historieundervisningen, utan att det 

är samma förutsättningar för lärarrollens utveckling i samtliga av de teoretiska 

ämnen de undervisar i.  

 

 Det visade sig att alla informanter hade många erfarenheter och åsikter om an-

vändningen av nya tekniska hjälpmedel i historieundervisningen vilket var positivt 

för denna uppsats. Vi ska nedan gå igenom vad lärare och lärarstudenter säger - 

kopplat till vad tidigare forskning säger - om de utmaningar som den nya tekniken 

för med sig och se på vilka slutsatser man skulle kunna dra av detta. 

 

En av de utmaningar som nämns i tidigare forskning, när det kommer till använd-

ningen av nya tekniska verktyg i undervisningen, är att eleverna kan bli distrahe-

rade från att göra det de verkligen är i skolan för att göra. Istället kan de använda 

exempelvis iPads och datorer till att spela, surfa eller likande aktivitet vilket tar 

fokus bort från undervisningen. Detta lyfter också alla tre aktiva lärare upp som en 

utmaning, och Gösta säger att det viktigaste man som lärare kan ge eleverna är 

rätta förutsättningar för att använda tekniken på bästa sätt. Han menar att man 

kanske inte borde ge eleverna möjlighet att kunna göra vad som helst på internet, 

utan att man skulle begränsa enheterna till att kunna utföra skolarbete på dem. Un-

der tidigare forskning presenteras hur Per Kornhall i sin blogg är inne på samma 

linje, och ifrågasätter när skolor bara ger eleverna en dator och låter dem sitta och 

använda dessa obegränsat. Han menar att ingen blir duktig på att använda en dator 

meningsfullt bara för att man får sitta mycket vid datorn, utan det krävs kunskap 

om hur man använder den.  

 

När det kommer till ovan nämnda utmaning, hur eleverna på bästa sätt ska kunna 

använda dessa tekniska verktyg i klassrummet, är tidigare forskning och informan-

ternas svar i det stora hela överensstämmande. Det handlar om att läraren, ihop 

med skolledningen, skapar en struktur och ger eleverna rätt förutsättningar för det. 

Just skolledningen är det lärarstudenten Cajsa som tar upp och hon menar att det 
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kan ske genom att läraren blir given tydliga former och regler för hur tekniken ska 

användas, och att läraren får bestämma när och hur tekniken ska användas. Lärar-

studenten Adam svarar liknande att läraren fortfarande måste förbli auktoriteten i 

klassrummet, den som har ansvar att berätta för eleverna om en bestämd sak för att 

sedan följa upp och se till så att eleverna har lärt sig det på ett bra sätt. Bettan 

tycker också att det är viktigt att man som lärare har kvar bestämmanderätten i 

klassrummet och är en tydlig ledare även om man inte, enligt henne, ska begränsa 

elevernas möjlighet att få ifrågasätta. Det blir som sagt tydligt att alla är överens 

om att lärarens roll som ledare är en förutsättning för att verktygen ska användas 

på rätt sätt. 

 

Läraren Gunnar nämner en annan utmaning när det kommer till sökningar på in-

ternet, nämligen att eleverna inte vet hur de ska söka efter information. Under tidi-

gare forskning presenteras OECD:s rapport Students, Computers and Learning: 

making the connection från 2015 där man funnit ett samband mellan dåliga PISA-

resultat och hög datoranvändning under lektionerna. Man har också funnit att ele-

ver som läser mer digitalt än analogt är sämre på att ta hand om digital information 

genom sökningar och bearbetning, än de som använder läroböcker eller annan lit-

teratur. Det är förstås ingen idé att i detta arbete dra några andra slutsatser än vad 

de som beforskat detta redan gjort, men det är i sammanhanget intressant att kom-

plettera det som nämndes förut, att det krävs kunskap bakom användandet för att 

få verkligt resultat av tekniken. Annars verkar det, som sagt, kunna leda till att 

eleverna använder verktygen på ett sätt som gör att inlärningen blir ineffektiv och 

att de istället används till andra saker än något studierelaterat. 

 

När det kommer till hur lärare förbereds för att kunna hantera dessa nya verktyg, 

finns det några intressanta poänger. Lärarstudenterna svarar allihop att de gärna 

haft mer undervisning på lärarutbildningen om hur de ska lära ut med hjälp av de 

tekniska verktygen, även om de får en viss grundläggande utbildning om olika 

redskap. I tidigare forskning presenteras Åke Grönlunds arbete Unos uno-projektet 

i boken Att lyckas med it i undervisningen, och där presenterar han bland annat att 

hans undersökningar har visat att det faktiskt görs omfattande satsningar på att 

utbilda lärarstudenterna på lärarutbildningen genom att presentera olika teknikkur-
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ser. Problemet som tidigare nämnts enligt denna forskning är att förmågan att han-

tera de digitala resurserna för att utveckla pedagogiken och läromedlen får stå till-

baka för ren teknikkunskap. Det är samma sak som lärarstudenterna ger uttryck 

för. Att de vill ha mer av hur man lär ut snarare än ren informativ fakta om verkty-

gen.  

 

Alla de aktiva lärarna är överens om att det är ovärderligt att eleverna kan ta del av 

historiskt material via dokumentärfilmer, bilder och liknande, och de menar att det 

skapar något hela annat i eleverna än vad deras egna ord kan göra. Under tidigare 

forskning nämns Peter Norlanders forskning om historieundervisning i det multi-

mediala klassrummet. Han har intervjuat lärare i ännu större utsträckning än vad 

jag gjort för denna uppsats, och där nämner även hans lärare att spelfilm och do-

kumentärfilm levandegör historien för eleverna på ett unikt sätt. Det innebär i sig 

att eleverna kan bli känslomässigt berörda på en mycket djupare nivå än när lära-

ren håller en föreläsning, enligt de undersökningar han gjort. 

 

Gösta pekar på en av de slutsatser jag vill avrunda denna diskussionsdel med, när 

han säger att man som lärare tidigare var tvungen att få eleverna att göra någonting 

överhuvudtaget på lektionerna, medan man idag som lärare möter utmaningen att 

få eleverna att göra rätt saker istället. Gösta, som jobbat i över 15 år som lärare, 

minns hur eleverna, innan alla elever hade var sin iPad eller dator, kunde ligga och 

vila eller bara inte göra någonting under en hel lektion, och han sa ju tidigare att 

distraktionen fanns även då, men på ett annat sätt. Poängen att eleverna idag i alla 

fall är aktiva, men ibland behöver justeras till att fokusera på rätt saker, är intres-

sant. Kanske att eleverna fokuserar på rätt saker i högre grad om struktur och lärar-

roll blir tydligare, som nämndes ovan. Tanken är kittlande och något jag kommer 

bära med mig in i min lärargärning.  

 

Avslutningsvis kan det i alla fall konstateras att en av de viktigaste slutsatserna 

som detta arbete mynnat ut i är att det inte bara går att fråga sig om en lärare an-

vänder nya tekniska verktyg i sin undervisning, utan att det till större del handlar 

om hur man använder verktygen. Det känns igen från Per Kornhalls forskning som 

tidigare nämnts. För att väldigt kortfattat besvara frågan hur verktygen kan använ-

das säger Gunnar, liksom Gösta, i min undersökning att de tror på idén att variera 
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undervisningsformer så som grupparbeten, individuella arbeten, filmvisning och 

bokläsning för att få flera olika ingångar till eleverna. Datorn, iPaden och de tek-

niska verktygen, som definieras som nya i detta arbete, blir alltså ett komplement 

till andra verktyg i hög utsträckning för de intervjuade lärarna i detta arbete. Även 

lärarstudenterna var inne på samma spår och Adam, som var mest avståndstagande 

av informanterna mot att använda de nya verktygen i undervisningen, menade 

även han att verktygen främst bör ses som en öppning till andra möjligheter. Han 

menade att de elever som är drivande och vill veta mer, nu har fått ett bra redskap 

för att kunna göra det om det används på rätt sätt. Det är ett genomgående tema i 

hela detta arbete. 
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9. Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete var att undersöka vilka erfarenheter verksamma historielä-

rare har av att använda digitala tekniska hjälpmedel i sin undervisning, både från 

utbildningen och från den aktiva verksamheten. Syftet var också att undersöka vad 

utvalda studenter, som idag studerar till historielärare på lärarutbildningen, har för 

erfarenheter av att använda dessa verktyg och vilken grund de får av högskolan 

idag i fråga om deras framtida lärargärning. Frågeställningarna syftade till att få en 

så bred bild som möjligt över lärarna och studenternas erfarenheter med den nya 

tekniken. Därför ställdes frågor om vilka kunskaper informanterna hade innan ut-

bildning och tjänst, samt vad de fått del av under sin utbildning och slutligen vad 

de tänker om den yrkesroll de befinner sig i kopplat till den nya teknikens intåg i 

skolan. 

 

Innan mina frågeställningar besvarades lades en grund där jag beskrev hur den nya 

tekniken ser ut idag i skolvärlden och hur den utvecklats under förra århundradet. 

Det beskrevs också lite angående hur lärarutbildningar på olika universitet fokuse-

rar på dessa nya verktyg genom att presentera vad lärandemålen och kursmålen 

säger. Tidigare forskning och aktuella uppgifter kring lärarrollens förändring i och 

med dessa nya tekniska verktyg presenterades också.  

 

De flesta av lärarna och lärarstudenterna svarade väldigt likt vad tidigare forskning 

presenterat när det kommer till arbetet med tekniken. Faktum är att alla lärare och 

lärarstudenter svarade att de var självlärda när det kommer till att använda dessa 

tekniska verktyg i undervisningen. Lärarstudenterna svarade att de gärna hade haft 

mer undervisning kring hur man kan använda dessa verktyg, som iPads, plattfor-

mar och så vidare, på ett så pedagogiskt sätt som möjligt i klassrummet. Dock har 

de som studerar nu haft en grundläggande undervisning om de olika tekniska verk-

tygen i historiekurserna, så som att till exempel lära sig söka i digitala arkiv. Re-

sultatet visar också att samtliga informanter tycker att det är viktigt att använda sig 

av den nya tekniken i sin undervisning om än på olika nivåer.  

 

I den efterföljande diskussionen, där slutsatser dras och materialet analyseras, no-

terar undertecknad att det finns både utmaningar och möjligheter med att jobba 
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med dessa verktyg, men att utmaningarna kan vändas till möjligheter om bara lära-

ren får de förutsättningar denne behöver för att kunna använda verktygen. Det 

handlar ofta enligt resultatet om att ge utrymme för en tydlig struktur i klassrum-

met och om en klar bild över hur lärarens roll bör komma till uttryck. Diskussion-

en avslutas med att den centrala frågan, för att lyckas i klassrummet, verkar vara 

hur läraren väljer att jobba med verktygen och inte bara om denne gör det.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor till de aktiva lärarna 

 
Till lärarna:  

Hur länge har du jobbat som historielärare? 

Var tog du lärarexamen? Vilket år? 

 

Introduktion av ämnet  
Använder du tekniska hjälpmedel så som dator, iPad, film i undervisningen? På 

vilket sätt? 

Använder du internet i historieundervisningen? På vilket sätt?  

Använder du andra digitala plattformar i din historieundervisning, som Connect, 

Fronter? 

På vilket sätt och i vilken omfattning? 

I vilka delar av historieundervisningen är det till hjälp med dessa digitala verktyg 

vi nämnt anser du?  

 

Bakgrund 

Hur har du lärt sig att arbeta med dessa verktyg?  

Vad fick du med för digitala kunskaper från högskolan för detta arbete? 

 

För- och nackdelar 

Hur påverkas undervisningen i klassrummet av dessa verktyg? Påverkas pedagogi-

ken? 

Vilka risker/utmaningar finns med detta arbete? 

Vilka fördelar/möjligheter finns det med att jobba på detta sätt? 

 

Den större bilden 

Hur väljer du vilka digitala verktyg du använder sig av i undervisningen och på 

vilket sätt du jobbar? 

Bestämmer själv? Gemensam arbetsplan? 

När och varför började du använda de på skolan?  

Jämförelse/analys 

Skulle du säga att det är bättre än ”traditionell” undervisning? (Genomgång på 

tavlan, arbeta i lärobok etc.)  

Vad händer när du använder digital undervisning som inte händer i traditionell 

undervisning? 

Vad är elevernas intryck av detta? bättre betyg pga. det? större delaktighet in-

tresse?  

Vad förändras med lärarrollen i arbetet med de digitala verktygen?  

 

Avslutning och framåtblick 

Hur får du/skolan nys om det nya tekniska som kommer nu för tiden? 

Hur tror de att det här området kommer förändras i framtiden i undervisningen?  
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Bilaga 2. Intervjufrågor till lärarstudenterna 

 
Uppvärmning 

Var och vilka ämnen studerar du? 

Hur länge har du studerat? Hur många terminer till examen? 

 

Bakgrund till ämnet 

 

Vad har du för erfarenhet av detta? (plattformar och webbsidor generellt)  

Kommer kunskapen/kompetensen du har inom området om att använda digitala 

verktyg från högskolan eller från egna erfarenheter? 

 

 

Hur har ni kommit i kontakt med digitala verktyg i undervisningen på högskolan? 

Andra ämnen ni läst eller historian? Pedagogiken? Vad i historian har behandlat 

detta? 

Använt/Fått undervisning om detta på högskolan?  

 

Analys 

Hur upplever du att lärarna på högskoleutbildningen använder digitala verktyg i 

undervisningen?  

 

Vad ser du för fördelar och nackdelar med att använda digitala verktyg på högsko-

lan? 

 

 

Anser du att de digitala verktygen påverkar lärarens undervisning på universitet? 

På gott eller ont? Använder lärarna digital teknik på ett förtjänstfullt sätt? Kunde 

de gjort på andra sätt? 

 

 

Framåtblick 

Ger högskolan dig det du kan behöva för att använda dig verktyg i historieunder-

visningen framöver? Vad hade du velat lära dig mer/på ett annat sätt? 

 

Hur tänker du generellt om att använda digitala verktyg i undervisningen när du 

blir lärare? 

 

Kommer de digitala verktygen påverka din kommande undervisning tror du?  

 

Hur påverkas din framtida pedagogik/lärarroll i klassrummet så som du ser det? 

 


