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Abstract: 
 
Läroböcker ersätts eller kompletteras mot digitala läromedel allt eftersom i ämnet Teknik. 

Detta eftersom tekniken i samhället går väldigt fort och då håller inte böckerna som finns 

idag måttet. Studien visar vilken uppfattning tekniklärare har av att ha ersatt eller bytt ut 

böcker mot digitala läromedel på gymnasieskolan. Syftet med denna studie är att undersöka 

vilken uppfattning tekniklärare har av att ha infört eller ersatt läroboken med digitala 

läromedel.  

Studien är en kvalitativ studie som har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer för 

att besvara syftet. Sju tekniklärare intervjuades och all material från intervjuerna 

transkriberades och analyserades med hjälp av styrdokument, tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv. 

Resultatet visade att tekniklärarnas uppfattning av digitala läromedel varierar. Det är inte  alla 

som skulle vilja byta ut läroboken mot digitala läromedel. Läroboken är ett färdigt koncept 

känner en del av lärarna och detta för att läroboken ofta har en färdig koppling till kursplanen 

och de centrala innehållen. Som lärare kan man spara tid till annat än att behöva planera eller 

sätta ihop eget material i digital form.  

 

 

 

Nyckelord: 

Gymnasieskola, lärobok, digitala läromedel, digitala verktyg, teknik, teknikundervisning 

 

  



 

3 

 

Innehållsförteckning  
 

Innehållsförteckning ............................................................................................................... 3 

Förord ..................................................................................................................................... 5 

1. Inledning ......................................................................................................................... 6 

2. Syfte och frågeställning .................................................................................................. 7 

3. Bakgrund ........................................................................................................................ 8 

3.1 Centrala begrepp .......................................................................................................... 8 

3.1.1 Digitala läromedel ................................................................................................. 8 

3.1.2 Digitala verktyg ..................................................................................................... 8 

3.1.3 Digital teknik ......................................................................................................... 8 

3.1.4 Lärobok ................................................................................................................. 8 

3.2 Tidigare forskning ........................................................................................................ 8 

3.2.1 Datoranvändandet i skolan och samhället ............................................................. 8 

3.2.2 Synen på läroboken ............................................................................................. 10 

3.2.3 Undervisningen med digitala läromedel och digitala verktyg ............................ 10 

3.3 Teoretiskt perspektiv .................................................................................................. 11 

3.3.1 Didaktik och den didaktiska triangeln ................................................................. 11 

3.3.2 Ett sociokulturellt perspektiv .............................................................................. 13 

4. Metod ........................................................................................................................... 13 

4.1 Val av metod .............................................................................................................. 13 

4.2 Urval ........................................................................................................................... 14 

4.3 Datainsamling och genomförande .............................................................................. 14 

4.4 Databearbetning ......................................................................................................... 15 

4.5 Reliabilitet och validitet ............................................................................................. 15 

4.6 Etiska och vetenskapsteoretiska övervägande ............................................................ 16 

5. Resultat ......................................................................................................................... 17 

5.1 Resultat från intervjuerna ...................................................................................... 17 

5.2 Tekniklärarnas uppfattning av digitala läromedel och digitala verktyg ..................... 18 

5.2.1 Digitala läromedel och digitala verktyg .............................................................. 18 

5.2.2 Lärobok som undervisningsmedel ...................................................................... 18 

5.2.3 Digitala läromedel eller bok ................................................................................ 19 

5.2.1 Sammanfattning .................................................................................................. 20 

5.3 Hur har förändringen påverkat elevernas lärande? .................................................... 20 

5.3.1 Digitala läromedel ger sämre lärande .................................................................. 20 

5.3.2 Lektionerna blir mer givande .............................................................................. 21 

5.3.1 Sammanfattning .................................................................................................. 22 



 

4 

 

5.3 Vilka för och nackdelar finns det med digitala läromedel? ....................................... 22 

5.3.1 Fördelar med digitala läromedel och digitala verktyg ........................................ 22 

5.3.2 Nackdelar med digitala läromedel och digitala verktyg ...................................... 23 

5.3.1 Sammanfattning .................................................................................................. 23 

6. Diskussion .................................................................................................................... 25 

6.1 Metoddiskussion .................................................................................................... 25 

6.1.1 Kvalitativ metod .................................................................................................. 25 

6.1.2 Validitet och Reliabilitet i studien ....................................................................... 25 

6.2 Resultatdiskussion ...................................................................................................... 26 

6.2.1 Digitala läromedel i undervisningen ................................................................... 26 

6.2.2 Tidskrävande ....................................................................................................... 26 

6.2.3 Lärarnas kompetens ............................................................................................. 27 

6.3 Slutsats ....................................................................................................................... 28 

6.4 Förslag till fortsatt forskning ...................................................................................... 28 

Litteraturförteckning ............................................................................................................ 29 

Bilaga 1. Informationsbrevet ................................................................................................ 31 

Bilaga 2. Intervjufrågorna .................................................................................................... 32 

 

  



 

5 

 

Förord  
 

Som blivande tekniklärare har jag under min VFU uppmärksammat hur mycket 

digitaliseringen har präglat skolan. Alla elever har en egen dator, och undervisningen drivs i 

många fall utan läroböcker, utan att man mest använder sig av datorer och digitala läromedel.  

Det som väckte intresset för mig gällande digitalisering är när man ser hur stor fokus det är 

på all teknik som implementeras i skolorna just nu. I läroplanen är det krav på användning 

av digitala verktyg i undervisningen. Och även i de centrala innehållen är det stor vikt i hur 

viktigt det är med digitala verktyg. Det är även viktigt att man visar eleverna att digitala 

verktyg inte bara är för att skriva och titta på bild eller film på, utan man även kan föra 

program för att kunna styra andra saker med (Skolverket, 2017; Skolverket, 2011). 

Egna bärbara datorer, Ipads eller andra digitala resurser i skolor har blivit allt vanligare, och 

eleverna har blivit allt mer kunniga inom teknik, att de t.o.m. vissa gånger är mer kunniga än 

sina lärare, och detta på grund av att de tillbringar en hel del tid med sociala medier och 

nätspel (Hannson, Nordlander, & Skogh, 2011). 
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1. Inledning  
 

Skolan digitaliseras i allt högre utsträckning. Användning av digitala verktyg ökar och 

läroböcker ersätts av digitala läromedel. 

Den digitala kompetensen är ett måste, eleverna ska lära sig att förstå hur digitaliseringen 

påverkar individen och samhället, och detta medför och stärker förmåga att lösa problem och 

omsätta idéer på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg (Skolverket, 2018). 

Regeringen införde 2007 en förstärkning till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner på 

gymnasiet med att stärka elevernas digitala kompetens. Man ville med detta få eleverna mer 

kompetenta inom teknik eftersom det nuförtiden ställs högre krav på tekniskt kunnande i 

vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer 

inslag av teknik (Skolverket, 2011). 

 

Det är oklart hur införandet av datorer eller bärbara datorer har påverkat elevers lärande i 

jämförelse med det traditionella sättet att lära sig så som användningen av fysiska läroböcker 

(Bando, Gertler, & Fonseca, 2017). 

I en studie som Skolinspektionen har gjort så har regeringen som mål att Sverige ska vara 

bäst i världen på att använda digitaliseringen på bästa möjliga sätt inom skolan, och man vill 

även få en förståelse på hur viktig digitaliseringen är för individen (Skolinpektionen, 2019). 
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2. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta examenarbete var att undersöka vilken uppfattning några tekniklärare har  

av att ersätta eller komplettera läroböckerna med digitala läromedel i sin undervisning. 

 

Frågeställningarna som formulerades för att besvara syfte var:  

 

 Hur har teknikundervisningen påverkats av att ha ersatt eller kompletterat 

läroböckerna med digitala läromedel? 

 På vilket sätt upplever tekniklärare att förändringen påverkat elevernas lärande? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever tekniklärarna med digitala läromedel 

och digitala verktyg? 
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3. Bakgrund 
 

I detta kapitel en del centrala begrepp som ska underlätta läsningen av studien. Sedan 

kommer en del tidigare forskning som följs av en teoretisk bakgrund.  

 

3.1 Centrala begrepp 

 

3.1.1 Digitala läromedel 
 

Det finns ingen klar definition av vad digitala läromedel är, man använder oftast ordet 

läromedel till sådant som man använder för lärande så som lärobok (Hylén, 2011).  

Digitala läromedel kan även kallas digitala lärresurser och är multimodala och interaktiva 

läromedel som skiljer sig från den traditionella läroboken. Multimodala innebär att man 

använder sig av text, ljud och bild (Lärarnas Riksförbund, 2016).  

Digitala läromedel är en del av allt material som man använder i digitalform, det kan t.ex. 

vara material från webben, från skolverket eller tidningar (Hylén, 2011). 

 

3.1.2 Digitala verktyg 
 

Digital teknik är ett samlingsnamn för både hårdvara och mjukvara. Hårdvaran är ett redskap, 

det vill säga att det är själva redskapet som man använder sig av, det kan vara en dator eller 

en Ipad. Mjukvaran är själva programmet som man använder i undervisningen. Det kan vara 

CAD, Geogebra, Photoshop eller andra program som man använder i sin undervisning. 

 

3.1.3 Digital teknik 
 

Digital teknik är mjukvaror, som används inom skolan, yrkesundervisningen samt yrkeslivet. 

Ett exempel är digitala responssystem (DRS), vilka bygger på att eleverna har en smartphone, 

surfplatta eller dator med internetuppkoppling (Skolverket, 2015). 

 

3.1.4 Lärobok 
 

Lärobok är läromedel och enligt läroplanen för gymnasieskolan är definitionen för läromedel: 

” Läromedel är sådant som lärare och elever väljer att använda för att nå̊ uppsatta mål” 

(Englund, 1999). 

 

3.2 Tidigare forskning  

 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras den tidigare forskning som varit relevant för denna 

studie. 

 

3.2.1 Datoranvändandet i skolan och samhället 
 

IT-trenden växer i en snabb takt hela tiden. I en studie som är gjort för Skandinavien som 

inkluderar svenska Skolverket, den norska motsvarigheten (Centrum för IKT) och Danmarks 

nationella byrå för IT (Styrelsen for IT og Laering) vill man informera skolledare och 

beslutfattare hur teknikutvecklingen bör stödja undervisningen och lärandet inom grund- och 

gymnasieskolan inom de närmaste fem åren (Johnson, 2015). I Studien menar man också att 
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undervisningen kommer att bli mer elevcentrerad där eleven kommer att briljera på ett annat 

sätt och istället för att vara en konsument blir man en producent (Johnson, 2015). 

I Norge och Danmark ligger man före Sverige med att införa prov och tentor digitalt, vilket 

medför att man kan se elevers resultat på en mer avancerad nivå enligt författaren (Johnson, 

2015).  

 

Enligt styrdokumenten så strävar inte den svenska skolan efter att elever bara ska få 

kunskaper i skolan utan att man också vill skapa individer som kommer att ha kvar lusten för 

att lära, få kritiskt tänkande, bli självständiga och delta i demokratin och med det är införandet 

av digitaliseringen i skolan ett sätt att få eleverna och kunna klara sig i samhället som präglas 

av teknik (Nilhom, 2016). 

1980 satsades det stort och på allvar på IT i den svenska skolan och det blev en het fråga. I 

dagens diskussion om hur viktigt det är att påskynda IT arbetet så var det även viktigt redan 

då. IT var en het fråga bland politikerna redan på 80-talet och man insåg redan då att 

datautvecklingen och tekniken skulle medföra stora samhällsförändringar. Samma år tillkom 

Datadelegationen som centerpartier ledde och som var ett politiskt arbete om att ett behov av 

datatpolitik behövdes (Fleischer & Kvarnsell, 2015). I läroplanen för gymnasieskolan lägger 

man tyngd på att digitaliseringen ska vara en viktig del i alla skolämnen på gymnasiet, så 

som det var under 1980-talet. Gymnasieskolans uppdrag är att eleverna i ett allt mer 

digitaliserat samhälle göra så att de ska utveckla sin digitala kompetens och att alla ska ha 

möjlighet till att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. Elever ska kunna förstå hur 

mycket digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleven ska kunna 

använda sig av digitalt verktyg för informationssökning, kunskapssökande, problemlösning, 

skapande, lärande, kommunikation och för att främja kunskapsutvecklingen (Skolverket, 

2011). 

  

Klingberg (2019) som är hjärnforskare och författar skriver i en debattartikel om sin 

forskning i hur den mänskliga hjärnan fungerar och att man borde minska datoranvändandet 

i klassrummen och menar att undervisningen ska vara lugn och fri från distraktioner så som 

datorer eller andra digitala verktyg. Han menar att det är lätt man tappar fokus och 

koncentration när man ska göra något framför datorn, och att det är lätt att man klickar sig 

vidare till annat och blir distraherad (Klingberg, 2019). 

En studie som Hembrooke (2003) från Cornell Univeristy har gjort på universitetsstudenter 

där hon tillät hälften av studenterna ha sina datorer öppna under en föreläsning, och den andra 

hälften hade inga datorer. Efter lektionen fick alla en skrivning om föreläsningen och vad 

läraren hade gått igenom. Enligt studiens slutsats så var det 30% mindre prestation på de 

elever som hade datorn öppen (Hembrooke & Gay, 2003). Men enligt Grönlund (2014) så 

sker den bästa undervisningen där eleverna visar sig vara mest nöjda och visar bra resultat 

enligt lärarna, med hjälp av datorn som redskap. I de skolor där elever är mindre nöjda och 

där lärare inte ser något förbättrat resultat där används mindre datorledd undervisning och 

mer föreläsningsundervisning (Grönlund, 2014). Men det finns risk att elever lämnas för 

mycket för självständigt arbete eftersom lärartätheten har minskat och i och med digitala 

läromedel som tar mycket tid för lärarna att producera eget material. På så sätt blir 

kommunikationstiden mellan elever och lärare utanför skoltiden. Det kan ske när som helst 

på dygnet. Han poängterar att man a arbetstiden för läraren ska användas till undervisning 

och inte till annat (Grönlund, 2014). Fleischer (2013) skriver vidare att elever många gånger 

hamnar utelämnade till att sköta sina studier själva, och på så sätt kan de lära sig mer av eget 

lärande men många gånger finns det risk att de missar syftet med kursen. Den typen av 

lärandet kan bli ofokuserat. Här behöver lärarna designa uppgifter som är relevanta för den 

typen av lärandet så man håller sig innanför kursens syfte och innehåll (Fleisher, 2013). 
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Det är lärarna själva som sätter ihop material som de tycker är lämpliga för sin undervisning 

eller professionella förlag som har börjat producera skolmaterialet i digitalform. Den typen 

av material skiljer sig en del från de traditionella läroböckerna eftersom den typen av material 

är multimodala och interaktiva, vilket innebär att man kan få in både ljud och bild i 

undervisningen (Hylén, 2011).  

 

Undervisningen med digitala verktyg som enligt definition är multimodala är enligt 

Kjällander (2011) bättre för då kan man förklara svåra undervisningssituationer för eleverna. 

 

3.2.2 Synen på läroboken 
 

En Lärobok har sina fördelar för lärarna i undervisningen enligt Englund (1999), han menar 

att läroboken uppskattas många gånger av lärarna och oftast så är de sammansatta så att de 

följer läroplanen och kunskapsmålen som ska eftersträvas av eleverna. Lärare kan tycka att 

läroböcker underlättar deras planering och har en färdig struktur som man slipper tänka på, 

det kan vara positivt för många lärare som lider av tidsbrist (Englund, 1999).  

Läroböcker kostar enligt Bando et al (2017) minder än vad bärbara datorer gör 

En Studie som är gjord på 271 skolor i Honduras där hälften av skolorna får en bärbardator 

och den andra hälften får behålla läroböcker. Studien pågick under ett läsår. Man fann att 

byte av läroböcker med bärbara datorer har högre initiala fasta kostnader än läroböcker och 

medför en rörlig kostnad, som el, internet, och underhåll detta trots att en lärobok bara kan 

användas under ett läsår eftersom böckerna kan få gammalt innehåll eller att det är böcker 

med kalkylblad som elever fyller i en gång (Bando, Gertler, & Fonseca, 2017). 

 

3.2.3 Undervisningen med digitala läromedel och digitala verktyg  
 

Lantz-Andersson (2009) beskriver i sin avhandling att införandet av digitala verktyg i 

undervisningen har vissa gånger tagits emot med misstänksamhet eller så har man fått i löften 

om att det kommer att revolutionera undervisningen (Lantz-Andersson, 2009).  

Avhandlingen ska undersöka elevernas lärande när tekniken blir en del av 

utbildningsverksamheten. Det finns många olika åsikter i den offentliga debatten om hur 

lärande kommer att se ut när digitala verktyg används (Lantz-Andersson, 2009).  

Hon menar att när eleverna använder digitala verktyg, och löser uppgifter digitalt är inte ett 

självgående sätt och att ett behov av stöd behövs av lärare. Resultat av studien är att elever 

handlar ofta utifrån vad digitala läromedlet vill att de ska göra och inte vad de själva ska göra 

för att lösa uppgiften (Lantz-Andersson, 2009). 

Forskning visar att det finns en relation mellan hur användningen av digitala verktyg i 

undervisningen sker och vilken kompetens läraren har. För att förbättra elevernas kompetens 

i undervisningen krävs det att lärarna har de kunskaper som krävs för att kunna implementera 

digitala verktyg i undervisningen. Om lärarna är trygga med sin kompetens inom digitala 

verktyg kan det få en positiv inverkan på undervisningen och på elevens kunskaper (Wastiau, 

o.a., 2013). Detta instämmer Mattson (2012) med och skriver att lärarkompetensen har stor 

betydelse för undervisningen och att kvalitén på undervisningen antas bero till stor del på 

lärarens ämnesdidaktiska kompetens (Mattsson, 2012).  

 

I en undersökning som Lärarnas Riksförbund har gjort på lärare i grundskola, gymnasieskola 

och vuxenutbildning har man kommit fram till att majoriteten av alla lärare i stor utsträckning 

använder datorer i sin undervisning. Vidare visar undersökningen att de yngre lärarna är mer 

flitiga i att använda datorer i undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 2013).  
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Digitala läromedel och digitala verktyg är multimodala, eleverna ser på olika saker genom 

ett annat perspektiv på olika sätt. Selander och Kress (2010) tycker att lärare ska designa eget 

material utifrån multimodala perspektiv, undervisningen ska handla om nya sätt att 

undervisa. Undervisningen ska anpassas till samhället och till den verklighet vi lever i. Man 

ska för bättre inlärning använda en variation av metoder och verktyg. Digitala verktyg har 

sina fördelar, elever kan lyssna, titta på rörliga bilder och undervisningen kan anpassas efter 

behovet. De skriver att digitala läromedel är ett komplement till läroboken som man kan vara 

bra om man vill bläddra i eller stryka under. Digitala läromedel har sina fördelar på så sätt 

att man kan lyssna genom datorn eller titta på film, rörliga bilder och kan anpassas efter 

elevens behov.  De menar att digitala läromedel innehåller mycket information och kan 

uppdateras och nås till alla på ett enklare sätt. (Selandér & Kress, 2010). Men redan 1988 har 

Selander (1988) skrivit att man ser ett mönster i att läroboken ersatts av egenproducerat 

material som i dagens samhälle är digitala läromedel (Selander, 1988). 

 

Vissa studier har visat att bärbara datorer kan stödja lärarinstruktion genom att erbjuda 

individualiserad undervisning, tillhandahålla inlärningsmöjligheter utanför klassrummet och 

komplettera andra insatser i utbildningsprocessen (Bando, Gertler, & Fonseca, 2017). 

Genom att eleverna använder sig av digitala läromedel så kan deras lärande ske på flera 

platser och på olika tidpunkter än bara under skoltid och att mobilt lärande kan i vissa fall ses 

som komplement till den traditionella undervisningen med läroböcker. Det underlättar också 

för elever med funktionsnedsättning eftersom det finns digitala hjälpmedel installerande 

(Skolverket, 2015). 

I en artikel i Skolvärlden skriver Fleischer (2015) att digitala läromedel ger mer 

undervisningstid än traditionella böcker, lärare spar tid genom att inte lägga tid på att granska 

gamla läroböcker för att se om det är aktuella i det ämnet som man undervisar i, och då kan 

man istället lägga tiden på att undervisa, som då är huvudsaken i läraryrket. Digitala 

läromedel är läromedel som alltid uppdateras succesivt, så man behöver inte vara orolig över 

den biten varken som lärare eller som elev (Fleischer, Skolvärlden, 2015). 

 

Lärarförbundets undersökning om digitala läromedel betonas det hur viktigt det är med 

digitala läromedel i undervisningen, 8 av 10 lärare som har frågats tycker att viktigt att man 

har tillgång till digitala läromedel och speciellt för att möta de eleverna med särskilda behov. 

Med att kunna möta elever med olika förutsättningar genom användningen av digitala 

läromedel bidrar man till ökad likvärdighet i skolan (Lärarnas Riksförbund, 2016). 

 

3.3 Teoretiskt perspektiv 
 

I den här delen av studien beskrivs de två teorier som kommer att ligga till grunden i 

analysen. 

 

3.3.1 Didaktik och den didaktiska triangeln 
 

I studien är syftet att undersöka hur digitala läromedel och digitala verktyg påverkar 

undervingen och vilken uppfattning tekniklärare har av digitala läromedel och digitala 

verktyg. Digitala läromedel och digitala verktyg används som ett redskap i undervisningen, 

formandet av undervisningen  och kommunikationen mellan lärare och elever. När man som 

lärare ska undervisa behandlas det ofta av allmändidaktiken och då spelar det ingen roll vilket 

ämne man undervisar i. I det ämne man undervisar i är det viktigt att man skiljer på 
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allmändidaktiken och på den didaktik som är kopplad till det ämne man undervisar i som d 

kallas ämnesdidaktik (Nilhom, 2016). 

De didaktiska frågorna som är; vad, hur och varför är väldigt viktiga och mycket 

betydelsefulla i lärarens arbete (Perselli, 2014).  

Ett sätt att besvara frågorna på kan vara genom att man som lärare väljer innehållet i ämnet 

som man undervisar i. Val av läromedel utformas för elevernas lärande och för att ge eleverna 

motivation till bättre lärande. Den utformas även efter enskildas elevers behov. Både lärarens 

kunskap och erfarenhet kan påverka det ämnesdidaktiska sättet att undervisa och välja 

läromedel i undervisningen, vare sig digitalt eller inte (Perselli, 2014). 

 

Inom didaktiken har en didaktisk triangel fastställs och Uljens (1997) beskriver den 

didaktiska triangeln som  ”ämnesdidaktikens fundament”. 

 

 
Figur 1. Den didaktiska triangeln. Källa: Skolverket (2016) 

 

Om den didaktiska triangelns skriver skolverket så här: 

  
Ett annat sätt att förklara undervisning och lärande är att utgå från den didaktiska triangeln. 

Den har en lång historia och det är inte klart vem som först utformade den. Triangeln 

illustrerar didaktikens tre centrala element – innehållet, läraren och eleven – och relationerna 

mellan dem. En av relationerna består av hur läraren framställer innehållet, en annan av 

interaktionen mellan lärare och elev och en tredje av elevens erfarenhet av innehållet 

(Skolverket.se, 2016).   

 

Den didaktiska triangeln är grunden i undervisningen och då blir det möjligt för läraren att 

fokusera på undervisningen och mötet mellan lärare, elev och innehållet. Mellan lärare och 

innehållet skapas och framställs innehållet i undervisningen genom retoriken. Mellan eleven 

och innehållet skapas erfarenhet och på vilket sätt eleven har tagit till innehållet som läraren 

har tagit fram och som uppstår genom metodiken, Tredje delen i triangeln som är mellan 

läraren och eleven, här uppstår interaktionen genom den relation lärare och elev skapar och 

hur innehållet överförs från lärare till elev, så kallad kateketik (Hopman, 1997). 
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Figur 2. Didaktiska triangeln. Källa: (Hopman, 1997). 

 

Den didaktiska triangeln hjälper till med att man lägger fokus på dem centrala frågorna som 

är vad, hur och varför. Vad står för vad som ska undervisas, hur för hur det ska undervisas 

och varför står för varför det ska läras ut. 

 

3.3.2 Ett sociokulturellt perspektiv 
 

I studien används det sociokulturella perspektivet, eftersom den här teorin tar sin 

utgångspunkt i att lärande och utveckling sker i samspel med andra genom kommunikation. 

I teorin betonas det att kommunikationen är en stor del i lärandet (Säljö, 2014). Och i den här 

studien genom digitala läromedel.  

Från 1900-talet och framåt har den ryske psykologen Vygotsky haft en stor inflytande på 

utbildningsdiskursen i Sverige. Roger Säljö som är professor i pedagogik, lärande och 

utvecklig har beskrivit Vygotskys sociokulturella perspektiv som ett samspel, interaktion och 

kommunikation med andra människor. I interaktionen menar Säljö att man tar med sig det 

man lärt sig in i framtiden för senare användning. Han menar också att det man lär sig och 

hur man lär sig beror mycket på vad man har för erfarenhet sedan tidigare och det sker oftast 

i ett socialt sammanhang. Eleven är alltid i en utvecklingszon som kan utvecklas antingen 

genomen lärare eller en kamrat som man sen kan använda till nästa utvecklingszon.  

Synen på lärandet beror på vilka verktyg som används och vilken utformning undervisningen 

läraren har. I dagen samhälle sker interaktionen med olika digitala verktyg. 

Säljö tar upp ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin som han kallar ”mediera” som 

innebär att man hanterar saker och ting med hjälp av fysiska och intellektuella redskap som 

kan vara digitala verktyg, där man kan kommunicera med omvärlden och ta emot information 

eller dela med sig. Han menar att digitaliseringen skapar utmaning i undervisningen som 

stödjer elevernas lärande (Säljö, 2014). 

 

4. Metod 
 

I denna del av studien kommer det att beskrivas vilken metod som har varit lämplig till 

studien. Därefter beskrivs hur urvalet och genomförandet har gjorts. Och sist    

 

4.1 Val av metod 
 

Stukát (2011) och Bryman (2018) delar in forskningsmetoderna i kvalitativa och kvantitativa 

metoder, och betonar att beroende på vilken forskning man ska göra så är det just det som 

styr vilken metod som ska väljas (Stukát, 2011, Bryman, 2018). I denna studie har den 

kvalitativa metoden valts.  
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I en kvalitativ studie lägger man stor vikt på personers uppfattnig av verkligheten. I studien 

beskriver man verkligheten genom ”orddata”, det kan vara i form intervjuer eller 

observationer (Fejes & Thornberg, 2011). Det är mycket text som man behöver analysera i 

den kvalitativa studien, och då är det viktigt att kunna fokusera på vad som är mest relevant 

och koppla det till frågeställningen och syftet som man har från början. 

Syftet och frågeställningarna har varit att få en uppfattning om vilken erfarenheten och vilken 

syn tekniklärare har av att byta eller ersätta läroböcker med digitala läromedel och därför har 

den kvalitativa intervjumetoden varit mest relevant.  I och med att man vill komma åt lärarnas 

tankar, erfarenhet och syn har man valt att tillämpa semistrukturerad intervjumetod med 

öppna intervjufrågor. I semistrukturerad intervjumetod använder man enligt Bryman (2018) 

en intervjuguide med frågor som man som intervjuare kan ställa följdfrågor om det är något 

som man tycker har betydelse till undersökningen (Bryman, 2018). 

Intervjuer är en bra metod att kunna, det kommer att användas vid olika tillfällen i skolan, 

som t.ex. vid föräldrar samtal eller liknande och detta genom att man även lär sig att lyssna 

på vad de andra säger och får en uppfattning av deras upplevelse, erfarenhet eller syn. Att 

intervjua upplevs ofta svårt att de flesta. I en kvalitativ studie när man väljer intervju som 

metod så är det viktigt att man inte styr intervjun och inte ställer ledande frågor. För att 

undvika det ska man fundera över och belysa en egen förståelse av respondentens svar i det 

undersökta begreppet. Man är alltså inte objektiv men inte heller helt subjektiv, intresset 

ligger i respondenternas svar, uppfattningar och föreställningar (Kihlström, 2007). 

 

I denna studie har syftet varit att ett antal tekniklärare ska kunna berätta fritt efter en 

intervjuguide om sina erfarenheter, uppfattning och syn. Frågorna till intervjuguiden var 

färdigt formulerade innan intervjun skulle äga rum, och i informationsbrevet (Bilaga 1) som 

skickades till de tillfrågade stod det tydligt att man kunde få tillgång till frågorna innan om 

det så önskades.   

 

4.2 Urval 
 

Urvalet i en kvalitativ undersökning görs inte slumpmässigt, utan urvalet sker målstyrt där 

forskaren väljer fall eller deltagare som kan vara relevanta för de forskningsfrågor och syfte 

som är formulerade (Bryman, 2018). 

I denna studie har urvalet varit målstyrt eftersom man väljer att intervjua just tekniklärare 

och vissa av dem är kända sedan tidigare genom tidigare VFU. 

Sju tekniklärare som intervjuades och alla är behöriga i teknik och undervisar i ämnet idag.  

Förfrågningar skickades ut via mail till 20 rektorer och tekniklärare i olika gymnasieskolor. 

Svar kom endast från två tekniklärare som kunde ställa upp på intervju. Tre andra tekniklärare 

fick man kontakt med från tidigare VFU placering. Och de två sista fick man tag på genom 

en kurskamrat vars son går på den skolan. Med de två sistnämnda lärarna gjordes intervjun 

via telefon. 

 

4.3 Datainsamling och genomförande 
 

Sju intervjuer genomfördes sammanlagt under perioden 9–19 december 2019. Fem intervjuer 

gjordes på den skolan som teknikläraren jobbar på (Alex, Martin, Janne, Siv och Lisa) och 

de två resterande gjordes genom telefon (Olof och Linn). Janne och Siv intervjuades 

samtidigt och det var något som de själva gick med på och godkände. Samtliga intervjuer 

inleddes med information om examensarbetet och information om vad som gäller angående 

avidentifieringen och att de kan avbryta när som helst utan några konstigheter. Intervjuerna 

tog max 30 min var och spelades in med hjälp av mobiltelefon för att sedan transkriberas. 
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Transkriberingen genomfördes genom att lyssna på hela intervjun och skriva ner det. Det 

finns enligt Bryman (2018) många fördelar med att man spelar in och transkriberar,  även om 

det är tidkrävande. Det kan underlätta en noggrann analys av vad som har sagts, man kan 

göra upprepade genomgångar av respondentens svar och så kan andra forskare granska 

materialet (Bryman, 2018).   

I figur 1 nedan är de intervjuade lärarna sammanställda med namn, ålder, yrkesbakgrund och 

hur många år de har jobbat som tekniklärare. Namnen på lärarna är fingerade.  

 

Tabell 1. Tabell över de intervjuade lärarna 

Namn & ålder Utbildning 
Antal år som 
tekniklärare 

Alex 24 år Lärare/civilingenjör KTH 1/2 år 

Martin 59 år Tekniskdoktor i matematik sen KPU liknande utbildning 2 1/2 år 

Janne 57 år Fysiker sen KPU liknande utbildning 11 år 

Siv 38 år Rymdteknik KPU liknande utbildning 5 år 

Lisa 28 år Lärare/civilingenjör KTH 1/2 år 

Olof 54 år Ingenjör KPU liknande utbildning 10 år 

Linn 58 år Dataingenjör KPU liknande utbildning 7 år 
 
4.4 Databearbetning  
 

Alla intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och sedan överfördes materialet till en 

arbetsdator med lösenord. Transkriberingen gjordes med hjälp av ett uppspelningsprogram 

som spelade upp intervjuerna och som sedan skrevs ner på datorn. Hela intervjuerna 

transkriberades ordagrant. Sedan gick man igenom materialet och markerar det som är 

relevant och betydelsefullt för frågeställningarna och syftet. Efter det sållades det material 

som inte var relevant för frågeställningen och syftet bort, som t.ex. när respondenten pratade 

om något som var utanför ramarna till intervjufrågorna. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 
 

Reliabilitet handlar om måttens och mätningens pålitlighet (Bryman, 2018). Det är ett sätt att 

mäta hur bra ett mätinstrument är på att mäta (Stukát, 2011). Det är alltså pålitligheten på 

studien. Att det är ett sätt att mäta pålitlighet så är reliabiliteten mer relevant för kvantitativa 

studier eftersom man kan göra samma underökning två gånger för att åstadkomma liknande 

resultat. I en kvalitativ undersökning som denna kan det vara svårt att göra samma 

undersökning en gång till eftersom det handlar om personliga erfarenheter och upplevelse 

vilket gör att det blir svårare att ha en hög reliabilitet (Bryman, 2018).  

 

Validiteten är däremot när man anger hur bra mätinstrumenten mäter det man vill mäta. 

Reliabiteten är en nödvändig förutsättning för validiteten (Stukát, 2011). 

För att validiteten i denna studie ska bli hög har man utformat intervjufrågorna utifrån 

studiens syfte och dess frågeställning, och eftersom ingen av respondenterna inte frågade 

efter att få intervjufrågorna innan så blev deras svar mer naturliga och spontana (Stukát, 

2011) 

 

Man strävar hela tiden efter att ha en så hög validitet och reliabilitet som möjligt (Bryman, 

2018). 
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Generaliserbarheten blir inte särskilt hög i en kvalitativ studie eftersom  de intervjuade inte 

alltid säger sanningen och ibland säger de saker som de tror intervjuaren vill höra (Stukát, 

2011) 

 

4.6 Etiska och vetenskapsteoretiska övervägande  
 

Studien innehåller ingen information om vilka respondenterna är ur ett etiskt perspektiv. Man 

har tagit hänsyn till respondenternas anonymitet, och man väljer att inte ange vilken skola de 

jobbar i.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) så ska informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 

och nyttjandekrav vara uppfyllda i en vetenskaplig studie (Vetenskapsrådet, Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 

 

Informationskravet – Tekniklärare och rektorer fick ett informationsbrev (Bilaga 1) via e-

post om studiens syfte, vilken metod man ska använda och där kontaktuppgifter till 

författaren och dess handledare finns för eventuella frågor.  

Samtyckeskravet – De tekniklärare som svarade att de kunde tänka sig ställa upp på intervju, 

informerades om att intervjun är frivilligt, anonym och att intervjun kommer att spelas in. 

Denna information fick de först skriftligt genom mail och även muntligt innan intervjun 

påbörjades. 

Konfidentialitetskravet – Respondentens identitet och all känslig information som berör den 

anonymeras och får inte lämnas ut till någon eller hamna i obehörigas händer 

Nyttjandekravet – Alla berörda informeras om att resultatet kommer att endast användas i 

forskningsändamål som underlag till ett examensarbete. Man är givetvis välkommen att ta 

del av studien om man är intresserad.  

I Vetenskapsrådet (2017) ska man informera och få ett samtycke innan man påbörjar sin 

studie. För att uppfylla kravet till vetenskapsrådet ska all information man samlar in  

anonymeras innan det används i studien. (Vetenskapsrådet,2017). I den här studien 

informerade man deltagarna med hjälp av informationsbrev (Bilaga 1). I den här studien 

spelades intervjuerna in och man ska inte spara materialet längre än nödvändigt för enligt 

vetenskapsrådet (2017) är denna typ av material känslig. I och med detta och för att uppfylla 

kraven på Europarådets dataskyddskonvention har en anmälan till högskolans 

dataskyddsombud gjorts.   
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5. Resultat  
 

I denna del av studien presenteras studiens resultat. Frågeställningarna är grunden i studien 

och därför är dem utgångspunkten. 

Frågeställningarna var: 

 

 Hur har teknikundervisningen påverkats av att ha ersatt/kompletterat läroböckerna 

med digitala läromedel? 

 På vilket sätt upplever tekniklärare att förändringen påverkat elevernas lärande? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar upplever tekniklärarna med digitala läromedel 

och digitala verktyg? 

 
5.1 Resultat från intervjuerna 

 

I alla gymnasieskolor som de intervjuade lärarna jobbar på har eleverna tillgång till egna 

bärbara datorer som de får ta hem. 

I figur 2 nedan följer en sammanställning av intervjuerna, där det framgår vad lärarna 

föredrar, tryckt bok eller en digital bok och vad de använder i sin undervisning. Och även om 

vad som är positivt eller negativt med digitala läromedel och slutligen om lärarna anser sig i 

behov av fortbildning eller inte. 

 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuerna 
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5.2 Tekniklärarnas uppfattning av digitala läromedel och digitala verktyg 
 

5.2.1 Digitala läromedel och digitala verktyg 
 

Martin berättar att i teknikundervisnigen på teknikprogrammet använder man bara digitala 

läromedel och digitala verktyg i den skolan han jobbar i. Han säger: 
 

”Här används inga ”vanliga” läroböcker inte, bara digitala läromedel och digitala 

verktyg staplas på varandra, inga böcker alls” 

 

De digitala verktyg han använde sig av är: Algodoo, Geogebra. olika CAD program och 

programmering.  

 

Janne och Siv som jobbar på samma skola som Martin och undervisar i teknik säger båda att 

de använder sig av bara digitala läromedel i sin undervisning. Janne använder Wikiskskola, 

där han har sina lektionsanteckningar och länkar som är inbäddade i texten som kan vara mer 

lätt tillgängliga. Janne menar vidare att teknikkurserna handlar mycket mer än vad som står 

i böckerna. Siv håller med. De båda menar att teknikboken kan man titta på och få inspiration 

av men att de båda känner att de är färdiga med den.  

 

Siv lägger till och berättar att det är viktigt med digitala verktyg i undervisningen och då kan 

man lägga till digitala läromedel. Eleverna behöver t.ex. felsöka  när det jobbet med 

elektronik. Hon säger: 

 
”Det är sällan det funkar från A till slutet för alla i en klass även om den som sitter 

bredvid gör samma sa, så händer olika saker och olika fel dyker upp”  

 

Och då menar hon att man behöver felsöka genom att använda dator och söka på Google eller 

läsa i olika forum för att läsa problem. 

Janne använder sig av W3school som är en programmerings sida med mycket information 

som är pedagogiskt upplagd, där eleverna kan följa en ordning som blir gradvis svårare. 

Siv lägger till: 

 
I teknik ska man använda sig av digitala verktyg, och allt material finns digitalt, så 

man ska inte nöja sig med en bok 

 

För både Siv och Janne skulle det inte spela någon roll om teknikboken var i elektronisk 

form, boken är inte tillräcklig i teknik undervisningen.  

 

5.2.2 Lärobok som undervisningsmedel  
 

Lisa föredrar en ”vanlig” bok för då kan eleverna bläddra i den och då vet man att eleverna 

jobbar i den. Hon menar också att det kan bero på att hon personligen tycker det är lättar att 

läsa och ta in information från papper jämfört med information genom datorn.   

Hon berättar vidare att hon har en teknik 1 kurs som hon undervisar i och i den kursen som 

hon har för första gången och har själv, där använder hon en vanlig bok och del digitala 

läromedel.  
 

”Jag skriver gärna ut grejer jag hittar på nätet”  
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Även Alex tycker att an vanlig lärobok skulle göra arbetet enklare eftersom det är något som 

redan är bestämt om vad man ska göra, men att man kan göra små justeringar i 

undervisningen, med tanke på tidsbristen. Men i skolan han jobbar i har man specialisering 

mot spel och då är ”traditionell teknik” som finns i teknikboken inte så mycket att ha. Därför 

är det mer relevant att man skapar eget material i form av digitala läromedel.  
 

”Det mesta samlar man själv” säger han 

 

Eftersom Alex tog examen nyligen och det här hans första jobb så samplanerar han mycket 

med en annan tekniklärare som har stor erfarenhet och har med sig mycket material från sin 

gamla skola som de utgår från.  

Lisa berättar att det är viktigt att man använder sig av digitala läromedel eller digitala verktyg 

så ör det viktigt att man säkerställer att man faktiskt inte bara använder det som finns bara 

för att det finns utan att det måste ge eleverna någonting i deras lärande. Alla lärare menar 

att läroplanen och kursplanen för teknik är väldigt luddig och det kan medföra förvirring om 

man inte vet vad som ska undervisas. 

 

Alex och Lisa kan inte säga något om hur teknikundervisningen har påverkats av att ha bytt 

ut eller kompletteras eftersom de båda är nyexaminerade och jobbar på teknikprogrammet 

där digitala läromedel och digitala verktyg är en självklarhet i undervisningen i alla ämnen. 

 

Linn är positiv till digitala läromedel men det är inget de använder i sin skola i 

teknikundervisningen i dagsläget. De har precis introducerat det i ellära, men Linn har ingen 

erfarenhet av det. Men däremot så använder de sig av mycket digitala verktyg i t.ex. 

programmering eller CAD och så gör hon och de andra tekniklärarna skräddarsydda manualer 

till CAD program som de skriver ut.  

Som bok i teknik använder de vanliga läroböcker som de tycker är relevanta i ämnet, men 

hon tycker ändå att vanliga böcker kan bli gamla fort, men att vissa saker förblir samma och 

därför vore det bra om man kunde använda digitala läromedel som komplement. Hon tycker 

att t. ex Youtube är jättebra hjälpmedel i teknik. 

 

Olof tycker inte digitala läromedel är relevanta i tekniken i hans undervisning. Han tycker att 

en vanlig bok är bättre och på sått kan han hålla eleverna fokuserade och hålla koll på vad 

det är de gör. Han skulle istället vilja ha ett visst antal timmar i veckan där eleverna kan ha 

tillgång till sina datorer för att t.ex. CADa eller programmera  

 

5.2.3 Digitala läromedel eller bok 
 

De lärare som använder sig av digitala läromedel anser att det är mycket tidskrävande att sätt 

ihop sitt egna material till undervisningen i form av digitala läromedel, läroboken underlättar 

planeringen eftersom det oftast är så att materialet redan är kopplat till läroplanen och det 

centrala innehållet. Men i Teknik kurserna måste man nästan använda digitala läromedel 

eftersom kurserna är så breda och man har mycket frihet, och som lärare har man friheten i 

att välja i just vad man vill lägga tid på. Digitala läromedel kan man vara mer kreativ med, 

speciellt om man anpassar det till elevernas intresse så kan det vara mer motiverande. 

Läroböckerna hade nog varit bra att utgå från eller inspireras av enligt de flesta lärarna, men 

om uppdaterades löpande.  
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5.2.1 Sammanfattning 
 

De sju lärarna som har intervjuats har olika uppfattningar på digitala läromedel.  

De flesta lärarna tycker att teknikboken i sig inte är bra och därför så kan digitala läromedel 

vara bra som ersättning till boken eller som komplementet.  

Fyra av sju lärare (Martin, Janne, Siv och Alex) använder bara digitala läromedel i teknik.  

Lisa, Olof och Linn använder en kombination av digitala läromedel och bok  

 

Att ha en helt digitalt centrerad undervisning i Teknik tycker inte alla lärare som intervjuats 

är ett bra sätt.  Tre av dem tycker att det är bara digitala läromedel och digitala verktyg som 

gäller, därav två av dem har jobbat som tekniklärare länge och den tredje är ny examinerad 

men samplanerar sin undervisning med en annan lärare som har undervisat i teknik länga och 

har en planering med sig färdig digitalt material sen tidigare.  

De fyra andra föredrar en vanlig bok framför digitala läromedel och elektronik bok.  

 

Lisa som också är nyexaminerad men har Teknik kurs helts själv är för att man ska 

komplettera med en lärobok i tekniken, pga. tidsbristen och att boken redan har en koppling 

till läroplanen och de centrala innehållen, vilket underlättar planeringen.  

Läroböcker tycker en del lärare en är en bekvämlighetskänsla då man kan falla tillbaka till.  

Just teknikböckerna som finns tillgängliga idag tycker de flesta lärarna att de inte är bra, det 

är gammal teknik i dem. Inget som man kan ha nytta av i dagens samhälle, men ändå så 

används de av några lärare idag.  

Teknikundervisningen har enligt många av de intervjuade lärarna påverkats en hel del. Man 

ser att man kan göra mycket mer med digitala verktyg, och att det är bra att man även kan 

anpassa undervisningen till elever med särskilda behov.   

 

5.3 Hur har förändringen påverkat elevernas lärande? 
 

5.3.1 Digitala läromedel ger sämre lärande  
 

Lisa tycker att en vanlig bok ger bättre lärande (hon har ingen erfarenhet av digitala läromedel 

ersatt boken, men använder det som komplettering i vissa delmoment), eftersom eleverna då 

inte gör annat än det de annars gör när de använder datorerna. Hon påstår att om eleverna 

kunde hantera att använda en dator för att bara söka information och inte hamna i andra saker 

då kanske det skulle ge bättre lärande. Hon tycker en vanlig bok är bättre för då skulle hon 

säga bestämt att inga datorer eller telefoner får användas under lektionen. Då är det bara 

boken som är fokus, men man kan liksom inte komma ifrån datorerna i dagens samhälle, man 

att få eleverna att använda de på rätt sätt är ju svårt men man måste försöka.  

 

För bättre lärande tycker Olof att digitala medel och digitala verktyg skulle ge bättre lärande 

i andra ämnen som t.ex. matematik där man kan använda sig av olika matteprogram får man 

räknar ut tal och kan få svar.  Det kan gynna de svaga eleverna säger han. Eleverna utvecklas 

bättre och varje gång de har lyckats med ett tal går de vidare till nästa. Olof menar att eleverna 

utvecklas mera genom att det blir roligare och mer motiverande att fortsätta räkna mer. 

I tekniken däremot tycker Olof som Linn att en bok är bättre och att teknikundervisningen är 

ett laborativt ämne där det krävs mer än digitala läromedel.    

Han menar vidare att digitala läromedel gör så att eleverna får sämre läsbarhet och man får 

mindre överblick då det ofta är en liten skärm dör man måste bläddra i långa texter för att 

komma till rätt sak. 
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 ”Har man en vanlig bok i handen kan det var mycket lättare att hantera 

 

Martin  tycker också att digitala läromedel och digitala verktyg medför sämre lärande, 

eftersom eleverna tappar fokus, distraheras av någon film eller andra sociala medier som 

poppar upp  på skärmen, och det spelar ingen roll vilket ämne det är utan att det kan bli 

störande tycker han., mycket av tiden går åt att fånga elevernas uppmärksamhet. 

Han menar också att: 

 
”så fort någon elev tröttnar på att försöka lösa någon uppgift så är det bara att klicka i 

en annan flik och där finns det en film, då tittar man på den istället” 

 

Lärandet blir inte bra tycker han, eftersom man inte vet om de gör det de ska, och i vissa delar 

i teknik har man inga skriftliga prov. Det är mycket laborationer och man ska skriva rapporter 

och i många fall i grupp, då blir det ännu mer svårare och bedöma.  

 

5.3.2 Lektionerna blir mer givande  
 

Janne tycker att digitala läromedel och digitala verktyg har påverkat hans sätt att undervisa, 

det har påverkat miljön i klassrummet. Han menar att lektionerna blir mer spontana och 

medför fler diskussioner. Eleverna har mer kontroll över sitt eget lärande.  

Han berättar: 

 
”Första gången jag lärde eleverna CADa så upptäckte jag när jag hade lektion med den 

dagen efter (då hade jag lärt mig samtidigt som dem) att de hade gjort saker hemma 

(det var jättejobbigt), de hade inte tvättat och lagat mat, de hade CADat i 8 timmar och 

kommit och visat mig i korridoren kolla här. Alltså man ger inte läxor i teknik, de gör 

sina egna utmaningar ofta, många av dem, de bara fortsätter. de kommer i en ”flow”. 

Eleverna tänker (nu har jag gjort det här, nu e jag nöjd, nej vänta man kan göra det här 

också, men nu har gjort det här också. det va bra, nu kan jag göra det här) och så rullar 

det bara på” 

 

De tycker att på detta vis så utvecklar eleverna sitt eget lärande. 

 

Janne tycker också att  eleverna nuförtiden är så vana vid digitala verktyg, och att det går 

bättre på lektionerna, de är så vana vid att ha tillgång till datorer. Siv håller med och tycker 

att hennes elever som just nu håller på med elektronik använder sig av digitala verktyg 

mycket, där de felsöker och söker löningar genom Google. Hon menar att det sen finns alltid 

de elever som hittar en väg att komma undan, de skulle nog ta den vägen även om de inte 

hade en dator med sig. De skulle använda telefonen eller prata bort tiden och undvika att göra 

det de ska göra. Hon menar vidare att rastlösheten finns där ändå.  

Hon utrycker sig på detta vis 

 
”Eleverna är mer förbereda att arbeta på det här sättet nu än tidigare, det är naturligt 

för dem” 

 

Och då syftar hon på digitala verktyg som en del av undervisningen.  

Både Janne och Siv är jättepositiva till digitala läromedel och digitala verktyg och tycker att 

detta är framtiden för eleverna i det här samhället vi lever i. Digitala läromedel och digital 

teknik medför bättre lärande för eleverna genom att de kan följa sina egna studier genom 
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nätet och vart de än är. Janne tog upp ett exempel som han tycker är bra för elevens lärande, 

det var när han introducerade ett nytt CAD program till eleverna i Teknik, han tycket att 

eleverna skulle lära sig programmet på egen hand genom olika ”tutorial” på Youtube, och 

med detta utvecklar de sitt eget lärande på egen hand genom digitala verktyg. 

 

Lisa och Alex tycker att lärandet förbättras genom att man använder digitala läromedel och 

digitala verktyg. De menar att man har med sig allt överallt, och man kommer åt eleverna 

genom skolpattformen om det är läxor, inlämningar, provresultat och så kommer eleverna åt 

det mesta om de skulle vara sjuka eller lediga på något vis och har hamnat efter och vill 

komma ikapp. Allt finns och man kommer åt det från alla håll. I tekniken menar Alex att det 

digitala verktyget är mycket hjälpsamma, eleverna behöver komma åt Youtube, söka 

information, felsöka eller komma åt andra program som kan vara relevanta till ämnet. 

Laborationer läggs ut på skolplattformen som eleverna sen kan ta del av och utföra, och sedan 

skriva rapport och lämna in på samma ställe.  

 
”Det besparar tid”  

säger Alex. 

 

Tre av de sju lärare som intervjuats tycker inte de är i behov av fortbildning i deras skola. De 

tycker de lär sig av varandra och ger tips till varandra om det är något som de tycker är bra 

eller dåligt. De lärare som tycker de är i behov av fortbildning tycker mer att det ibland är 

bra att vara elev och sätta sig på andra sidan. Att gå på utbildning och lära sig något nytt är 

alltid bra, man är inte alltid bra på allt. Lisa som är nyexaminerad och har teknik 1 kurs själv 

tycker att det hade varit mycket givande om hon hade fått gå på någon kurs för att lära sig t. 

ex Arduino (elektronikprogram), istället för att lägga tid på att själv lära sig ett program som 

man behöver i undervisningen. Hon menar att man hade säkert sparat mycket tid på det. 

De som inte känner behovet av fortbildning känner sig bekväma med digitala verktygen då 

dessa ingick i deras utbildning och i detta fall ingenjörsutbildningen.  

 

5.3.1 Sammanfattning 
 

Samtliga lärare tycker att digitala läromedel och digitala verktyg medför att eleverna kan 

tappa koncentrationen och man som lärare inte kan ha koll på vad de gör. 

Janne och Siv anser att även om det är så att elever tappar koncentration, fokus och göra 

annat än det de ska, så ska de ändå lära sig hantera detta, de berättar vidare och att det har 

blivit mycket bättre än tidigare.  

 

5.3 Vilka för och nackdelar finns det med digitala läromedel? 
 

5.3.1 Fördelar med digitala läromedel och digitala verktyg  
 

Fördelarna med digitala läromedel och verktyg är att samtliga lärare tycker att det är på tiden 

att det ska införas i teknikundervisningen och med tanke på hur fort utvecklingen i samhället 

går. De tycker även att det är bra för svaga elever och även för elever med särskilda behov 

då man kan anpassa materialet efter deras behov. Elever med t. ex lässvårigheter kan ha nytta 

av digitala verktyg på så sätt att de kan lyssna genom datorn istället för att själva läsa.  

 

Lisa berättar att när man nu har infört digitala läromedel i elläran i deras skola så ses det 

väldigt positivt ur elevers och lärarens synvinkel, hon menar att eleverna tycker att det är så 
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bra att man kan komma åt materialet vart man än är, man kan göra övningar och allt sparas 

på ett och samma ställe, så på så sätt är det ömsesidigt.  

Eftersom Janne använder sig av ”Wikiskola” där han även lägger in sina lektionsanteckningar 

så tyckte han att det är så smidigt om någon elev var frånvarande så har man tillgång till 

lektionsanteckningarna och annat material utan att missa något. Även Siv gjorde på samma 

sätt.  

Det positiva med digitala läromedel är att det är mindre kostsamt än vad vanliga läroböcker 

kostar. Det är ingen bok som man kan tappa bort eller glömma hemma. 

Den här typen av undervisning ger elever möjligheten att skaffa sig kunskaper som används 

i verkligheten.  

Alex berättar att genom de digitala verktygen så har man en lättare kommunikation mellan 

eleverna och lärarna och man når varandra lättar. 

 

5.3.2 Nackdelar med digitala läromedel och digitala verktyg  
 

Nackdelarna som samtliga tekniklärare upplever är att eleverna har tillgång till datorer och 

är anslutna till Internet hela tiden. Det är en stor att risk att eleverna tappar fokus och inte 

koncentrerar sig på det de ska göra. Alex tycker att digitala läromedel och verktyg är absolut 

ett störningsmoment, han säger så här. 

 
”Eleverna kan göra annat när de sitter vid datorn, de kan kolla på Youtube eller spela 

spel, jag har svårt att veta om de gör det de ska” 

 

Men att det är dagens samhälle som kräver att man ska utbilda eleverna för de framtida yrkena 

som väntar. Han menar också att tekniken många gånger sviker, att om man ska koppla upp 

sig genom projektorn som man ofta göra, så kan ljudet sluta fungera, nätverket krångla eller 

att något annat hänger sig. Detta är i sig ett störningsmoment, detta medför stress för både 

lärare och elever. Han berättar vidare att elevernas alla ”maskiner” ska också fungera, och 

skulle någons dator inte göra det och man ska lägga tid på att lösa problem tar också tid. Man 

kan också ha glömt sin dator eller laddar hemma och det medför problem också. Här tycker 

han att det hade varit bra med material i papper till hands. 

 

Martin tycker inte att man ska vara positiv till digitala läromedel och tro att det här sättet är 

ett sätt att få alla elever att bli jätteduktiga i teknik. Varje elev är en person och måste tas om 

hand på rätt sätt. Han tycker att utvecklingen går så fort nu, hastigheten jämfört på hur det va 

förr ökar hela tiden och det som gick fort då går ännu fortare och fortare nu. 

 

Att teknikämnet kräver mer än digitala läromedel och verktyg tycker Olof och berättar att 

teknikämnet är ett laborativt ämne som gör det svårt för eleverna att bara använda digitala 

verktyg eller läromedel, därför är det bra att komplettera med en lärobok.  

 

5.3.1 Sammanfattning 
 

Ur kostnadsperspektivet och frågan om de skulle välja använda en digital bok istället för en 

lärobok i pappersformat, så är det tre av sju lärare som är positiva till detta och skulle kunna 

tänka sig en digital bok istället för en vanlig lärobok. De resterande tycker inte det hade spelat 

någon roll, teknikboken är ändå inte relevant oavsett om det är billigare eller dyrare om man 

har den elektronisk eller inte. 
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Nackdelarna som samtliga tekniklärare upplever är att eleverna har tillgång till datorer och 

är anslutna till Internet hela tiden. Det är en stor att risk att eleverna tappar fokus och inte 

koncentrerar sig på det de ska göra 

Det är fördelana som väger mer när det gäller digitala läromedel och digitala verktyg enligt 

de lärare man har intervjuat.  
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6. Diskussion 
 

I denna del av studien diskuteras metoddiskussionen och resultatdiskussionen som sätter 

resultatet i denna studie i relation till tidigare forskning och de teoretiska perspektiven som 

presenteras i bakgrunden.  

 

6.1 Metoddiskussion 
 

Här diskuteras studiens metod, urval, intervjuer och det insamlade materialet. Studiens 

validitet och reliabilitet diskuteras därefter. 

 

6.1.1 Kvalitativ metod  
 

Till den här studien har den kvalitativa metoden valts, orsaken till att denna metod valdes är 

att man ville undersöka vilken uppfattning tekniklärare har utifrån frågeställningarna. När 

man gör en kvalitativ undersökning söker man genom intervjuer respondenternas 

uppfattning. Intervjufrågorna konstruerades noggrant för att man ska få svar på syfte och 

frågeställning.  

Enligt Bryman (2018) så är det den kvalitativa undersökningen transparens när det gäller hur 

respondenterna har valts ut till intervjuerna. Urvalet till denna studie har gjorts genom ett 

målstyrt urval som beskrivs närmare i avsnitt 4.2. De lärare som intervjuades är alla 

verksamma tekniklärare, men de representerar inte alla tekniklärare generellt. Därför blir 

undersökningens resultat omöjlig att generalisera, eftersom man inte vet vilken population 

detta stickprov är representativa för (Bryman, 2018).  

Fyra av intervjuerna gjordes på respondenternas arbetsplats för att de ska känna sig bekväma. 

Några av tekniklärarna känner intervjuaren sedan tidigare och detta kan ha inverkan på 

studieresultatet på grund av intervjueffekten (Stukát, 2011). Två av intervjuerna gjordes på 

telefon, Bryman (2018) och Stukát (2011) nämner att det inte är någon skillnad i vanliga 

intervjuer och telefonintervjuer, även om det är lättare om man kan se varandra och kan 

behöva se ansiktsuttryck och eventuellt omformulera frågan (Bryman, 2018; Stukát, 2011). 

Trots att deltagran  inte var många så fanss det tillräcklingt med med data från alalysen så 

man kunde besvara syftet och frågeställningen. Det som kan hända i intervjuer är att 

respondenterna inte svarar helt ärligt och istället svarar vad de tror om situationen eller vad 

de tror intervjuaren vill höra, man man utgår alltid från att de svara ärligt, annars är 

observtaion ett metod att lägga till. På grund tidsbristen hade man inte kunnat utföra på denna 

studie (Bryman, 2018). Det som även kan förekomma och påverka resultatet i en kavlitativ 

undersökningar är intervjueffekten, som innebär att det det nästan är omöjligt att göra 

intervjuer utan att på något vis påverka den man man intervjuar (Larsen, 2018). I studien kan 

man inte vara helt säker på att man kunde motverka intervjueffekten, det kan ha sket utan att 

man var medveten om det. 

 

6.1.2 Validitet och Reliabilitet i studien 
 

Validitet och Reliabilitet är sammankopplande (Kihlström, 2007). 

Validitet är studiens giltighet, och att man studerar det man avser att undersöka ur 

frågeställningarnas utgångspunkt. För en god validitet har noggrannhet varit i fokus och att 

man är objektiv under analysen och tolkning (Fejes & Thornberg, 2011). I den här studien är 

validiteten låg, om man hade kompletterat intervjuerna i  studien med observationer så hade 

reliabilitet blivit högre, förutsatt att forskaren observerar (Bryman, 2018).  
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Den externa validiteten i den här studien blir relativt låg eftersom man inte kan generalisera 

resultatet på alla tekniklärarna i alla gymnasieskolor (Bryman, 2018). 

 

Reliabiliteten handlar om trovärdighet eller tillförlitlighet, och hur precist man mäter. Att 

spela in intervjun förbättrar reliabilitet och då kommer allt som sägs under intervjun med.  

Reliabiliteten ökar om man låter någon annan forskare undersöka samma studie för att se om 

man får samma resultat (Fejes & Thornberg, 2011). I den här studien blir reliabilitet låg 

eftersom det kommer att vara svårt att upprepa studien och det kan bero på att man kommer 

få olika resultat pga. att de lärare man intervjuat inte intervjuas igen eller om man väljer andra 

personer så skiljer deras svar åt, det kan bero på att den sociala miljön är dynamisk (Bryman, 

2018).  

 
6.2 Resultatdiskussion  
 

Syftet med studien är att undersöka tekniklärarnas uppfattning av att ha ersätt eller bytt ut 

vanliga läroböcker mot digitala läromedel. I detta avsnitt diskuteras resultatet av intervjuerna 

i relation till tidigare forskning, styrdokumenten och de teoretiska perspektiven. 

 

6.2.1 Digitala läromedel i undervisningen  
 

Undersökningen har visat att samtliga intervjuade tekniklärare tycker att digitala läromedel 

och digitala verktyg har påverkat undervisningen markant. Enligt styrdokumentet strävar 

skolan efter att elever undervisas på sätt att de ska få en bra digitaliserad utbildning och detta 

för att de ska klara sig i samhället som präglas av teknik oavsett vilket yrke man väljer senare 

(Nilhom, 2016). 

I studien som Skolinspektionen (2019) har gjort, skriver man att elevprestationen kan bli 

bättre om användningen av digitala verktyg ökar, och på så sätt kan elevprestationen bli bättre 

och det bidrar till bättre lärande (Skolinpektionen, 2019). Läraren Janne håller med och 

tycker att lärandet blir bättre med hjälp av digitala verktyg. 

Selander (1988) skriver att man redan 1988 kunde se ett tydligt mönster i att undervisningen 

med läroboken minskade och en ökning av egenproducerat material ökar. Han menar att i 

framtiden kommer lärare att jobba mer med egenproducerat material och mindre med 

läroböcker. I denna studie kan man se tydligt att det Selander (1988) förespådde stämmer, 

eftersom de flesta lärare som intervjuades använder eget producerat material i form av 

digitala läromedel.  

6.2.2 Tidskrävande 
 

Enligt Janne som har en lång erfarenhet som tekniklärare och är ingenjör i grunden så tycker 

han att digitala verktyg och digitala läromedel har ändrat undervisning till det positiva. Han 

menar att lektionerna i teknik blir spontana och mer öppna för diskussion, det är annorlunda 

än vad det hade varit om lektionerna bara innehöll föreläsning. Janne använder sig bara av 

digitala läromedel som han sätter ihop i sin undervisning, det ger enligt honom mer 

utveckling och bättre lärande för eleverna. Englund (1999) bekräftar det i sin studie med att 

om man designar eget material i form digitala läromedel som är multimodala, ger elever fler 

möjligheter att lära sig och utvecklas i sitt lärande (Englund, 1999). 
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Siv tycker som Janne att digitala läromedel är bättre än vad böckerna är i teknik, eftersom 

böckerna som finns i teknik är för gamla och innehåller bara gammal teknik, så man måste 

skapa eget material och i detta fall digitalt. 

Lärarna i undersökningen tycker att kommunikationen bland lärare och elev blir bättre genom 

att eleverna har tillgång till sina datorer och är uppkopplade till internet. Hopman (1997) 

bekräftar detta i sin teori om den didaktiska triangeln som omfattar innehåll, lärare och elev 

och att kommunikationen mellan elev och lärare sker via innehållet. Grönlund (2015) 

instämmer också, där han menar att den lärarledda tiden sker ofta utanför skolan genom att 

elever och lärare nås varandra genom sina datorer och att eleverna jobbar mycket på 

egenhand och självständigt.  

I Kjällanders studie (2011) beskrivs hur den digitala miljön i skolan påverkar elevens lärande 

på så sätt att det sker oavbrutet, närsomhelst och överallt (Kjällander, 2011). Eleven är igång 

hela tiden och enligt läraren Janne så har han upplevt att i tekniken så fungerar det jättebra 

att eleverna kan t.ex. CADa även när de är hemma om de tycker det är intressant.  

 
Samtliga tekniklärarna upplever att eleverna tappar koncentrationen när de använder sina 

digitala verktyg, de upplever också att eleverna inte gör det de ska när de sitter vid en 

dataskärm och att det är väldigt enkelt för dem att göra annat som är lättillgängligt i 

jämförelse med om de hade en lärobok där de skulle bara ha den och koncentrera sig på just 

den. Enligt Fleischer (2013) blir undervisningen ofokuserat på så sätt att man hamnar utanför 

kursens syfte och innehåll, när lärandet lämnas över till eleverna till hög grad, vilket sker 

många gånger när eleverna har med sig både det digitala läromedlet och digitala verktyg 

(Fleisher, 2013). Även Grönlund (2014) instämmer om att den lärarledda tiden mellan 

eleverna och lärarna minskas, och mycket ansvar lämnas på elever vilket kan leda till 

ofokuserat lärande (Grönlund, 2014). Även forskningen från Skolinspektionen (2019) tyder 

på att det finns en risk på elevens lärande om eleverna jobbar mycket självständigt vilket kan 

leda till en negativ effekt på lärandet (Skolinpektionen, 2019). 

 

6.2.3 Lärarnas kompetens  
 

Slutligen visar studien att alla lärare är överens om att digitala verktyg i undervisningen gör 

så att eleverna tappar fokus och blir distraherade, men att det är något man bör leva med och 

lära sig hantera. Klingberg (2019) & Hembrooke (2003) skriver att digitala läromedel är en 

distraktion i klassrummet och att man bör minska distraktioner i undervisningen eftersom 

hjärnan påverkas, och att läsningen på skärmen är mer krävande. (Klingberg, 2019) 

(Hembrooke & Gay, 2003). Säljö(2014) däremot trycker på att man hela tiden är i en 

utvecklingzon och behöver lära sig nya saker för att hänga med i samhällsutvecklingen ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Koppling mellan skolan och samhället är väldigt viktigt enligt 

Säljö. Att elever ska lära sig använda digitala verktyg och läromedel är ett sätt att stödja 

elevens lärande (Säljö, 2014).  

 

Att de flesta lärare är positiva till digitala läromedel kan bero på att man själv kan sätta ihop 

sitt eget material och som anpassas efter elevernas intresse. Enligt LR (2016) där studien är 

gjord på 700 lärare och majotiten som svarat på enkäten använder inte digitala läromedel i 

undervisningen, men de är positiva till det. 

Att egen producerad digitalt läromedel tar tid tycker majoriteten av lärarna, ”det är 

tidskrävande att plocka ihop och sätta eget material” säger Alex. 

Digitala läromedel anses av de lärare som intervjuade och använder det i sin undervisning 

mycket tidskrävande genom att man ska sätta ihop material. 
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Englund (1999) skriver i sin bok om att läroboken underlättar arbetet för lärarna och speciellt 

om en lärare är osäker på sina ämneskunskaper så är läroboken ett stöd i undervisningen, 

vilket Linn som är nyexaminerad tycker, hon har en klass i teknik ensam på ca 30 elever.  

Kjällander (2011) tar i sin avhandling upp hur den digitala miljön kan påverka elevernas 

lärande på så sätt att eleverna skapar parallella lärvägar. Man menar att när eleverna har med 

sig sina datorer hela tiden så sker lärandet oavbrutet när som helst, detta håller Janne med 

han tycker att det är bra att eleverna får göra saker utanför som t.ex. att CADa och gör 

uppgifter utanför skolan. 

 

Studien tyder inte på att åldern eller antal år i yrket spelar någon roll om man väljer digitala 

verktyg eller digitala läromedel i sin undervisning. I en undersökning som Lärarnas 

Riksförbund (2013) har gjort visar resultatet att yngre lärarna är mer flitiga i att använda 

datorer i undervisningen än vad äldre gör (Lärarnas Riksförbund, 2013). Det kan istället bero 

på vilken kompetens man har som spelar roll. Har man en ingenjörsbakgrund kan man känna 

sig bekvämare vid användningen av digitala verktyg och ev. digitala läromedel. Forskningen 

som Wastiau et al. (2013) & Mattson (2012) har gjort så ska det finna en tydlig koppling 

mellan hur användningen av digitala verktyg sker och vilken kompentens lärarna har.  

 

6.3 Slutsats  
 

Teknikämnet är väldigt brett och även om det finns en kursplan så är det alltid lärarens 

erfarenhet och pedagogiska kompentens som styr planeringen och i vilken utsträckning man 

väljer att använda digitala verktyg och digitala läromedel. 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken uppfattning några tekniklärare har  av att 

ersätta eller komplettera läroböckerna med digitala läromedel i sin undervisning. 

Slutsatsen som man har kunnat dra från studien är att Teknikämnet är ett ämne som är svårt 

att undervisa i med bara läroboken, eftersom de böcker som finns idag inte kan mätas med 

arbetsmarknad som väntar eleverna efter skolan, de behöver uppdateras hela tiden för att 

hålla måtten. Tekniklärarna tyckte alla man behöver ersätta böckerna eller komplettera med 

att använda digitala verktyg i ämnet eftersom man vill att eleverna ska utvecklas i ett 

tekniksamhälle som växer snabbt. De verkar positiva till den ökande användningen av 

digitala verktyg i skolan. Det kan eventuellt bero på att de är ingenjörer alla och att de vet att 

det man gör i dagens gymnasieskola kommer man att behöva vid vidare studier och senare i 

yrkeslivet.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  
 

Det skulle vara intressant att kunna gör om den här studien men att man lägger till 

observationer i klassrummet och skicka en enkät till eleverna. Det som även skulle vara 

intressant är att kan göra experiment genom att man delar en klass där ena halvan får använda 

digitala läromedel och digitala verktyg, medan den andra gruppen får ha undervisning med 

vanliga läroböcker en viss tid. En förutsättning är att man ska ha mycket tid för en sådan 

studie. Sen kan man intervjua eleverna och studera deras erfarenhet av hur den tiden har varit 

och vad som har varit till fördel respektive nackdel med den typen av undervisning.  
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Englund, B. (1999). Lärobokskunskap, styrning och elevinflytande. Stockholm: 

Institutionen för samhälle, kultur och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm . 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2011). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. i J. Dimenäs, 

Handbok i kvalitativ analys (ss. 13-37). Stockholm: Liber. 

Fleischer, H. (den 13 Augusti 2015). Skolvärlden. Hämtat från Skolvärlden.se: 

https://skolvarlden.se/artiklar/digitala-laromedel-ger-mer-undervisningstid 12 2019 

Fleisher, H. (2013). En elev – en dator Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den 

datoriserade skolan. Jönköping: Jönköpings Universitet. 

Grönlund, Å. (2014). Att förbättra skolan med teknik: bortom "en dator per elev". Örebro: 

Örebro Universitet. 

Hannson, S. O., Nordlander, E., & Skogh, I.-B. (2011). Teknikutbildning för framtiden -

perspektiv på teknikundervisningen i grudskola och gymnasium . Stockholm: Liber 

AB. 

Hembrooke, H., & Gay, G. (2003). The Laptop and the Lecture: The Effects of Multitasking 

in Learning Environments. Cornell University: Journal of Computing in Higher 

Education Fall 2003, Vol. 15(1), 46-64. 

Hopman, S. (1997). Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken. i M. Uljens, Didaktik: 

teori, reflektion och praktik. Lund: Studentlitteratur. 

Hylén, J. (2011). Digitaliseringen av skolan (2:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Johnson, L. A. (2015). 2015 NMC Technology Outlook for Scandinavian Schools A 

Horizon Project Regional Report. Austin, Texas: The New Media Consortium,. 

Kihlström, S. (2007). Att genomföra en intervju . i J. Dimenäs, Lära till lärare (ss. 47-63). 

Stockholm: Liber. 

Kjällander, S. (2011). Designs for Learning in an Extended Digital Environment. 

Stockholm: Stockholms Unviveristet. 

Klingberg, T. (den 25 02 2019). Svenska Dagbladet. Skolan kör med förbundna ögon ner i 

digitaliseringsträsket. Stockholm . 

Lantz-Andersson. (2009). Framing in Educational Practices -Learning Activity, Digital 

Technology and the Logic of Situated Action. Göteborg: Göteborgsuniveritet . 

Larsen, A. K. (2018). Metod helt enkelt. Mamlö: Gleerups. 

Lärarnas Riksförbund. (2013). IT i undervisningen – Om lärares syften, användande och 

hinder. Stockholm: 

https://www.lr.se/download/18.2c5a365d1645ac11059e426/1559028169779/IT%20

i%20undervisningen%20201304.pdf. 

Lärarnas Riksförbund. (2016). Digitala läromedel: tillgång eller börda? Stockholm: 

Lärarnas Riksförbund. 

Mattsson, G. (2012). Lärares teknikdidaktiska kompetens och dess betydelse för elevers 

teknikintresse. Nordic Studies in Science Education , 45-57. Hämtat från Nordic 

Studies in Science Education. 

Nilhom, C. (2016). Teori i examensarbete -en vägledning för lärarstudenter. Lund: 

Studentlitteratur. 

Perselli, A.-K. (2014). Från datasal till en-till-en -En studie av lärares erfarenheter av 

digitala resurser i undervisningen . Härnösand: Mittunversitetet . 



 

30 

 

Riis, U. (1996). Teknik i skolan. i T. Ginner, & G. Mattson. Lund: Studentlitteratur. 
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Bilaga 1. Informationsbrevet 
 

 
 

Information om studie av digitala läromedel inom teknikundervisnigen och vilken 

erfarenhet och syn tekniklärare har på det 

Du som tekniklärare tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  

Studien är ett examensarbete inom KPU programmet där jag läser min tredje och sista 

termin. 

Syftet med studien är att undersöka vilken erfarenhet och syn tekniklärare har av att ha 

ersatt eller kompletterat läroböckerna med digitala läromedel på gymnasiet. 

Jag vill undersöka hur detta har på påverkat undervisningen i er skola och på vilket sätt det 

har påverkat elevernas lärande.  

Urval 
Fem tekniklärare vid olika gymnasieskolor kommer att intervjuas för att undersöka vilken 

erfarenhet tekniklärare har av att ha bytt ut eller kompletterat läroböckerna med digitala 

läromedel.  

Genomförande 
Metoden som jag kommer att använda är semistrukturerade intervjuer av fem tekniklärare i 

olika skolor i Sverige. Innan intervjun kan du som kommer att delta ta del av de frågor som 

jag kommer att ställa under intervjun. Jag räknar med att intervjun kommer att ta mellan 

30–45 minuter och kommer att spelas in som ljudfil.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Bearbetning av material 
Materialet som jag har samlat in i form av ljudfiler från intervjuerna kommer att 

transkriberas och endast användas av mig för att presenteras i mitt examensarbete på 

Högskolan Dalarna. Materialet kommer att avidentifieras både vad gäller person och skola 

och behandlas konfidentiellt. Allt insamlat material kommer att sparas på en dator med 

lösenord och kommer att makuleras efter att studien är avslutat. Undersökningen kommer 

att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna Undersökningen. Det kommer 

naturligtvis att finnas möjlighet för er till att få ta del av det färdiga examensarbetet om 

intresse finns. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga 

Stockholm 2019-11-28 

Rima Ekk    Stefan Larsson 

e-post: h18riekk@du.se   e-post: slr@du.se 

Tel:    Tel:   
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Bilaga 2. Intervjufrågorna 
 

Kön 

Åder 

Studiebakgrund/yrkesbakgrund 

Hur ser du på att tillgången till digitala läromedel? Har den en positiv eller negativ inverkan 

på̊ undervisningen och elevernas lärande? 

Anser du att det är svårt för eleverna att fokusera på̊ sina studier med fri tillgång till datorn 

och digitala resurser?  

Använder du digitala läromedel i din undervisning?  

Om du fick vilja mellan att ha en tryckt bok i kursen eller en kursbok på̊ datorn, vilket 

skulle du då föredra?  

Om man förbiser ekonomi som en faktor och fick välja fritt mellan digitala läromedel eller 

tryckta bok i teknik, vad skulle du föredra att använda?  

Anser du att din roll som pedagog har ändrats med datorn och de digitala resursernas ökade 

roll i klassrummet? Hur upplever du att det har påverkat elevernas lärande?  

Anser Du att du är i behov av fortbildning och/eller andra resurser för att bättre kunna 

integrera datoranvändandet i undervisningen? Vad skulle du då vilja arbeta vidare med?  

Vilka för- och nackdelar för elevernas lärande innebär användningen av digitala läromedel 

Vilka andra aspekter kan du se med användningen av dessa digitala hjälpmedel? 

Är det något annat angående datorn och digitala läromedel och digitala verktyg som du 

skulle vilja förmedla?  

För få ett mer fördjupat svar på frågorna har ytterligare följdfrågor ställts som:  

Varför? 

Hur menar du? 

Motivera 

Utveckla 

 


