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Sammanfattning 
Att undervisa med IT-stöd innebär en förändring av lärares arbetssätt och examensarbetet syftar till att 
studera vilka omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare ska ta till sig och använda IT med 
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reda på hur lärare använder IT samt hur studenter ser på IT-användningen i undervisningen genomfördes en 
fallstudie. Teorier från förändringsarbete kopplas ihop med IT och skolans värld men studiens resultat kan 
appliceras på andra organisationer utanför skolvärlden. Vikten av stödjande beslut, kunskap, samarbete och 
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Abstract 

Teaching with IT leads to a change in teachers’ way of working and this master thesis 
aims to clarify which circumstances and conditions that are needed to insure that teachers 
can adopt and use IT according to students’ requirements. The thesis is carried out at 
Linköping Institute of Technology and a case study was performed to research how 
teacher use IT and how students view their use of IT in teaching. 

The areas of use where students request an altered use of IT include the expansion of the 
contact between teachers and students, which mainly takes place on the course pages, 
visualization and simulation. The two latter deal with the possibility of giving the students 
an experience with IT that can lead to enhanced understanding about the studied theory. 
In order to meet the students’ requirements, there are some circumstances and conditions 
needed to enable the teachers to change their way of teaching and thereby also their view 
on teaching. An overall perspective is significant and keywords for teachers’ use of IT 
should be introduction, integration and feedback. Decisions concerning course pages and 
communication with students need to be taken. Teachers require knowledge in how 
students can be taught in the most motivated way and which role IT can play in the 
learning process. Collaboration and exchange of IT applications between teachers in 
different courses, fields and departments need to be facilitated. Time is a prerequisite in 
order to transform knowledge into action. Certain practical conditions that enable teachers 
to use IT in teaching need to be improved. The thesis also includes in which way teachers 
prefer a change of their way of working to be carried out, that needs to be taken into 
consideration when decisions are made about course pages and communication. 

The master thesis brings theory about change management together with IT and the world 
of education, however, the results can also be applied on other organizations. The 
importance of supporting decisions, knowledge, collaboration and exchange, time and 
practical conditions concerns all organizations where the introduction of IT leads to a 
change of the way of working. The significance of participation and opportunity to 
influence, direct information as well as an overall perspective that takes all aspect of the 
organization into consideration concern small and large organizations independent of 
trade. 
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Sammanfattning 

Att undervisa med IT-stöd innebär en förändring av lärares arbetssätt och examensarbetet 
syftar till att studera vilka omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare ska 
ta till sig och använda IT med hänsyn till de krav som studenter har. Examensarbetet 
utförs på Linköpings tekniska högskola och för att ta reda på hur lärare använder IT samt 
hur studenter ser på IT-användningen i undervisningen genomfördes en fallstudie. 

De användningsområden, där studenter vill se en förändrad IT-användning, omfattar 
utvidgning av kontaktytan mellan lärare och studenter, som i första hand sker via 
kurshemsidor, visualisering samt simulering. De två sistnämnda handlar om möjligheten 
att med IT kunna ge studenter upplevelser eller egna erfarenheter som kan bidra till ökad 
förståelse. För att möta studenternas önskemål krävs vissa omständigheter och 
förutsättningar för att lärare ska kunna förändra sitt sätt att undervisa och därmed även sin 
syn på undervisningen. Ett helhetsperspektiv är avgörande och nyckelord för lärares IT-
användning bör vara introduktion, integration och återkoppling. Övergripande beslut 
gällande samtliga lärare bör fattas angående kurshemsidor och kommunikation med 
studenter. Lärare behöver kunskap som syftar till att ge insikt om hur studenter kan lära 
sig på bästa och mest motiverande sätt för att nå målen samt vilken roll IT kan spela i 
lärandeprocessen. Samarbete och utbyte av IT-applikationer bör underlättas mellan lärare 
över kurser, årskurser, utbildningar, ämnesområden och institutioner. Tid är en 
förutsättning för att lärare ska kunna omvandla sin kunskap till handling. Vissa praktiska 
förutsättningar som möjliggör lärares IT-användning i undervisningen bör förbättras. 
Studien behandlar även hur lärare föredrar att en förändring av deras arbetssätt genomförs 
som exempelvis bör beaktas då beslut fattas om kurshemsidor och kommunikation.  

Examensarbetet kopplar ihop teorier från förändringsarbete med IT och skolans värld men 
studiens resultat kan appliceras på andra organisationer utanför skolvärlden. Vikten av 
stödjande beslut, kunskap, samarbete och utbyte, tid samt praktiska förutsättningar gäller 
samtliga organisationer där införandet av IT innebär ett förändrat arbetssätt. Betydelsen 
av delaktighet och möjlighet att påverka, riklig och direkt information samt 
helhetsperspektiv som omfattar samtliga aspekter av organisationen är något som gäller 
stora som små organisationer oberoende av bransch eller typ av verksamhet. 
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1 Introduktion 

Kapitlet inleds med en bakgrund som leder fram till varför 
frågeställningen är aktuell. Därefter introduceras läsaren till 
examensarbetets syfte. Avgränsningar som görs i studien samt 
direktiv från uppdragsgivaren presenteras sedan och avslutningsvis 
beskrivs rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Den senaste tiden har forskning och studier genomförts om hur IT-stöd kan användas i 
undervisningen. I Sverige grundades Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling 
(KK-stiftelsen) 1995 för att stärka den svenska konkurrenskraften genom att stödja 
forskning vid landets nya högskolor och universitet, kompetensutveckling för 
näringslivet, främjandet av IT inom utbildning samt hälso- och sjukvård och 
omstrukturering av industriforskningsinstitut. En viktig del av KK-stiftelsens verksamhet 
har därför varit att stimulera skolan att använda IT och utveckla en ny pedagogik baserad 
på IT-stöd. Vid exempelvis högskolan i Jönköping och vid Linköpings universitet pågår 
forskningsprojekt i ämnet. Det som oftast undersöks är om och hur IT-stöd kan användas i 
utbildning på olika nivåer i skolan för att förbättra och förstärka lärandeprocessen. 

Att universitetet förändras i takt med samhället är en nödvändighet för att studenterna ska 
utexamineras och vara väl förberedda inför vad som väntar dem i arbetslivet. Kanske den 
största utmaningen som utbildningsväsendet står inför är hur det ska förhålla sig till och 
integrera IT i utbildningen. Ett sådant förhållnings- och arbetssätt förutsätter att ett 
omfattande förändringsarbete sannolikt måste genomföras inom hela utbildningssektorn. 
Införandet av IT leder inte automatisk till några omvälvande förändringar av en 
organisation. Det är en naiv förhoppning att bara det finns tillräckligt med IT så kommer 
universitetets problem att vara lösta. Det finns många olika faktorer som påverkar hur 
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universitets arbetsorganisation förändras av IT. Det är i det sociala systemet, inte i den 
tekniska tillämpningen, som potentialen finns för en framgångsrik skolutveckling. 
Avgörande är framförallt människor och deras relation och förståelse av arbetet.  

I den här studien är det därför intressant att titta närmare på vilka rådande omständigheter 
och förutsättningar som krävs utifrån ett förändringsperspektiv för att lärare ska ta till sig 
och använda sig av IT i undervisningen vid Linköpings tekniska högskola. 

Utgångspunkten i det här examensarbetet är att IT kan användas som ett verktyg eller ett 
stöd i undervisningen för att förhöja lärandeprocessen, vilket bidrar till att förbättra 
studenternas uppfattning om deras utbildning i stort. Hur IT används i undervisningen 
beror på vilket synsätt läraren har på målet med lärandet. Synsättet blir avgörande för 
vilka verktyg som används i undervisningen. Examensarbetet kommer att belysa olika 
uppfattningar som finns om hur IT-stöd används i undervisningen i nuläget vid 
Linköpings tekniska högskola.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utifrån ett förändringsperspektiv studera vilka rådande 
omständigheter och förutsättningar som krävs för att individer i en organisation ska ta till 
sig och använda IT i sitt yrkesutövande med hänsyn till de krav som finns på 
organisationen. 

Den undersökta organisationen utgörs av Linköpings tekniska högskola (LiTH), 
individerna är lärare, yrkesutövandet begränsas till lärares undervisning och kraven på 
organisationen omfattas av studenters syn på IT-användningen i undervisningen.  

1.3 Avgränsningar i studien 
Studien kommer inte att behandla olika synsätt på undervisning, kunskap och lärande. 
Studien kommer inte att inkludera en redovisning av olika lärstilsteorier och hur IT kan 
stödja dessa. 

Med lärare menas all personal på LiTH som medverkar i undervisningens olika moment; 
examination, kursansvar, föreläsning, lektion och laboration. Studien kommer endast att 
omfatta lärares arbetsroll i undervisningen och inte beakta andra aspekter av lärares 
yrkesutövande exempelvis forskning. 

Examensarbetet kommer att beröra de moment som ingår i undervisningen och inte 
inbegripa andra tjänster för lärare och studenter på universitetet såsom Studentportalen för 
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studenterna. Tyngdpunkten ligger även på de lärarledda moment men självständiga 
kursmoment som exempelvis rapportskrivning kommer att beaktas i mån av tid. 

De aspekter som studeras utifrån ett förändringsperspektiv i organisationer kommer att 
begränsas till spridningen och anammandet av innovationer, hur människor reagerar på 
förändring samt faktorer som kan upplevas som en barriär och vara avgörande för 
förändringsprocessen. Examensarbetet kommer därmed inte att beakta planeringen och 
genomförandet av förändringen. 

1.4 Direktiv från uppdragsgivaren 
Uppdragsgivare för examensarbetet är IT-ansvarig på LiTH och det utförs i samråd med 
Linköping tekniska högskolas IT-råd (TekIT). Från dessa har ett antal direktiv och 
riktlinjer erhållits för examensarbetet. 

Av samtliga nio institutioner på LiTH har fyra valts ut av uppdragsgivaren. 
Avgränsningen till fyra institutioner är främst tidsmässiga. Att undersöka alla institutioner 
ligger utanför det här examensarbetets tidsram. Om ytterligheterna beaktas när det gäller 
institutionerna vid LiTH finns det de som kan betraktas som tekniska/praktiska eller 
teoretiska till sin inriktning och verksamhet. Urvalet har gjorts så att två institutioner med 
mera teknisk/praktisk inriktning och verksamhet respektive två institutioner med mera 
tekniska/teoretisk inriktning och verksamhet har valts ut. Anledningen till att dessa fyra 
institutioner har valts av de totalt nio som finns vid LiTH, är följande: 

� Institutionen för datavetenskap (IDA) väljs av den anledning att denna institution 
sysslar med just utbildning i datavetenskap, vilket torde vara intressant att studera ur 
den aspekten. IDA klassas som en teknisk/praktisk institution.  

� Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP) väljs för att den är en 
institution som ger främst tekniska kurser. Även denna institution klassas som en 
teknisk/praktisk institution. 

� Matematiska institutionen (MAI) väljs på grund av att denna institution utbildar 
studenter vid praktiskt taget alla utbildningsprogram på LiTH, det vill säga att MAI 
når vid någon tidpunkt i stort sett alla studenter vid LiTH. MAI ses övervägande 
som en teoretisk institution, där det är intressant att studera hur IT-stöd i 
undervisningen kan appliceras. 

� Ekonomiska institutionen (EKI) studeras av den anledningen att denna institution 
har genomfört en strategisk satsning på att använda IT över hela institutionen. EKI 
klassas som en teoretisk institution.  
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Ett direktiv från uppdragsgivaren var genomförandet av en enkätundersökning av 
samtliga lärare på de fyra institutionerna. Denna enkät ska fungera som TekIT-enkäten, 
vilket är en enkät som årligen undersöker lärares IT-användning vid LiTH. 

Vidare har tre civilingenjörsutbildningar valts ut av uppdragsgivaren i samråd med 
representanter från TekIT. Motiveringen till att studenter från civilingenjörs-
utbildningarna i datateknik (D), industriell ekonomi (I) och maskinteknik (M) har valts, är 
att dessa studenter spenderar stor del av sin tid vid LiTH på institutionerna EKI, IDA, IKP 
och MAI. Studenterna på D har i huvudsak sin inriktning vid IDA, studenterna på I vid 
EKI och studenterna på M vid IKP.  

1.5 Disposition av rapporten 
Kapitel 1 introducerar läsaren till problemet som rapporten behandlar och leder fram till 
examensarbetets syfte. Avgränsningar för studien och direktiv från uppdragsgivaren 
redogörs för. 

I kapitel 2 görs en genomgång av för studien relevanta teorier, vilket lägger grunden för 
nedbrytningen av syftet i ett antal frågeställningar som återges i kapitel 3. Detta kapitel 
beskriver den metod som har använts under examensarbetets gång.  

För att ge läsaren en bild av hur dagens IT-verksamhet ser ut på LiTH och LiU, återges 
det i kapitel 4. 

I kapitel 5 redogörs för den datainsamling som görs under studien. Kapitlet innehåller 
sammanfattningar av de intervjuer som genomförs av lärare och studenter vid LiTH. 
Även en sammanfattning av enkäten som skickas ut till lärare redovisas. 

Kapitel 6 återger analysen av det insamlade materialet, som resulterar i de slutsatser som 
presenteras i kapitel 7. Här ges även förslag på fortsatta studier inom ämnet samt att en 
slutdiskussion förs. 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen beskriver förändringstryck på en 
organisation och ett sätt för organisationer att hantera förändring; en 
strävan mot att vara en lärande organisation med en välutvecklad 
förmåga till organisatoriskt lärande. Referensramen innehåller teori 
som handlar om hur innovationer sprids och anammas. Anammandet 
av en innovation innebär ofta en förändring av människors sätt att 
vara eller agera, varpå människors olika reaktioner till förändring 
berörs. Innovationen i denna studie omfattas av användningen av IT i 
undervisningen. Möjliga användningsområden för IT i undervisningen 
beskrivs dels för att ge en inblick i hur IT kan användas i 
undervisningen, dels för att kunna avgöra huruvida lärare har tagit 
till sig IT i sitt sätt att arbeta. Tänkbara barriärer samt faktorer som 
ses som avgörande för IT-användning i undervisningen lägger 
grunden för det fortsatt arbetet att ge förslag på rådande 
omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare ska ta till 
sig och använda IT i sitt yrkesutövande. 

2.1 Förändringstryck på en organisation 
Alla organisationer eller företag utsätts över tiden för ett förändringstryck som tvingar 
dem att tänka i nya banor kring den verksamhet de bedriver. Figur 2-1 illustrerar 
förändringstrycket som finns på en organisation. Enligt Hjelm (2002) är det vanligtvis 
olika yttre faktorer i organisationens omvärld som leder till att ett utvecklings- eller 
förändringsbehov uppstår. Det kan även vara ett indirekt förändringstryck som kommer 
av samhällets generella utveckling till exempel människors förändrade värderingar, 
ekonomisk utveckling samt vetenskapliga och tekniska landvinningar.  
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Figur 2-1: Illustration över en organisations förändringstryck (Hjelm, 2002). 

Det mest påtagliga trycket kommer från omvärlden närmast organisationen, det egna 
verksamhetsområdet, och resultatet av vad som händer där. Viktiga aktörer i det egna 
verksamhetsområdet inkluderar kunderna eller målgruppen, konkurrenterna, leverantörer 
samt de som bestämmer spelreglerna exempelvis lagar, förordningar och etiska normer 
inom branschen.  

Enligt Hjelm (2002) styrs karaktären på en organisations omvärld av två olika faktorer:  

1. Förändringshastigheten: Är utvecklingen i omvärlden stabil över tiden eller 
förändras snabbt? 

2. Graden av komplexitet eller förutsägbarhet: Är omvärlden relativt greppbar eller 
sammansatt och komplex? 

Hjelm (2002) har kombinerat dessa två faktorer, förändringshastighet och komplexitet, 
vilket har resulterat i fyra olika världar eller miljöer som visas nedan i figur 2-2. Han 
kallar dem för ”Lugna gatan”, ”Motorvägen”, ”Nya stigen” och ”Turbulenta vägen” 
(Hjelm, 2002, s 8).  
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Figur 2-2: Organisationens omvärld utifrån förändringshastigheten och graden av 
komplexitet (Hjelm, 2002). 

2.1.1 Lugna gatan 

Lugna gatan karaktäriseras av en relativt stabil miljö med låg förändringshastighet och låg 
komplexitet, enligt Hjelm (2002). Här möter organisationen på få stora överraskningar 
eller tvära kast. Organisationen kan koncentrera sig på att fördjupa eller förfina sin 
verksamhet då kraven brukar vara: 

� stabilitet, 

� lågt risktagande, 

� långsiktig planering, främst baserad på faktabaserade prognoser inför framtiden, 

� fördjupning och förbättring av rådande verksamhet. 

2.1.2 Motorvägen 

I likhet med Lugna gatan kännetecknas denna miljö av låg komplexitet, som innebär att 
den utveckling som sker är relativ förutsägbar, enligt Hjelm (2002). Däremot sker 
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förändringar i betydligt högre hastighet, vilket leder till att organisationen tvingas att 
ständigt genomföra större eller mindre egna förändringar. Detta kan skapa en viss 
förändringströtthet efter en längre tid i denna miljö. Kraven på organisationen är: 

� en effektiv och pålitlig ”produktion”, 

� god planering och framförhållning, 

� hög beredskap för snabba korrigeringar, 

� innovationer inom rådande system. 

2.1.3 Nya stigen 

Nya stigen karaktäriseras av att förändringshastigheten är låg och att flera olika 
samverkande faktorer skapar hög komplexitet. Enligt Hjelm (2002) kan det vara svårt för 
organisationen att veta i vilken riktning den bör gå. Är riktningen fastställd, finns det dock 
relativt gott om tid till att analysera nuläget och att förändra verksamheten. Kraven på en 
organisation inkluderar: 

� ett interaktivt förhållningssätt, det vill säga ett nära samspel med omgivande aktörer, 

� scenarioplanering, 

� en lärande, experimenterande attityd, 

� stor kreativitet och innovativ förmåga, 

� en medveten kompetensförnyelse, 

� en hög förändringsinsikt och omställningsförmåga på lång sikt.  

2.1.4 Turbulenta stigen 
Detta är en miljö med både hög förändringshastighet och hög komplexitet. Enligt Hjelm 
(2002) är aktörerna som påverkar utvecklingen många och deras agerande följer inga 
givna mönster. Organisationer i denna miljö måste kunna hantera konstant osäkerhet. 
Kraven på organisationen är desamma som för Nya stigen. En stor skillnad finns dock; 
organisationen måste ha en förmåga att kunna ställa om och göra egna stora förändringar 
på mycket kort tid. 
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2.2 Skolutveckling med lärande organisation och 
organisatoriskt lärande 

Albinsson (1998) menar att för en organisation ska överleva och vara framgångsrik krävs 
en god förmåga att hantera förändringar. Organisationen måste inte enbart kunna lära sig 
nya handlingssätt, utan även vara bra på att lära om. Maltén (2000) anser att för att 
förhindra att organisationen stannar i sin utveckling, måste varje organisation delta i en 
kontinuerlig förnyelse av sin verksamhet, genom att ständigt ta till sig eller utveckla ny 
kunskap i avsikt att skapa en fördjupad organisationskultur. 

Skolutveckling innebär att skolans arbetssätt förändras, det vill säga hur arbetet i själva 
verket normalt genomförs. Det kräver, enligt Larsson (2004), även förändringar kring hur 
individer tänker om arbetet samt samtalar och utbyter idéer med andra. Skolutveckling 
förändrar olika organisationsstrukturer, de stabila mönster som finns i en organisation. 
Larsson (2004) definierar fem organisationsstrukturer: 

� Fysiska strukturer: Vad som finns i organisationen av byggnader, lokaler, utrustning 
etc. 

� Formella strukturer: Hur något är tänkt att genomföras enligt planer, 
organisationsscheman, regler etc. 

� Handlingsstrukturer: Vad som faktiskt sker, det vill säga hur arbetet utförs normalt i 
organisationen. 

� Tankestrukturer: Vilka dominerande tankegångar, föreställningar och idéer om 
arbetet som finns. 

� Dialogstrukturer: Hur medlemmarna i organisationen talar och utbyter idéer med 
varandra. 

Det är vanligt att olika strukturer blandas samman och förändringar i en typ av 
organisationsstruktur görs med avsikt att skapa förändring i en annan, enligt Larsson 
(2004). Till exempel organiseras arbetet i arbetslag (formell struktur) för att förändra hur 
arbetet utförs (handlingsstruktur) eller IT införs i verksamheten (fysisk struktur) i hopp 
om att berörda förändra sitt sätt att tänka om lärande och undervisning (tankestruktur). 

2.2.1 Lärande organisation  
En organisation som syftar till att utveckla förmågan att kontinuerligt förnya sin 
verksamhet genom att anamma och utveckla ny kunskap för att skapa en fördjupad 
organisationskultur är en lärande organisation. Vikten av att individer, grupper och hela 
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organisationen ständigt lär, utvecklas och förnyas betonas i en lärande organisation. Sarv 
(1997) nämner bland annat att en lärande organisation är en organisation som förmår 
gemensam problemlösning och att förändra sin kultur. Begreppet lärande organisation 
fokuserar på sambandet mellan människors lärande och de förändringar som sker inom 
organisationen till följd av lärandet. Den lärande organisationen utgör inget mål i sig, utan 
är ett medel för att nå verksamhetsmålen samt att hålla dessa uppdaterade mot skeenden 
och förändringar i omvärlden. Dilschmann et al (2000) menar därmed att lärande kan ses 
som en strategi för kontinuerlig utveckling och förändring. 

Albinsson (1998) beskriver ett antal centrala dimensioner i definitionen av en lärande 
organisation. 

� Medarbetarnas lärande främjas i en lärande organisation. 

� Hela organisationen ska dra nytta av kunskaper och insikter. 

� Organisationen betraktas som ett öppet system, som måste bemöta en föränderlig 
omvärld. 

� I en lärande organisation pågår en kontinuerlig process som går ut på att förbättra 
kunskaper, färdigheter och attityder. 

� En lärande organisation är under ständig förändring och skapar sin egen framtid. 

Larsson (2002b) menar att det inte finns någon enhetlig definition på den lärande 
organisationen och att det därför är bättre att betrakta en strävan mot ett organisatoriskt 
lärande. 

2.2.2 Organisatoriskt lärande 
Larson (2002b) definierar organisatoriskt lärande som lärande som sker gemensamt och 
berör samtliga medlemmar i organisationen, samt leder till att organisationens arbete 
utvecklas. Då skulle en lärande organisationen vara en organisation med välutvecklad 
förmåga till organisatoriskt lärande. 

Enligt Dilschmann (1996) innebär organisatoriskt lärande att erfarenheter, föreställningar 
och förhållningssätt dels sprids bland organisationens medlemmar; individuellt och 
kollektivt lärande, dels kommer till uttryck via förändringar i organisationens rutiner, 
praxis, utbud etc. Albinsson (1998) menar att organisatoriskt lärande handlar om att stärka 
medarbetarnas kompetens och att den högre kompetensen kommer till uttryck för 
organisationens bästa. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas lärande innebär att 
frågan om lärandet även är en aspekt för ledarskapet. Enligt Dalin (1997) sker 
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organisatoriskt lärande när alla i organisationen anpassar sig till ett nytt organisations-
mönster eller nya och genomgripande rutiner. Det kan även ske att medlemmarna i 
organisationen kommer överens om förändringar och genomför dessa. 

Docherty (1996) har sammanfattat några gemensamma aspekter i organisatoriskt lärande. 
Det är en process som: 

� innebär en förändring av organisationens kunskapsbas, 

� sker i samverkan mellan den enskilde individen och organisationen, 

� beaktar existerande föreställningar eller mentala modeller i organisationen, 

� medverkar till att anpassa det inre systemet till omvärlden eller en ökad kapacitet att 
lösa problem. 

Larsson (2002b) menar att organisatoriskt lärande utgår från tre kriterier. För det första 
betonas det informella lärandet, det vill säga lärandet som sker erfarenhetsbaserat i arbetet 
och inte på kurser eller formell utbildning. För det andra omfattas aktiviteter och 
processer som skapar goda förutsättningar för individuella lärandet genom samarbete och 
reflektion. För det tredje används enskilda individers lärande för att kontinuerligt förbättra 
hela organisationens förmåga och anpassning till omgivningen. Avgörande är att enskilda 
lärares erfarenheter och kunskaper delas med andra så att en gemensam kunskap kan 
skapas. 

2.2.3 Olika nivåer på lärande 
Bateson beskriver olika nivåer på lärande, som kan användas som ett enkelt instrument 
för att analysera vilken lärnivå som organisationen befinner sig på, enligt Albinsson 
(1998).  

    Lärnivå 0: Organisationen kännetecknas av låg relationskvalitet, dåligt utbyte av 
erfarenheter, rädsla för förändringar samt försvarsbeteende bland 
organisationens medlemmar. 

 Lärnivå 1: Utmärkande för organisationen är att relationerna är formella, 
förändringsarbetet förekommer inom strikta ramar, planeringen sker på 
detaljnivå samt tänkandet inom organisationen är analytiskt och 
logiskt.   
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 Lärnivå 2: Verksamheten är decentraliserad, projektskapande och handlings-
benägen. Det finns förtroende och öppenhet i organisationen, individer 
och grupper får utvecklas och konflikter tas itu med. 

 Lärnivå 3: I organisationen finns det gemensamma visioner och en hög relations-
kvalitet som kan liknas med en välfungerande familj. Organisationen 
har en förmåga att lära av allt och skapar sin egen framtid, det vill säga 
jämfört med andra organisationer utmärker den sig vad gäller 
förändringsvilja och lärande. 

   
Lärande organisationer utmärker sig vad gäller förändringsvilja och lärande genom att 
skapa sin egen framtid, vilket illustreras i figur 2-3 nedan, där varje steg motsvarar en 
lärnivå.  

 

Figur 2-3: Steg mot den lärande organisationen med avseende på förändringsvilja och 
lärande (Albinsson, 1998). 

Förändring av första och andra ordningen 

Albinsson (1998) särskiljer mellan förändringar av första ordningen och förändringar av 
andra ordningen när lärande organisationers förändringsvilja omtalas. Även Ahrenfelt 
(2001) skiljer mellan en förändring av första och andra ordningen. Med en förändring av 
första ordningen menas förändringar inom ett system, det vill säga övergång från ett 
tillstånd till ett annat utan att systemet i sig förändras. Tankemönstren är oförändrade, 
problem löses på samma sätt som förut och samma metoder används. Organisationen eller 
individen håller sig kvar i gamla traditioner genom att endast göra nya kombinationer av 
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gamla mönster. Systemet är intakt och det som redan finns förnyas och förbättras. 
Förändringar av andra ordningen betyder att hela systemet förändras. Tankemodellerna 
förändras och verkligheten ses med andra ögon än tidigare. Nya problem uppmärksammas 
och nya lösningar på gamla problem hittas. För att ta sig från den första till den andra 
ordningens problemlösning, måste organisationen eller individen ifrågasätta sig själv 
istället för problemet. Eftersom grundläggande antagande och värderingar omprövas, 
möts ofta försök i denna riktning av starkt motstånd, vilket förstärks om chefskapet är 
auktoritärt.  

2.2.4 Skolor som lärande organisationer 
En skola som är en lärande organisation karaktäriseras enligt Larsson (2002b) av att den 

� betonar det erfarenhetsbaserade lärandet, 

� skapar goda förutsättningar för medarbetares lärande, 

� sprider erfarenheter och gör dem till föremål för gemensam reflektion. 

Att skolor är lärande organisationer för att de sysslar med lärande är en vanlig 
missuppfattning, menar Larsson (2002b). Att arbeta med utbildning är ingen garanti för 
organisatoriskt lärande. Det finns tecken som visar på motsatsen. Istället för att betona det 
informella lärandet som sker vid sidan av kurser och formell kompetensutveckling, ligger 
fokus i skolans värld på kärnverksamheten, det formella lärandet. Traditionellt arbetar 
lärare relativt isolerat från varandra och samarbete mellan lärare där erfarenheter delas 
sker sällan. Dessutom upplever lärare att de ofta inte har tid för reflektion över gjorda 
erfarenheter. Lärares lärande bygger därför i stor utsträckning på fortbildning och egna 
erfarenheter från den egna undervisningen. 

Enligt Larsson (2002b) är grunden för organisatoriskt lärande i skolans värld att den 
enskilda lärarens arbete, till exempel IT-användningen i undervisningen, och de 
erfarenheter som detta genererar, görs synliga och tillgängliga för andra lärare. Det kan 
ske genom samtal och gemensam reflektion över konkreta erfarenheter, men kanske 
främst genom att lärare ser hur andra utför arbetsuppgifter vid samarbeten eller vid besök 
i klassrummen. 
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2.3 Rogers teori om anammandet och spridningen 
av innovationer 

Rogers (2003) har beskrivit hur innovationer sprids och anammas av individer och 
grupper. Spridning definieras som processen då innovationen kommuniceras via olika 
kanaler över tid i ett socialt system. Det finns fyra huvudsakliga element som påverkar 
spridningen av innovationer:  

� innovationen,  

� kommunikationskanaler,  

� tid, 

� det sociala systemet.  

2.3.1 Innovationen 

Rogers (2003) definierar en innovation som en idé, en praxis eller ett föremål som kan 
upplevas som ny av en individ eller en grupp. Om idén, praxisen eller föremålet är en 
nyhet för individen, är det därmed en innovation. Den uppfattade nyheten hos 
innovationen bestämmer individens reaktion till den. Rogers (2003) beskriver fem attribut 
som en innovation kan klassificeras utifrån. Hur snabbt en individ eller en grupp tar till 
sig innovationen, det vill säga innovationens spridningshastighet, beror bland annat på hur 
dessa fem attribut upplevs. 

� Relativ fördel är graden med vilken innovationen upplevs som bättre än idén, 
praxisen eller föremålet den ersätter. Faktorer som ligger bakom relativ fördel är 
graden av lönsamhet, låg initialkostnad, reducering av besvär, tids- och 
resursbesparingar samt hur snabbt avkastningen erhålls. Innovationens relativa 
fördel är positivt beroende till spridningshastigheten. 

� Anpassbarhet är graden med vilken innovationen upplevs som förenlig med 
existerande värderingar, tidigare erfarenheter och behov. Individer tar till sig 
innovationen i snabbare takt om den upplevs möta individernas behov. 

� Komplexitetsgrad beskriver hur pass svår innovationen upplevs att förstå och 
använda. Ju högre upplevd komplexitetsgrad som innovationen har, desto 
långsammare spridningshastighet. 
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� Testbarhet är graden med vilken innovationen kan experimenteras med inom vissa 
gränser. Innovationer som kan testas i mindre skala anammas generellt i snabbare 
takt jämfört med innovationer där detta inte är möjligt. 

� Observerbarhet är graden med vilken resultatet av innovationen är synlig för andra, 
det vill säga att det blir enklare för individer att avgöra om innovationen ska 
anammas eller förkastas om resultaten och konsekvenserna av innovationen 
synliggörs. Genom att konkret påvisa innovationens fördelar kan 
spridningshastigheten ökas. 

2.3.2 Kommunikationskanaler 
Det andra elementet i spridningen av innovationer utgörs av kommunikationskanaler. 
Kommunikation är den process med vilken individer skapar och delar information med 
varandra för att nå en gemensam förståelse. Själva kommunikationskanalen definieras av 
Rogers (2003) som sättet som meddelanden sprids från en individ till en annan. Han delar 
in kommunikationskanaler i två kategorier: massmedia och person-till-person-kontakter. 
Innovationens spridningshastighet beror bland annat på vilka kommunikationskanaler 
som används. Genom massmediala kommunikationskanaler kan information nå ut till 
många och snabbt och används därför för att sprida kännedom om innovationen. Person-
till-person-kontakter kännetecknas av en interaktion mellan sändare och mottagare, vilket 
medför att det via sådan kommunikation är lättare att påverka och förändra attityder. 

2.3.3 Tid 
Tid utgör det tredje elementet i spridningen av innovationer. Rogers (2003) menar att 
individer i ett socialt system tar till sig en innovation olika snabbt, vilket gör att detta 
fenomen kan beskrivas som en funktion av tiden, se figur 2-4 nedan. Varje grupp består 
av individer med liknande grad av innovationsbenägenhet. Efter en något långsam 
inledning börjar fler och fler individer ta till sig innovationen, varefter antalet utövare når 
en max gräns och för att därefter minska och allt färre anammar nyheten. Enligt Rogers 
(2003) kan denna teori appliceras vid de flesta innovationer men utseendet på kurvan 
varierar beroende på innovationen. 
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Figur 2-4: Innovationsbenägenhet hos en normalfördelad personalgrupp 
 (egen bearbetning från Rogers, 2003). 

� Innovatörer är äventyrliga och prövar nya idéer och saker med tämligen hög risk. 
Vänskap mellan grupper av innovatörer som delar samma intressen uppstår ofta 
även om det geografiska avståndet kan vara stort. En stark finansiell ställning 
behövs vid en eventuell olönsam innovation. Innovatören bör även kunna förstå och 
använda komplexa teknologier samt hantera stor osäkerhet och bakslag. Deras roll i 
det sociala systemet är som ”gatekeeper” i strömmen av nya idéer till systemet, det 
vill säga att de ”betecknar vad som styr urvalet av nyheter i massmedier och andra 
informationskanaler” (http://www.ne.se). 

� Tidiga accepterare är opinionsbildare i deras krets och accepterar nya idéer tidigt 
men varsamt. Medlemmar i en organisation ser till tidiga accepterare för information 
och råd om innovationen, med andra ord är de förebilder som väcker den kritiska 
massan att acceptera en innovation. De är välrespekterade av sina kollegor och för 
att behålla denna respekt måste de ta genomtänkta och förståndiga beslut vid 
anammandet av innovationer. På sätt och vis ger de tidiga accepterarna sitt 
godkännande till innovationer genom att själva ta dem till sig. 

� Tidiga majoriteten är eftertänksamma och tar till sig innovationer efter noga 
övervägande. Trots att de sällan är ledare, accepterar de innovationen snabbare än 
genomsnittet och de är en viktig länk mellan de tidiga och relativt sena individerna 
att anamma innovationen. Till antalet representerar denna grupp en tredjedel av alla 
medlemmar i ett socialt system.  

� Sena majoriteten är skeptiska och tar till sig innovationer efter det att 
genomsnittsindividen i ett socialt system har prövat den. Liksom den tidiga 
majoriteten representerar denna grupp en tredjedel av medlemmarna. Att de tar till 
sig innovationen beror oftast på ekonomiska skäl eller är ett resultat av kollegors 
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grupptryck. Därför måste systemets normer förespråka innovationen för att den sena 
majoriteten ska anamma den. På grund av deras knappa resurser måste osäkerheten 
inför innovationen vara minimal för att den sena majoriteten ska känna sig säker att 
ta den till sig. 

� Eftersläntrare är traditionella och misstänksamma inför förändringar. Eftersläntrare 
kan vara enstöringar i sociala system och umgås helst med individer som delar deras 
uppfattning. Deras referensram är det förflutna och det tar långt tid för dem innan de 
tar till sig en innovation. För att eftersläntrare ska anamma en innovation krävs det 
att den har blivit en tradition i sig. 

2.3.4 Det sociala systemet 

Det fjärde och sista elementet i spridningen av innovationer är det sociala systemet, vilket 
Rogers (2003) definierar som en mängd sammanhängande enheter som genom 
problemlösning arbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Medlemmarna av enheterna kan 
inkludera individer, informella grupper, organisationer och/eller subsystem. Det sociala 
systemet utgör en gräns inom vilken innovationen sprids. Inom det sociala systemet finns 
det normer som består av utvecklade beteendemönster för systemets medlemmar. Enligt 
Rogers (1983) påverkas individers benägenhet att ta till sig förändring av både personliga 
egenskaper och av det sociala systemets karaktär som individen tillhör. Ett systems 
normer utgörs av de etablerade beteendemönster och tjänar som en guide eller en standard 
för medlemmarna. Det finns tre viktiga roller för spridningen av innovationer som 
individer inom det sociala systemet kan ha: opinionsledare, förändringsagent och 
förändringsmedhjälpare. Opinionsledare påverkar andra individers beteende på ett relativt 
frekvent och informellt sätt. Förändringsagenter har en positiv påverkan för hur individer 
tar till sig innovationer genom att medla mellan förändringskraften och det sociala 
systemet. Spridningsprocessen kan, enligt Rogers (1983), påskyndas om individer kan 
använda sig av innovationen på prov eller om förändringsagenten demonstrerar idéerna. 
Den tredje och sista viktiga rollen för spridningen av innovationer är 
förändringsmedhjälparen, som kompletterar förändringsagenten genom att ha en mer 
omfattande kontakt med individerna. Förändringsmedhjälparen har större trovärdighet 
men lägre kompetens än förändringsagenten.  

2.3.5 Rogers modell över innovations-beslutsprocessen 

Rogers (2003) har tagit fram en modell över hur individer tar till sig och använder 
innovationer. Han kallar den för innovations-beslutsprocessen (eng. innovation-decision 
process) och den binder samman de fyra huvudsakliga elementen för spridning av 



Förändrat sätt att arbeta och undervisa med IT 

 18 

innovationer. Enligt Rogers (2003) går individer genom en sekvens av steg när de tar till 
sig innovationer. Innovations-beslutsprocessen delas in i fem steg; kunskap, övervägning, 
beslut, implementering och bekräftelse. En grafisk illustration av Rogers femstegsmodell 
över innovations-beslutsprocessen kan ses nedan i figur 2-5. 

 

Figur 2-5: Rogers femstegsmodell över innovations-beslutsprocessen  
(egen bearbetning från Rogers, 2003). 

Kunskapssteget  

Individen är medveten om att innovationen finns och lär sig hur den fungerar. Denna del 
av processen domineras av informationssökning och bearbetning av informationen för att 
reducera osäkerheten om innovationens fördelar och nackdelar. Det finns tre typer av 
kunskap om innovationen som erhålls under denna fas; kännedom om att innovationen 
existerar, kunskap om hur innovationen fungerar och kunskap om de principer som 
innovationen bygger på. 
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Rogers (1983) frågar sig vilket som kommer först av behovet av innovationen eller 
kännedomen om innovationen och menar att det finns två olika aspekter. Antingen blir 
individen endast medveten om innovationen om hon eller han av en händelse får reda på 
den eller så undviker individen omedvetet eller medvetet information om innovationen 
som går emot sina intressen, det vill säga selektiv exponering. Den så kallade 
medvetenhetskunskapen (eng. awareness-knowledge) motiverar individen att söka 
information som är nödvändig för att använda innovationen samt information om de 
grundläggande principerna som innovationen bygger på. 

Rogers (1983) presenterar sju generaliseringar om tidig medvetenhet och kunskap om en 
innovation. Tidiga anhängare av en innovation 

� har mer utbildning än sena anhängare, 

� har högre social status än sena anhängare, 

� har större utbyte av massmediala kommunikationskanaler än sena anhängare, 

� har större utbyte med andra än sena anhängare, 

� har större kontakt med förändringsagenter än sena anhängare, 

� har större socialt deltagande än sena anhängare, 

� är mer världsvana än sena anhängare. 

Mycket kunskap eller hög medvetenhet om innovationen leder inte automatiskt till 
anammandet av innovationen utan det har, enligt Rogers (1983), visat sig att individens 
inställning till innovationen är avgörande, vilket omfattas av steg 2 i Rogers modell över 
innovations-beslutsprocessen. 

Övervägningssteget 

I övervägningssteget skaffar sig individen en åsikt för eller emot innovationen. Ju högre 
relativ fördel, anpassbarhet, testbarhet och observerbarhet och ju lägre komplexitetsgrad 
en innovation har, desto större chans att individen är positiv inför innovationen. Detta steg 
i processen påverkar nästa del av processen, där individen beslutar att anamma eller 
förkasta innovationen. 

I det här skedet i innovations-beslutsprocessen är det, enligt Rogers (1983), viktigt var 
individen söker information om innovationen, vilken information som individen mottar 
och hur hon eller han tolkar informationen. Resultatet av övervägningssteget är antingen 
en fördelaktig eller ofördelaktig inställning till innovationen. Rogers (1983) menar att en 
persons inställning och handling inte alltid går hand i hand även om så ofta är fallet. 
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Beslutssteget 

I beslutssteget engagerar sig individen aktivt i beslutsprocessen som leder fram till ett val 
att anamma eller förkasta innovationen. Innovationen kan förkastas även om ett tidigare 
beslut att anamma innovationen har tagits. Likaså kan innovationen anammas efter att 
individen tidigare har förkastat innovationen. Enligt Rogers (1983) finns det två sätt som 
en individ kan förkasta en innovation på:  

� Aktiv förkastelse: individen överväger att anamma innovationen men beslutar sig 
sedan för att förkasta den. 

� Passiv förkastelse: individen överväger inte att anamma innovationen. 

Implementationssteget 

I implementationssteget börjar individen att använda sig av innovationen. Den här delen 
av processen motsvarar den faktiska och fysiska användningen av innovationen, men den 
består även av ytterligare informationsinsamling. Det är en stor skillnad mellan att 
bestämma sig för att använda innovationen och faktiskt använda sig av den. Enligt Rogers 
(1983) anammar inte individer alltid innovationen genom att de kopierar eller imiterar hur 
den har använts utan ibland anpassas eller återuppfinns den. Det finns olika grader av hur 
innovationen anpassas eller modifieras av en individ. Huruvida innovationen anpassas 
eller återuppfinns beror, enligt Rogers (1983), bland annat på om innovationen baseras på 
ett allmänt koncept med många möjliga användningsområden eller om den ska lösa flera 
individers problem. Implementationssteget kan pågå under en längre period beroende på 
innovationens egenskaper och avslutas när innovationen blir en del av individens 
vardagliga liv eller arbete.  

Bekräftelsesteget 

I bekräftelsesteget söker individen försäkran för att rätt beslut har fattats. Om bekräftelsen 
uteblir kan individen ändra sitt föregående val. Under denna fas av processen hoppas 
individen permanent slå fast innovationens anpassbarhet med redan existerande 
värdegrund. Får individen motstridiga känslor inför beslutet medför det att hon eller han 
ifrågasätter sitt beslut. Enligt Rogers (1983) kan känslan av motstridighet minskas om 
individens inställning och handling ligger i linje med varandra. Individer tenderar att söka 
sådan information som stödjer eller bekräftar beslutet att anamma innovationen. Det finns 
två olika situationer då individer reviderar sitt beslut från att anamma innovationen till att 
förkasta den under bekräftelsesteget. 
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� Individen förkastar innovationen för att kunna anamma en bättre nyhet som ersätter 
den gamla. 

� Individen förkastar innovationen eftersom hon eller han är missnöjd med den. 

Olika spridningshastigheter för olika individer och branscher 

Innovations-beslutsprocessen tar olika lång tid beroende på hur benägen individen är att 
anamma innovationen, det vill säga innovations-beslutsprocessen är olika lång för 
innovatörer, tidiga adopterare, tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrare.  

Rogers (2003) menar att spridningshastigheten av innovationer varierar mellan olika typer 
av branscher. Pedagogiska sammanhang har jämfört med exempelvis medicinska, 
tekniska och naturvetenskapliga sammanhang lägre spridningshastighet. Rogers (2003) 
tror att en orsak kan vara frånvaron av konsulter som marknadsför nya idéer inom 
pedagogiska sammanhang. Det kan även bero på att det saknas ekonomiska belöningar till 
dem som sysslar med pedagogiskt utvecklingsarbete. En tredje anledning kan vara att det 
inte är lika lätt att mäta resultatet av pedagogiska innovationer jämfört med de inom till 
exempel medicin och teknik. 

2.4 Människan i förändring 
Hur människor tar till sig innovationer är nära förknippat med hur de reagerar inför och 
under en förändringsprocess. Att ta till sig en innovation, innebär ofta en förändring av 
sättet att vara eller handla. Människor reagerar olika inför och under en förändring av 
sättet att arbeta. Det beror dels på att vi är olika och har olika värderingar, intressen och 
erfarenheter, dels att vi har olika förutsättningar inom organisationen. Vi har olika 
positioner, roller och ansvar, som styr våra känslor och vårt agerande. 

En sammanställning av orsaker till motstånd eller välkomnande av förändringar i en 
organisation har gjorts av Angelöw (1991). De faktorer som uppfattas som mest 
avgörande presenteras nedan. 
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Orsaker till motstånd av förändring Orsaker till acceptans av förändring 

� Hotad anställningstrygghet 

� Försämrat arbetsinnehåll 

� Sämre förmåner 

� Lägre status 

� Bristande förtroende 

� Innebär ett hot 

� Låg delaktighet 

� Ingen förändringsvilja 

� Bristfällig information 

� Dåligt val av tidpunkt 

� Omplacering och förlust av sociala 
kontakter 

� Ökad trygghet 

� Förbättrat arbetsinnehåll 

� Utökade förmåner 

� Högre status 

� Förtroende 

� Innebär en utmaning 

� Delaktighet 

� Förändringsvilja 

� Information 

� Bra val av tidpunkt 

� Bättre sociala kontakter 

En mer utförlig diskussion om vad som kan uppfattas som orsaker till motstånd eller 
välkomnande av förändring diskuteras mer ingående i kapitel 2.7, Tänkbara barriärer till 
IT-användning i undervisningen, och kapitel 2.8, Avgörande faktorer för IT-användning i 
undervisningen. 

2.4.1 Reaktioner till förändring 
Enligt Angelöw (1991) kan förändringar värderas på tre olika sätt: 

� irrelevanta förändringar uppfattas varken ge positiva eller negativa konsekvenser för 
den enskilde, 

� positiva förändringar ses som fördelaktig av den enskilde, 

� negativa förändringar tros omfatta element av skada, hot, förlust eller utmaning. 

Albinsson (1998) menar att människors reaktioner på den allmänna oviljan till förändring 
i en organisation följer det mönster som visas i figur 2-6 nedan. 
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Figur 2-6: Reaktion på den allmänna oviljan till förändring i en organisation 
 (egen bearbetning från Albinsson, 1998). 

Förändringens fyra sinnestillstånd – ”4-rummaren” 

Janssen (1996) har formulerat en teori som grundar sig på att människor i förändring rör 
sig mellan fyra sinnestillstånd eller psykologiska rum, som han kallar förändringens fyra 
rum och illustrerar med en förändringsmatris, se figur 2-7 nedan. Teorin går att applicera 
för att förstå alla nivåer inom en organisation, från individ, grupp, projekt och ledning till 
hela verksamheten. 
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Nöjdhet 

Allt känns rätt bra som det är. Ingen 
önskan om förändring. 

Upplevelse av att vara som vem som 
helst. Ringa själviakttagelse. 

Avspänd behärskning av situationen. 
Realism.  

Anpassning.  

Inspiration och förnyelse 

Skapande förändring. Känsla av att 
vara i utveckling. Vilja att påverka. 
Radikala idéer. 

Aha-upplevelser. Öppen, intensiv 
kontakt med nuet.  

Obundna känslor. Starkt 
självförtroende. Energi. Klarhet. 
Känslor av gemenskap. 
 

 

 

 

 

Positiv 

 

 

 

Känsla 

 

 

 

Negativ 

Censur och förnekelse 

Nuet är ansträngande, tomt eller 
mekaniskt. Inga klara känslor. 

Ansträngd självbehärskning för att 
upprätthålla ett mönster som känns 
ihåligt eller genomföra en uppgift 
som känns tveksam. Upptagen av att 
hålla masken inför andra. 

Irritation. Pseudoanpassning. 

Förvirring och konflikt 

Något är eller känns fel, men jag vet 
inte om det är mig eller andra det är 
fel på. Tvivel, osäkerhet om vad som 
är rätt och/eller vad jag vill. 

Missanpassning. Dålig kontakt med 
andra. Självupptagenhet.  

Mindervärdeskänslor. Tillbakahållna 
känslor av rädsla, ilska eller 
ledsenhet. 

 Låg Förändringsvilja           Hög 

Figur 2-7: Förändringsmatrisen (egen bearbetning från Janssen, 1996). 

Under förändringsprocessen förflyttar sig individer mellan de olika rummen vid olika 
tidpunkter, vilket betyder att de pendlar mellan en positiv och negativ känsla inför 
förändringen och mellan låg respektive hög förändringsvilja. Alla rum behövs för 
förändringsprocessen och genom att förstå och identifiera i vilket rum individen befinner 
sig kan styrkorna i de olika rummen utnyttjas, menar Janssen (1996). Varje 
förändringsprocess börjar med att någonting händer och saker förändras, vilket innebär att 
individen sviktar i rummet Nöjdhet. Individen förflyttar sig till Censurrummet, där hon 
eller han låtsas att allt är som det ska och sina föraningar om att så inte är fallet förnekas. 
Här befinner sig individen tills hon eller han konstaterar för sig själv och andra att det är 
just i Censurrummet som hon eller han befinner sig. Janssen (1996) kallar dessa tillfällen 
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för vändpunkter eller kritiska punkter och de finns i varje rum. Vändpunkten i 
Förvirrings- och konfliktrummet når individen genom att ge upp ”det gamla” och se ”det 
nya” som alternativ och möjligheter och därigenom förflytta sig till Inspirations- och 
förnyelserummet. Hjelm (2002) menar att individer, grupper eller organisationer ställs 
inför tre centrala utmaningar vid en förändring, som har sin början i det här rummet.  

1. Ifrågasätta den nuvarande situationen. 

2. Ge upp denna och hitta nya alternativa möjligheter. 

3. Göra nya framtidsval med ett tillräckligt starkt engagemang. 

I Förvirrings- och konfliktrummet gäller det att välja den bästa och mest realistiska 
möjligheten, som tar individen till rummet Nöjdhet. Den kritiska punkten i rummet 
Nöjdhet består i att nöja sig med det man har och slappna av.  

Pågår processen under en längre tid, kan individer gå runt flera varv i rummen. Det är 
sällan som samtliga deltagare i förändringsprocessen befinner sig i samma rum samtidigt 
men ett av känslolägena brukar dominera en grupp vid ett speciellt tillfälle.  

Enligt Janssen (1996) är nyckeln till lycka och den personliga eller organisationens 
effektivitet att hålla dörrarna öppna så att individer kan röra sig fritt mellan de olika 
rummen. 

Kriskurvan 

Enligt Dilschmann et al (2000) är kriskurvan ett sätt att förstå individers 
förändringsmotstånd, vilken illustreras i figur 2-8. Omfattande och genomgripande 
förändringar kan uppfattas som hot. 
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Figur 2-8: Kriskurva som illustrerar individens reaktioner på upplevda eller reella hot 
(egen bearbetning från Dilschmann et al, 2000). 

Enligt Angelöw (1991) kännetecknas chockfasen av att individens psykiska energi är 
totalt upptagen med orienteringen av tillvaron. Somliga verkar oberörda med ett inre kaos 
medan andra reagerar kraftigt och häftigt. Chockfasen varar någon timme eller någon dag. 
I reaktionsfasen, som kan vara från några veckor till flera månader, visar sig den smärta 
som förändringen har orsakat. I bearbetningsfasen återvänder individen till vardagen och 
planerar sitt nya liv, som ersätts av nyorienteringsfasen. Här lever individen med de 
konsekvenser som förändringen medförde. Dilschmann et al (2000) menar att 
reaktionerna beror på hur individen värderar situationen och i vilken grad den berörde kan 
påverka vad som sker. Faktorer som minskar risken för krisreaktioner inkluderar en hög 
grad av delaktighet, möjligheter att förstå och se mening med det som sker samt att kunna 
påverka. 

Försvarsmekanismer mot förändring 

Vid förändring tenderar människor att hålla sig till det kända och säkra istället för något 
okänt. Hultman (2001) beskriver tre psykologiska försvarsmekanismer för att slippa att 
engagera sig.  

� Tystnad innebär att individen eller gruppen låtsas som om inget har hänt och 
bemöter inte den information som ges.  

� Dubbelkommunikation betyder att individen eller gruppen tar emot en nyhet mycket 
positivt men avvisar den i tysthet.  
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� Gruppen kan reagera mot hot genom att anta olika humör såsom kamp, flykt och 
beroende i möten med andra grupper. I och med detta medvetna eller omedvetna val 
väljer gruppen att ta strid, fly eller bli överdrivet välvillig och okritiskt.  

Även Angelöw (1991) beskriver olika typer av försvarsmekanismer som minskar 
upplevelsen av hot och fara vid förändringar. 

� Aggressivitet kan vara ett försvar i en hotfull situation genom att individen reagerar 
med en överdriven och ibland oförklarlig aggressivitet. 

� Förnekande betyder att individen bortser från det som upplevs som hotande med 
förändringen. 

� Misstänkliggörande innebär att individen hyser misstro till de motiv som sägs ligga 
bakom förändringen. Det har att göra med att organisationsledningen inte ger 
utförlig information om olika förhållanden och inte gör medlemmarna i 
organisationen delaktiga i hur och vilka förändringar som bör genomföras. 

� Ointresse handlar om att sakna intresse för förändringen och tro att inget kommer att 
förändras. Skillnaden mellan ointresse och förnekande är att individen är medveten 
om den aktuella förändringen men väljer att vara ointresserad och passiv med 
förhoppningen att den nuvarande situationen ska bestå. 

� Rationalisering innebär att individen genom att konstruera förklaringar och 
tankemönster som saknar verklighetsförankring får lättare att hantera och acceptera 
förändringen. Upplevelsen av hot försöker individen reducera genom skenbart 
förnuftsmässiga argument.  

� Regression går ut på att individen antar beteende- och tankemönster som är 
kännetecknande för tidigare utvecklingsstadier i livet. 

� Projektion betyder att individen lägger ansvaret för förändringen, som hon eller han 
själv är delaktig i, på andra. 

Sättet att hantera individers försvarsmekanismer mot förändring är att tillämpa 
principerna för vad Angelöw (1991) kallar det goda förändringsarbetet, vilket beskrivs i 
kapitel 2.8.1, Grundförutsättningar för förändring. 

2.4.2 Klassificering enligt reaktion och förhållningssätt till 
förändring 

Enligt Albinsson (1998) visar en amerikansk forskning att det finns en generell tendens 
hur personalen känner inför planerade förändringar, den så kallade 25-50-25-
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procentregeln. Som figur 2-9 visar, säger denna regel att en fjärdedel av de anställda 
uppfattar den aktualiserade förändringen som relativt positiv, hälften är tveksamma och 
resterande 25 % ställer sig negativt. 

”Ja-sägare” Tveksamma till förändringen ”Nej-sägare” 

Figur 2-9: Grafisk illustration av andelen positiva, tveksamma och negativa förändring 
medlemmar till i en organisation. 

Enligt Hjelm (2002) kan fyra förhållningssätt eller grupperingar urskiljas bland deltagare i 
en förändringsprocess. Under förändringsarbetet kan deltagare ändra sitt förhållningssätt 
och förflytta sig mellan de olika positionerna. 

Pådrivarna 

Här finns de som öppet vill ha en förändring och är själva beredda att medverka i eller 
driva den. Enligt Hjelm (2002) beror det på att de känner ett starkt förändringsbehov inom 
organisationen, att de har goda erfarenheter från tidigare förändringsarbeten eller att de 
upplever att de själva har möjlighet att påverka förändringens innehåll. Pådrivarnas 
engagemang behövs under en förändringsprocess men de kan förivra sig eller låsa sig 
kring en viss förändringsidé och på så vis skapa rädsla, osäkerhet eller misstänksamhet i 
sin omgivning, vilket försvårar förändringsarbetet. 

Motståndarna 

Den här gruppen motarbetar förändringen mer eller mindre aktivt och öppet. Det kan bero 
på att de upplever att förändringen inte behövs eller för att de inte tror på de lösningar 
som förändringsprocessen lett fram till, enligt Hjelm (2002). Motståndet kan även uppstå 
när: 

� förändringen är oväntad och beredskapen bland dem som berörs är låg, 

� upphovet till förändringen är oklart, 

� förändringen är genomgripande och radikal, 

� förändringen ifrågasätter något som de inblandade själva har varit med om att skapa, 

� de som berörs av förändringen befarar att den kommer att resultera i negativa 
konsekvenser för dem själva, 

� de berörda av förändringen har negativa erfarenheter från tidigare förändringar. 
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Motståndarna kan givetvis försvåra eller förhindra en nödvändig förändring, men de fyller 
även en viktig funktion genom att ifrågasätta, pröva och utmana de uppfattningar och 
antaganden som initiativet till förändringen baseras på. Likaså tvingas övriga deltagare att 
granska frågor kring exempelvis förändringsprocessens utformning eller relevansen i de 
lösningar som förändringsarbetet lett fram till. 

Upprätthållarna 

I den här gruppen finns de personer som är måna om att hålla den nuvarande 
verksamheten igång. Enligt Hjelm (2002) är det personer som ofta är resultatorienterade 
specialister eller sakkunniga inom sina respektive områden. De vill helst ha arbetsro och 
en förändring skulle därför upplevas som störande, i varje fall inledningsvis. Efter att ha 
blivit övertygade om att organisationen eller att de själva i sitt arbete kan ha nytta av 
förändringen, brukar de vara beredda att själva aktivt delta i den. 

De avvaktande eller tysta 

Den här gruppen är svår att avgöra var den står eftersom de håller sig avvaktande inför 
förändringen. Det kan bero på att de är ointresserade av förändringen, har lågt 
engagemang kring frågan eller för att de själva inte berörs nämnvärt av förändringen, 
menar Hjelm (2002). Det avvaktande beteendet kan också komma av att de är uppriktigt 
osäkra eller har en åsikt som de av olika anledningar inte vill deklarera öppet, kanske för 
att de inte vill hamna mellan pådrivarna och motståndarna. 

2.4.3 Hantering av människors reaktioner till förändring 
Enligt Albinsson (1998) brukar ledningens vanligaste strategi för förändringsmotstånd 
vara att satsa resurser på att övertyga främst nej-sägarna men även de tveksamma. Det 
behöver inte vara den självklara strategin, utan ett alternativ kan vara att stödja den del av 
personalen som ställer sig positiv till förändringen. Med rätt stöd kan de fungera som 
förändringsagenter bland kollegorna. 

Bakom varje ståndpunkt angående förändringen finns det alltid något slags intresse. En 
viktig uppgift för den som leder förändringsarbetet är därför att hjälpa deltagarna att 
fokusera på intresset istället för den egna ståndpunkten, menar Hjelm (2002). Istället för 
att deltagarna fortsätter att hävda sina respektive ståndpunkter, kan insikt om och 
förståelse för varandras bakomliggande intressen skapa bättre förutsättningar för att 
hantera situationen. Konflikter och grupperingar blir sällan långvariga, där människor är 
beredda att ta ansvar för de gemensamma målen, situationen som uppstått samt de egna 
intressena och känslorna kring förändringsprocessen. För att deltagarna i en 
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förändringsprocess ska ta ett sådant ansvar gäller, enligt Hjelm (2002), att de känner att 
de: 

� är sedda och hörda, 

� blir bekräftade, 

� blir respekterade, 

� får möjlighet eller hjälp att vara delaktig i de frågor som berör dem i 
förändringsprocessen. 

Dilschmann et al (2000) menar att lärande ofta innebär en omtolkning av en given 
situation, medan förändring innebär ett byte av något gammalt till något nytt. Beroende på 
förändringens karaktär och om de berörda kan, får och vill påverka den egna situationen 
blir detta byte mer eller mindre dramatiskt. Dilschmann et al (2000) förespråkar en 
förståelseuppbyggnad genom information, förberedelser, samtal och reflektion, eller med 
andra ord att delaktighet och lärande arbetsformer bidrar till individens vilja och förmåga 
att aktivt verka för sin egen och arbetsplatsens utveckling och förändring. 

Enligt Janssens (1996) teori om förändringens fyra sinnestillstånd bör ledningen hjälpa 
deltagarna att förflytta sig mellan de olika rummen för att förändringsprocessen ska fortgå 
och utvecklas. Hela processen avstannar om deltagarna fastnar i ett av rummen under en 
längre tid.  

Hjelm (2002) ger några exempel på hur ledningen kan agera när deltagarna domineras av 
ett av de följande fyra känslolägena. 

� Nöjdhet: Här behöver deltagarna hjälp med att beskriva nuläget inom exempelvis 
organisationen för att sedan utmanas till att blicka framåt och sätta upp nya mål för 
sin egen och/eller organisationens utveckling. 

� Censur och förnekelse: Deltagarna behöver konfronteras med verkligheten och hjälp 
med att se att det finns ett förändringsbehov som de blundar för. Det finns ett behov 
att skapa en dialog kring nuläget för att öka medvetenheten om att en förändring är 
nödvändig. 

� Förvirring och konflikt: I detta läge är deltagarna i behov av att få hjälp att fokusera 
framåt. Deltagarna bör få uttrycka sin egen önskan inför framtiden och de 
handlingsalternativ som ska ta dem dit. Lyckas organisationen hantera den ångest 
som alltid uppstår i Förvirrings- och konfliktrummet och om deltagarna har ork att 
stanna kvar en tid i rummet, är det här ett kreativt rum. Här kan början på inspiration 
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och förnyelse nås, men det kräver alltid någon form av uppoffring; modet att våga 
lämna något bakom sig för att kunna gå vidare, vilket kan underlättas av ledningen. 

� Inspiration: Deltagarna kan behöva stöd att hitta en balans mellan sin egen 
framtidsvision och vad som är praktiskt genomförbart. 

2.5 Innovation för studien – IT-användning i 
undervisningen 

2.5.1 Centrala begrepp relaterade till IT-användning i undervisning 

Nedan diskuteras begreppen IT, pedagogik och didaktik, IT-pedagogik samt pedagogik 
för vuxna. Det finns många olika definitioner av och syner på begreppen och ett fåtal 
presenteras nedan. Begreppen kommer att användas i de sammanhang som de nämns i 
andra källor om inget annat anges. 

IT 

Det finns många olika definitioner på begreppet IT. Nedan presenteras tre olika 
definitioner för att visa på hur mångfacetterad definitionen är.  

Enligt Nationalencyklopedin definieras IT som 

informationsteknik, även informationsteknologi (eng. Information Technology), 
samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg 
inom datateknik och telekommunikation. … Även beteckningen ICT (eng. 
Information and Communication Technology) används då man särskilt vill 
betona telekommunikationens roll. (http://www.ne.se) 

En mera teknisk definition står O’Brien (2004) för, där IT kopplas ihop med 
informationssystem.  

Information Technology (IT). Hardware, software, telecommunications, 
database management, and other information processing technologies used in 
computer-based information systems. (O’Brien, 2004, s G-10) 

Linköping tekniska högskolas IT-råd (TekIT) har definierat IT och i likhet med O’Briens 
definition preciseras vilka medier som innefattas. 

IT, Informationsteknik, sammanfattande begrepp för all mer eller mindre 
automatisk hantering av elektronisk information. Det inbegriper datorer men 
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också kommunikationsverktyg och användning av olika medier. 
(http://www.lith.liu.se) 

Pedagogik och didaktik 

Definitionen av pedagogik är enligt Nationalencyklopedin ”vetande och metoder som 
används i uppfostran och undervisningen” (http://www.ne.se). Numera associeras 
pedagogik med lärarutbildning och ingår som ett ämne i denna. Flertalet discipliner bildar 
grundvalen för det pedagogiska vetandet, såsom filosofi, historia, sociologi, 
statsvetenskap, antropologi och ekonomi. Vidare omfattar pedagogik även påverkan av 
attityder och beteenden utöver förmedling av kunskaper och kompetenser som inte är av 
direkt skolmässig karaktär. Därför betraktas pedagogik som läran om uppfostran och 
undervisning i ett vidare politisk-filosofiskt, socialt och historiskt sammanhang. 

Sarvimäki (1988) anser att om den ursprungliga betydelsen av ordet pedagogik ska 
uppfattas mera abstrakt, kan pedagogik definieras som konsten i och vetenskapen om att 
leda människor till kunskapens källor. Hon ser den pedagogiska processen som en 
växelverkan mellan lärare, student (en eller flera) samt kunskap och lärande i en 
läromiljö. Figur 2-10 nedan visar denna växelverkan i den pedagogiska processen. 
Kunskapen är målet och vägen är lärandet. Växelverkan sker genom relation och 
kommunikation, där lärare använder olika metoder och hjälpmedel. 

 

Figur 2-10: Växelverkan i den pedagogiska processen 
(egen bearbetning från Sarvimäki, 1998). 

Definitionen av didaktik är enligt Nationalencyklopedin ”läran om undervisning; 
undervisningens och inlärningens teori och praktik” (http://www.ne.se). Didaktiken utgör 
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som forsknings- och undervisningsområde en egen disciplin vid lärosäten i Sverige eller 
definieras vanligtvis som en del av pedagogiken. 

IT-pedagogik 

Det finns en uppsjö av olika definitioner på IT-pedagogik. Enligt Nyberg (2000) omfattar 
IT-pedagogik hur IT kan utnyttjas som stöd för utbildning och inlärning. Han menar att 
IT-pedagogik inte är en ny riktning inom pedagogiken utan istället ett kortare uttryck för 
”utbildning och utbildningsmetoder som systematiskt utnyttjar IT och Internet” (Nyberg, 
2000 s 11). 

Hagström (1995) menar att såväl universitetets roll som sättet att undervisa kommer att 
förändras radikalt om IT används i undervisningen. Förespråkare inom denna uppfattning 
har som förhoppning att IT ska vara en förändrande kraft inom högskolan; att IT ska 
användas på sådant sätt att nya undervisningsformer kan skapas.  

Enligt Söderström (1997) kan pedagogiken förändras utan IT och menar att pedagogiken 
inte är beroende av tekniken utan snarare baserad på resurser och synen på lärandet. 
Vidare ser Söderström (1997) att det finns risk för att IT kan bli ett nytt medium för 
traditionell förmedlingspedagogik och han anser att tendenserna redan finns där. 

Följande förklaring ger Tekniska högskolans IT-råd (TekIT) av IT-pedagogik.  

Undervisning där den pedagogiska modellen bygger på användning av IT-
stöd. Stödet är en förutsättning för att den pedagogiska modellen ska fungera. 
(https://www.lith.liu.se) 

Pedagogik för vuxna 

Enligt Their (1994) är pedagogikens uppgift att stimulera människans lärandeprocesser 
men ställer sig frågan huruvida arbetet ska bedrivas olika beroende på om det gäller barn 
eller vuxna. Själva inlärningsprocessen torde vara densamma för vuxna och barn, det vill 
säga hur bilder ”föds” i vår hjärna. Hur bilder utformas har samband med vilka bilder som 
redan existerar, hur många och hurdana de är och häri skulle skillnaden mellan vuxnas 
och barns lärande ligga, menar Their (1994). Ett barn tar till synes till sig nya fakta, ny 
kunskap och färdiga tolkningar okritiskt medan vuxna sammankopplar och implementerar 
ny kunskap med tidigare erfarenheter, befintliga fakta och bilder. Därför anser Their 
(1994) att det är pedagogiskt värdefullt att välja exempel, jämförelser, paralleller etc. i 
inlärningssituationen som den vuxna känner igen och som kan utgöra en jämförelsegrund 
och ett underlag för den personliga tolkningen. Vuxna eftersträvar helheter och 
konkretiseringar i sin lärsituation genom att koppla samman tidigare kunskap med ny. För 
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lärare som undervisar vuxna betyder det en utmaning att hitta de mest relevanta bilderna, 
jämförelserna och exemplen. 

Jämfört med barn har vuxna sämre fungerande minnesförmåga och imitativ förmåga, 
enligt Their (1994). Vuxna har istället en mer utvecklad logisk förmåga, att tänka i 
konsekvenser, att uppfatta orsak och verkan etc. Att det finns en röd tråd och vikten av att 
associera uppmärksammas inom olika minnestekniker, vilket ökar förmågan att binda 
samman ny kunskap med tidigare. Their (1994) menar att en varierande metodik gynnar 
vuxna i sitt lärande. Lärare kan varva teori med praktiska förankringar eller 
konkretiseringar i korta steg eller sammanvävt i varandra. 

Vuxna behöver mera tid för att lärandeprocesserna ska utvecklas, tid till att reflektera, 
diskutera, tvivla, tillrättalägga, precisera och fråga. Risken är annars att lärandet leder till 
frustration och uppgivenhet på grund av upplevd tidsbrist eller oförståelse, menar Their 
(1994). 

Gross (1982) anser att vuxnas lärande behöver ett syfte. Det finns tre grunder för att 
vuxna ska vilja utveckla sig. Det kan finnas yrkes- eller kompetensmässiga grunder och 
då styrs intresset av strävan mot högre professionalism, annan och bättre organisatorisk 
ställning etc. Sociala grunder kan även ligga som bas. Utvecklingsarbetet leder till en 
social gemenskap, som resulterar i lärande eftersom det sociala bandet annars brister. Den 
tredje grunden är vuxnas vilja till självförverkligande. Det finns ett behov att ständigt 
uppleva spänning och utmaningar, vilket gör att de engagerar sig i utvecklingsprocesser. 
Their (1994) menar att hos vuxna är lärandet värderingsanknutet. Viljan att lära och 
utvecklas hänger samman med det som anses vara viktigt och värdefullt. Det är därför 
betydelsefullt att målen för utveckling och lärande anges, uttalas, diskuteras och anpassas, 
enligt Their (1994). 

2.5.2 Argument och fördelar med IT-användning i undervisning 
En rad olika argument har tagits upp i debatten om varför IT är lämpligt att användas i 
undervisningen. Nedan presenteras några av de argument som har uppmärksammats och 
fördelar som användningen av IT i undervisningen kan ge. 

Tre argument för IT-användning i undervisning 

Det finns, enligt Wallin (2003), tre typer av argument som har framförts genom åren 
varför IT ska användas i undervisningen. Första argumentet är att studenter lär sig mer 
och bättre. I Sverige har de två nedanstående skälen dominerat eftersom det inte har 
funnits forskning som har stött detta även om fler sådana undersökningar börjar komma. 
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Det andra argumentet är politiskt, enligt Wallin (2003). Genom att använda IT i 
undervisningen förbereds studenter för det kommande arbetslivet och samhällslivet. Även 
av rättvise- och jämlikhetsskäl är det viktigt att alla studenter får grundläggande 
kunskaper i IT. 

Det tredje och sista argumentet är pedagogiskt, menar Wallin (2003). Att använda IT ger 
möjligheter att kunna individanpassa undervisningen, inte minst för studenter med 
funktionshinder. Vidare kan skolors och universitets organisation och arbetssätt förändras 
med hjälp av IT. Dessutom öppnar IT klassrummet mot omvärlden och ökar studenternas 
motivation. De allra flesta studenter är vana vid snabba datorer och bra 
Internetuppkoppling hemifrån. Det finns en risk att studenterna tappar intresse för 
utbildningen och att utbildningen förlorar i legitimitet, om studenterna erbjuds en ”low 
tech-miljö” till skillnad mot den ”high tech-miljö” som de är vana vid. 

Möjlighet till individanpassning 

Larsson (2002a) tar upp möjligheten att individanpassa materialet efter olika 
kunskapsnivåer, olika lärstilar och med olika innehåll som en fördel med att använda 
digitala läromedel. Det finns en mängd olika lärstilsteorier, Michel Grinders VAK-teori, 
Gordon Pasks lärstrategier och Howard Gardners multipla intelligenser för att nämna 
några. Gemensamt för de olika lärstilsteorierna är att de uppmärksammar att alla individer 
inte lär sig på samma sätt. Ett annat sätt att anpassa materialet är att utnyttja möjligheten 
att med IT hantera olika medier, menar Larsson (2002a). Text, ljud, bild, musik och film 
kan användas samtidigt för att främja lärandet. Lärare kan välja att presentera sitt budskap 
mellan det auditiva, det visuella eller en kombination av båda två. Människor kan ha 
perceptionskanaler som de föredrar över andra, anser Jönsson (2001b). 

Fördelar med visualisering, simulering och modellering 

Gärdenfors (2001) anser att en stor fördel med IT är att tekniken kan användas för att ge 
studenterna virtuell erfarenhet, det vill säga uppleva en avgränsad del av verkligheten som 
är visualiserad, simulerad eller modellerad med viss IT. Den virtuella erfarenheten skapas 
framförallt, enligt Gärdefors (2001), genom olika former av simuleringar och rollspel. 
Denna virtuella erfarenhet kan förankra den teoretiska kunskapen och därmed leda till 
ökad förståelse av kunskapsdomänen. Larsson (2002a) menar att en av fördelarna med 
simuleringsprogram är att det tillåter studenten att gång på gång pröva och börja om. 
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Fördelar med kommunikation 

En av de största fördelarna med IT som Larsson (2002a) ser är att det enkelt går att 
kommunicera med andra. Larsson (2002a) betonar att det är viktigt att uppgifterna är 
utformade på ett sätt som uppmuntrar till, eller rent av kräver samarbete. 

2.5.3 Lärares roller med avseende på IT-användning i 
undervisningen 

Enligt Jedeskog (1998) finns det åtminstone tre roller som lärare har med avseende på hur 
de använder IT i undervisningen, teknofilen, den försiktige optimisten och bevararen. 
Pålsson (2004) berättar om en nyckelroll som vissa lärare har i samverkan med andra 
lärare, trädgårdsmästaren. 

Teknofilen 

I det första klassrummet hittar vi, enligt Jedeskog (1998), en lärare, kallad teknofilen, som 
drömmer om en IT-användning som leder till ökad effektivisering och individualisering. 
Teknofilens roll som lärare utmärker sig genom att vara en coach för sina studenter. 
Traditionella lektioner kommer att vara otänkbara för teknofilen att bedriva. 

Den försiktige optimisten 

I det andra klassrummet återfinns den försiktige optimisten, som genom IT-användningen 
förutser en utveckling av utbildningen på sikt, enligt Jedeskog (1998). Undervisningen 
kommer långsamt att förändras och därmed även studenters lärande. Samarbetet mellan 
lärare kommer att öka, fasta scheman att försvinna och i slutet ser vi en blandning mellan 
gammalt och nytt. 

Bevararen 

I det tredje klassrummet finner vi, enligt Jedeskog (1998), den konservativa läraren, 
kallad bevararen, vars IT-introduktion inte har lett till att arbetssätt eller innehåll har 
förändrats. Det är snarare så att IT-användningen har anpassats till rådande förhållanden. 
IT hjälper studenterna att lösa arbetsuppgifter och förstärker det sätt som undervisningen 
alltid har bedrivits på. 

Trädgårdsmästaren 

Vissa lärare spelar en nyckelroll i de sociala system som de ingår i. De benämns av 
Pålsson (2004) som trädgårdsmästare och har som uppgift att skapa förståelse hos andra 
lärare om att IT kan spela en betydande roll i deras arbete. Dessa lärare tycker om att 
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hjälpa andra att lösa tekniska problem och de har en central roll för att stödja IT-
användningen bland kollegerna, formellt eller informellt. De talar både skolans och 
teknikens språk, vilket är deras stora betydelse. Det finns främst två arbetsuppgifter som 
är viktiga för en trädgårdsmästare, ”att göda” och ”att rensa ogräs”. Att göda menas att de 
hjälper sina kolleger att växa och praktiskt visar hur de kan använda tekniken. 
Trädgårdsmästaren löser inte själv problemet utan involverar kollegor i 
problemlösningen. Att rensa ogräs innebär att möta de konflikter som uppstår i samband 
med IT-användning. En viktig aspekt här är att rensa bort de fördomar som rör kollegorna 
eller studenterna och deras IT-användning. 

2.6 Användningsområden för IT i undervisningen 
Hur IT kan användas i undervisningen beror på vad läraren har för synsätt på lärandet, 
enligt Larsson (2002a). Det finns flera olika synsätt på lärandet bland annat kan läraren 
vara av den uppfattningen att god undervisning handlar om att överföra en viss 
kunskapsmängd så effektivt som möjligt till studenterna. Ett annat synsätt, det 
konstruktivistiska, går ut på att studenten skapar sin egen kunskap och driver 
kunskapsprocessen medan läraren har rollen som vägledare. Det sociokulturella synsättet 
handlar om att studenter lär sig i olika sociala praktiker och rutiner. Studenter lär sig 
genom att utföra saker tillsammans. För olika synsätt finns olika användningsområden för 
IT i undervisningen. 

Nyberg (2000) menar att lärare inte ska fastna i frågeställningen ”Hur skulle man kunna 
använda IT för denna uppgift?”. Istället bör lärare fundera över på vilka sätt som 
studenten, utifrån dennes förutsättningar, skulle kunna lära sig innehållet på bästa och 
mest motiverande sätt för att nå målen.  

Tengström (1997) pekar på tre tänkbara områden där IT skulle kunna förnya 
undervisningen: 

1. som ett nytt hjälpmedel, 

2. som förnyare av inlärningsprocessen, 

3. som förändrare av samspelet mellan lärare och student. 

Tengström (1997) menar dock att undervisning är en komplicerad och svår process, som 
kanske inte kan förbättras på ett generellt sätt genom att använda IT. Därför ser han 
främst IT som ett hjälpmedel och är mer skeptisk till de sista två punkterna. 
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Larsson (2002a) menar att det går att betrakta informationsteknikens roll i undervisningen 
utifrån två perspektiv: 

1. dels som ett verktyg som kan kompensera svårigheter, 

2. dels som ett verktyg som kan ge stöd för nya processer. 

IT, i synnerhet datorn, kan ge hjälp vid bearbetning och presentation av data på en form 
som gör det lättare att förstå. Tekniken kan även möjliggöra presentation av samma 
information på ett nytt, alternativt sätt. Med teknikens möjlighet att utföra avancerade 
operationer på stora datamängder kan en användare åstadkomma mer än tidigare med 
samma information. 

IT kan användas för att skapa virtuella världar på olika sätt. Enligt Larsson (2002a) kan 
virtuella världar användas för att göra navigering i program lättare jämfört att använda 
knappar och text. I sådana fall handlar det om att strukturera informationen och 
övningarna på ett grafiskt sätt. Det går även i virtuella världar att undersöka och 
manipulera, exempelvis i ett virtuellt laboratorium. Då rör det sig om simulering av olika 
förlopp, vilket beskrivs senare. Visualisering, simulering och modellering är starkt knutna 
till varandra. Visualisering är kopplat till simulering genom att visa resultatet av en 
simulering, men har även andra användningsområden. Visualisering kan exempelvis 
användas vid studier av fenomen eller processer som tar mycket lång eller kort tid. 

2.6.1 Hantering och bearbetning av stora datamängder 
En av de generella fördelarna med att använda datorn är dess förmåga att hantera och 
bearbeta stora mängder av data. Det är något som har uppmärksammats som ett 
användningsområde även i undervisningen. Liksom Larsson (2002a), menar Gärdenfors 
(2001) att IT och då främst datorn möjliggör hanteringen av stora datamängder. Det 
medför att det med hjälp av tekniken går att studera problem som ligger nära 
verkligheten, vilket leder till en ökad realism i undervisningen. 

Tekniken möjliggör även att det bearbetade materialet kan presenteras på ett alternativt 
sätt, till exempel kan översikter av stora mängder av data eller förlopp vara enklare att 
överblick om de presenteras som en bild, menar Gärdenfors (2001).  

2.6.2 Visualisering 

Enligt Ågren (1997) är datorteknikens mest intressanta egenskap dess 
gestaltningsförmåga. Genom att använda grafisk visualisering med hjälp av IT, blir 
användarens upplevelse primär. Istället för att skapa sig en föreställning utifrån ett 
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abstrakt material, ger tekniken möjlighet att uppleva något konkret. Vidare menar Ågren 
(1997) att ämne och syfte spelar roll men utgångspunkter bör vara kommunikation, 
interaktion, skapande aktiviteter, att olika synsätt möjliggörs – och att den studerande får 
sina föreställningar konfronterade. IT blir på så sätt en motpart i en konversation. 

Gärdenfors (2001) anser att förståelse uppnås när ett meningsfullt mönster i en mängd fall 
inom en kunskapsdomän kan urskiljas. Aha-upplevelsen uppstår när bitarna faller på 
plats. Det finns mönster på alla nivåer – från konkreta till extremt abstrakta nivåer. 
Mönster uppfattar vi framförallt med seendet och visualisering är därför en oslagbar 
metod att underlätta förståelsen även när det gäller att förmedla abstrakta teoretiska 
samband. Gärdenfors (2001) exemplifierar detta genom att mena att en tredjegrads-
funktion plötsligt blir begriplig när den ritas som en graf i ett koordinatsystem, en kemisk 
molekylstruktur blir lättare att minnas om den presenteras som en tredimensionell modell 
och samspelet mellan tillgång, efterfrågan och priser inom ekonomi blir gripbart om det 
fastställs som kurvor i ett diagram. Genom att teoretiska samband på detta sätt kan knytas 
till visuella uttryck, kommer studenternas förståelse att avsevärt förbättras, anser 
Gärdefors (2001). Inom de flesta kunskapsområden erbjuder IT stora möjligheter att 
skapa och presentera visualiseringar. Inom multimedia, som redan har fått stor 
genomslagskraft i pedagogiska sammanhang, hanteras parallellt flera typer av 
information. Till exempel används multimedia av de elektroniska uppslagsverken som 
illustrerar texten med grafiska illustrationer, rörlig film och ljud. 

Enligt Larsson (2002a) kan slutsatsen dras att om syftet med utbildning är att förstå de 
principer som ligger till grund för innehållet i en text kan animeringar som stöd ge positiv 
effekt för inlärningen. Vidare menar hon att animeringar försedda med korta texter 
ytterligare bidrar till förståelsen. 

För att studentens upplevelse ska berikas, menar Ågren (1997), att studenter bör kunna 
manipulera det som gestaltas med den underförstådda tanken att förståelsen därmed ökar. 
Är det frågan om ett objekt som gestaltas, exempelvis en molekylkedja, bör studenten 
kunna manipulera objektet genom att vrida och vända på det samt att kunna förändra 
objektet och se konsekvenserna. Är det istället fråga om en process som gestaltas, till 
exempel ett företags ekonomiska tillväxt, bör studenten kunna styra och variera de 
ingående variablerna i processen på sådant sätt att förståelsen för processen ökar, anser 
Ågren (1997). 

Nyberg (2000) menar att det är viktigt att komma ihåg att studenten själv måste beakta 
stoffet och integrera det med sina tidigare uppfattningar men att insikt kan underlättas av 
visualisering med hjälp av IT. 
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2.6.3 Simulering 
Förr var kunskapen i allt större utsträckning en erfarenhetskunskap, jämfört med den mer 
verbaliserade kunskapen inom utbildningsväsendet idag, där görandet spelar en 
förhållandevis mindre roll. Enligt Gärdenfors (2001) innebär en simulering att ett 
händelseförlopp i verkligheten ersätts med en dynamisk modell där de mest väsentliga 
variablerna finns med. Genom ett simuleringsprogram kan ett förlopp omvandlas till ett 
format som blir lättare att förstå, menar Gärdenfors (2001). En simulering ger aldrig en 
fullständig bild av verkligheten men genom att studenter själva interaktivt kan styra olika 
variabler kan de få en relativt rik erfarenhetsmässig kunskap av olika orsakssamband.  

Genom att ge en bild av en mängd situationer som studenten av olika skäl inte kan 
uppleva på riktigt, kan en virtuell värld i en simulator komplettera den verkliga. 
Gärdenfors (2001) menar att sådan erfarenhetskunskap blir mer påtaglig och fastnar i 
minnet jämfört med vad studenten kan läsa sig till i form av abstrakta teorier. Genom att 
knyta samman den verbaliserade kunskapen med erfarenhetskunskapen uppnås, enligt 
Gärdefors (2001), den mest kompletta inlärningssituationen. Samspelet mellan teori och 
erfarenhet är nödvändigt för att skapa en förståelse av materialet; teorierna hjälper till vid 
tolkningen av erfarenheterna. Teoretiska samband förankras i studenternas egen 
erfarenhet för att på så sätt uppnå en reflekterande kunskap som leder till förståelse. 

Datorspelsindustrin har redan tagit fram flera typer av simuleringsprogram som blivit 
oerhört populära, menar Gärdenfors (2001). Det finns mycket att lära från datorspelens 
framgångar som kan tillämpas inom olika utbildningar samtidigt som en tillrättalagd 
kunskap som inte kräver möda eller reflektion inte är eftersträvansvärt. Larsson (2002a) 
menar att reflektion är viktig för att kunna överföra den nyvunna kunskapen på andra 
områden än just det som kursen behandlar. 

2.6.4 Modellering 

Med modellering menar Papert (1995) att det verkliga fenomenet förenklas till en modell, 
där många parametrar bortses ifrån. Den förenklade modellen kan användas för att lättare 
studera ett fåtal parametrar och se sambanden däremellan. Modellen kan successivt 
byggas ut och inkludera allt fler parametrar. Det finns, enligt Larsson (2002a), tre sätt 
som förståelse om den bakomliggande modellen kan uppnås, vilket även inkluderar 
simulering: 

1. Studenten får modellen förklarad för sig och genom arbete med simulering uppnås 
förståelse. 
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2. Studenten får upptäcka och konstruera modellen genom simulering och dra egna 
slutsatser av resultatet i en interaktiv process. 

3. Studenten ges enkla exempel att jobba med för att upptäcka modellen. Efter att ha 
presenterat modellen, ges studenten svårare simuleringsövningar. 

Enligt Säljö (2000) kan studenter förstå ett begrepp eller ett fenomen innan de kan 
applicera eller utföra det själva. För att hänga med i en lärares redovisning, exempelvis en 
visualisering av en modell, krävs det att studenten besitter ett visst mått av kunskap, men 
det fordras betydligare djupare kunskap för att förstå modellen och kunna arbeta med den. 
Vägen till förståelse går enligt detta synsätt från visualisering (visa, se), till simulering 
(prova) och slutligen till modellering (förstå teori). 

2.6.5 Utvidgning av klassrummet 
Kontaktytan mellan lärare och studenter kan utvidgas med hjälp av IT. Grönlund (1997) 
menar att IT kan bidra till att klassrummet blir större eller bättre i någon mening. 
Undervisning sker inte bara i klassrummet på universitet och högskola. Handledning och 
konsultation är en lika viktig del av kontakterna mellan lärare och student som 
föreläsningar, anser Grönlund (1997). Han ser att dessa informella kontakter skulle kunna 
skötas lättare via e-post eller via annan datorstödd kommunikation. Nedan presenteras 
några av de områden som han anser att Internet kan användas till för att förbättra 
kontakten mellan lärare och studenter.  

� Publicera administrativt material underlättar för både lärare och studenter. Läraren 
slipper lägga tid på att kopiera och dela ut. Studenter har alltid tillgång till aktuellt 
material. 

� Publicera kursmaterial minskar onödiga utskrifter genom att studenten själv kan 
välja vad denne vill skriva ut. 

� Leta kursmaterial på Internet kompletterar den obligatoriska kurslitteraturen och 
bibliotek på ett bra sätt. 

� Frågor och diskussioner mellan lärare och student kan ske via e-post. 

� Diskussioner inom klassen kan föras via distributionslistor eller i diskussionsforum 
på Internet. 

Läraren har med IT fått nya verktyg för att skapa nya läromedel av böcker, uppslagsverk, 
eget material, arkivmaterial och filmer. Läraren är inte alltid ensam i sitt lektions- och 
kursskapande utan samarbetet mellan lärare har också blivit lättare, menar Jönsson 
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(2001b). Lektioner och läromedel sparas, vilket innebär en stor förändring genom att 
ändringar blir lätta att göra. Utvärdering och förbättringar kan överlappas i en ständigt 
växelverkande process. Lärares arbete kan synliggöras för andra och nyttiggöras av andra. 
Studenter kan få tillgång till gamla kursmoment såsom föreläsningar eller se på nya 
kursmoment på egen hand. Lärare kan hjälpas åt, inspireras och också konkurrera med IT, 
anser Jönsson (2001b). 

2.6.6 Kommunikation 
Enligt Jönsson (2001b) är lärandet en individuell process och varje människa måste lära 
sig själv. Dock spelar gruppen och miljön en avgörande roll för lärandet och på så sätt är 
även förändrade kommunikationsförutsättningar centralt. IT har möjliggjort en ny typ av 
kommunikation, menar Jönsson (2001b). Det har alltid funnits en-till-en-kommunikation, 
en-till-många-kommunikation samt många-till-en-kommunikation, både synkron och 
asynkron. Det som är nydanande med IT är många-till-många-kommunikation. Tabell 2-1 
visar exempel på de olika typerna av kommunikation. 

Tabell 2-1: Exempel på olika typer av kommunikation med avseende på  
tid samt antalet sändare och mottagare. 

                                      Tid 
Typ av kommunikation 

Synkron Asynkron 

En-till-en Samtal Brev 

En-till-många Föredrag Tidningar 

Många-till-en 
Applåderande publik 

på evenemang 
Insamling 

Många-till-många Chat Diskussionsforum 

 

Det intressanta med många-till-många-kommunikation är inte antalet i sig utan vad det är 
för sorts lärande som IT inspirerar till. Det möjliggör att kunna ta del av medstuderandes 
funderingar och ställa dem i relation till egna tankar. Jönsson (2001b) hävdar att det först 
är vid många-till-många-kommunikation som fantasin sätts på riktiga prov. Tidigare har 
utbildning handlat om relationen lärare – student eller möjligtvis lärare – grupp. I och 
med IT blir läraren liksom studenten en av de undervisande och strukturerande men 
samtidigt en av de lärande, enligt Jönsson (2001b).  
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När lärare tar del av de frågor som studenterna har, ger det en inblick i vad studenterna 
brukar missförstå och hur. Sammanställandet av ett Frequently Asked Question (FAQ), 
det vill säga en lista över vanliga frågor och svar på dessa, gör det möjligt för studenter att 
läsa varandras frågor. Jönsson (2001b) menar att det kanske är så att studenter lär sig lika 
mycket av varandra som av lärarsvaren.  

Vidare sätter Jönsson (2001b) många-till-många-kommunikation i samband med några av 
de samtida pedagogiska strömningar för att visa upp att det inte är de mest aktuella 
inlärningsrönen som är avgörande för att kunna påverka och tolka IT-eran. Hon nämner 
konstruktivismen, individens aktiva konstruktion av mening, som en förutsättning för det 
sökande och skapande lärandet på Internet. Livsvärldsfenomenologin, det vill säga att 
undervisningen utgår från studenternas livsvärld, utvidgad till att omfatta även 
människans nätexistens samt fenomenografin, som identifierar och beskriver människors 
olika upplevelser av omvärlden, kan bidra till intelligenta kommunikationsstrukturer, tror 
Jönsson (2001b). 

2.6.7 Reducering av lärares arbetsbörda 
Enligt den brittiska statliga organisationen Becta (2004), som arbetar för att åstadkomma 
en effektiv användning av IT i undervisningen, kan IT ha positiv effekt på lärares 
arbetsbörda. Bectas forskning visar att IT-användning kan leda till bättre och snabbare 
kommunikation, reducering av dubbelt arbete genom att resurser kan delas, mer 
tillförlitligt och snabbare administrativt arbete. Det visar sig även att studenter upplever 
fördelar: högre kvalitet på lektioner då lärarna bättre samarbetar vid planering och 
förberedelser samt mer fokuserad undervisning, anpassad efter studenters styrkor och 
svagheter genom bättre analys av studenters resultat.  

IT kan reducera lärares arbetsbörda enligt Becta (2004) om följande gäller: 

� Det finns en övergripande planering och allokering av IT-resurser på skolan. 

� Hårdvara och mjukvara är av hög kvalitet och kompatibel, vilket tillåter effektiv 
elektronisk datatransmission.  

� All personal involverad i undervisning har tillgång till hårdvara, mjukvara och 
nätverk när och var de behöver det. 

� Kvaliteten på mjukvara och webbaserade undervisningsresurser är hög. 

� Det finns tillgång till teknisk support. Tidsbesparingar minskar om lärare måste ägna 
sig åt problemlösning. 
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� Utbildning är tillgänglig och av hög kvalitet samt tas till vara av lärarna. Om lärare 
inte är utbildade på IT, kan användandet av det innebära högre arbetsbörda. Därför 
är det viktigt att kvalitet, nivå och val av tidpunkt av utbildningen inte adderar till 
lärares arbetsbörda.  

� IT används i kombination med traditionella strategier för att reducera arbetsbördan 
för lärare. 

2.7 Tänkbara barriärer till IT-användning i 
undervisningen 

Som tidigare nämnts i Kapitel 2.4, Människan i förändring, reagerar människor olika 
inför och under en förändring av sättet att arbeta. Ett antal orsaker till motstånd av 
förändring togs upp och en mer utförlig genomgång av dels allmänna barriärer eller 
hinder mot förändringar i organisationer, dels specifika hinder eller förbehåll mot IT-
användning i undervisning kommer nedan att redovisas. 

IT-användningen i utbildning innebär en förändring av något slag, större eller mindre, 
beroende på hur omfattande användningen är. Enligt Jedeskog (1998) finns det ett antal 
faktorer som kan hindra användningen av IT och fungera som barriärer. En barriär kan 
definieras som en faktor som förhindrar eller begränsar lärare att använda IT i 
undervisningen. Det kan vara resursrelaterade faktorer, faktorer som rör kunskap, 
förmåga och IT-erfarenhet, attityder och personlighet samt kultur och organisation.  

Enligt Becta (2003) brukar litteraturen dela in barriärer i externa och interna. Till externa 
barriärer hör brist på utrustning och teknisk support, opålitlighet och andra 
resursrelaterade faktorer. Interna barriärer inkluderar både skolmässiga faktorer som 
organisatorisk kultur och lärarmässiga faktorer som uppfattningar om lärande och 
teknologi samt benägenhet till förändring. Internationellt visar det sig att brist på 
utrustning rankas som den största barriären. Det förefaller som om de lärare som använder 
IT mest är de som klagar över bristen på utrustning. Även om de externa barriärerna är 
signifikanta, så tyder forskningen på att de interna barriärerna är beroende av hur lärare 
värderar de externa barriärerna. Speciellt gäller det lärares uppfattning om relevansen av 
användning av IT i deras ämne som kan öka eller reducera effekten av praktiska 
svårigheter som de möter. Det kan vara så att externa barriärer döljer interna. Exempelvis 
kan uppfattningen att datorer är svåra att använda ha att göra med brist på självförtroende 
såväl som med själva användningen av hård- eller mjukvara. Därmed är det svårt att 
separera interna och externa barriärer. 
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2.7.1 Organisationens allmänna ovilja till förändring 
Enligt Hultman (2001) går den vanligaste förklaringen till utebliven förändring att 
hänvisas till motstånd mot förändring. Albinsson (1998) menar att det kan finnas ett 
inbyggt motstånd till förändringar i organisationer. Organisationens allmänna ovilja till 
förändring kallas, enligt Albinsson (1998), för det sociala systemets dynamiska 
konservatism och åsyftar att alla sociala system för en kamp för att förbli oförändrade.  

Hultman (2001) har sammanställt ett antal olika förhindrande omständigheter vid 
förändringsarbeten inom organisationer. Även han pratar om organisatoriska hinder och 
försvar, som byggs upp för att skydda och försvara de anställda mot alltför mycket oro 
och underlätta det vardagliga arbetet. Med tiden kan den etablerade strukturen hindra 
kreativitet och utveckling på grund av byråkrati, regler och instruktioner. Den förändring 
som var tänkt att leda till förbättring kan upplevas som försämring. 

Den som förespråkar förändringen måste ofta bevisa att förändringen medför något bättre 
än det bestående. Faktorer som hämmar organisationers flexibilitet, det vill säga försvårar 
planering och utförande av förändringar, är exempelvis tryggheten i det rådande, rutiner, 
vanor, praxis, resursläge, statuslåsningar och maktförhållanden. 

2.7.2 Psykologiska barriärer 

Det kan finnas psykologiska barriärer som hindrar eller bromsar genomförandet av 
förändringar i organisationer. Lärare kan uppleva sin arbetssituation som pressande på 
olika sätt, vilket kan medföra att deras intresse för IT är ringa. Således kan lärare känna 
att det varken finns tid eller kraft att försöka ta reda på hur IT kan användas i 
undervisningen, enligt Jedeskog (1998). 

Konformitet 

Konformitet definierar Albinsson (1998) som strävan mot likhet i gruppen, det vill säga 
gruppen utvecklar en identitet genom att den skaffar sig en minsta gemensamma nämnare, 
som kan ta sig i uttryck i bland annat klädstil och värderingar.  Rollenhagen (1997) menar 
att konformitet innebär att medlemmar i en organisation ändrar sitt beteende så att det 
överensstämmer med övriga medlemmars beteende. Denna interna skolning uppmuntrar 
bevarandet av status quo, det vill säga ett oförändrat tillstånd, och kan hämma 
förändringsprocessen. Enligt Rollenhagen (1997) är det en viktig insikt att medlemmar i 
en organisation omedvetet anpassar sig till ett visst beteende utan att riktigt förstå att en 
sådan anpassning har skett. Det finns ett antal faktorer som bidrar till konformitet, enligt 
Rollenhagen (1997): 
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� Medlemmarna i organisationen tycker om varandra. 

� Medlemmarna i organisationen spenderar tid tillsammans under en längre period. 

� Medlemmarnas beteende är synligt offentligt för andra organisationer. 

� Arbetsuppgifterna i organisationen är tämligen enkla. 

� Majoritetens uppfattning ses som den korrekta. 

� Majoriteten är enig om hur resurser ska distribueras för att nå givna mål. 

� Majoriteten ser sig som experter inom ett givet arbetsområde. 

Grupptänkande 

Enligt Rollenhagen (1997) kan grupptänkande, det vill säga ett tillstånd av gemensamt 
tänkande i organisationen¸ leda till minskad flexibilitet och öppenhet. Liksom konformitet 
kan grupptänkande ha positiva effekter men vid förändringar är det viktigt att 
uppmärksamma de negativa aspekter som grupptänkande kan leda till. Negativt 
grupptänkande kan kännetecknas av att organisationen överskattar sin egen förmåga och 
kunskap genom att tro på en illusion att den är överlägsen andra organisationer i liknande 
situationer. Organisationen kan även se ner på andra och bortförklara andra gruppers 
framgångar samtidigt som egna misslyckanden bortrationaliseras. Organisationen kan bli 
mycket intolerant mot medlemmar som hyser en avvikande uppfattning och försöka att 
utestänga dessa. Ett annat tecken på negativt grupptänkande är då organisationen har dålig 
förmåga att fatta beslut genom att besluten baseras enbart på information inifrån och inte 
anpassas efter omvärlden. Det finns, enligt Rollenhagen (1997), ett antal faktorer som 
bidrar till grupptänkande med negativa påföljder: 

� Medlemmarna i organisationen är överdrivet socialt engagerade i varandra och gör 
allt för att försvara sig och varandra från saklig kritik utifrån. 

� Organisationen är relativt isolerad från information från omvärlden och får inte ny 
information tillförd utifrån. 

� Ledningen i organisationen överskrider sina maktbefogenheter genom att inte dra 
nytta av den kompetens som finns eller etablerar fasta ramar som begränsar 
medlemmarnas rörelsefrihet i organisationen. 

Attityd till IT 

Attityden till IT kan vara en barriär i sig eller kan influera eller vara influerad av andra 
barriärer, enligt Becta (2003). Forskningen visar att tidigare erfarenhet av IT påverkar 
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attityden avsevärt, även om attityden delvis beror på personligheten. Negativa 
erfarenheter påverkar uppfattningen om svårigheten att använda och relevansen av IT, 
vilket reducerar självförtroendet och ökar oron. Oro inför datorer och förändring är 
huvudfaktorer som begränsar lärares användning av teknologi. Under oron för dessa 
ligger rädslan för att göra bort sig när de använder IT samt rädslan för att förlora i 
professionell status genom en nedgradering av traditionella pedagogiska kunskaper. 

Trygghet i det rådande  

Albinsson (1998) tar upp ett antal faktorer som kan ses som ett hinder mot förändring i 
organisationer. Tryggheten i det rådande nämndes ovanför och kan, enligt Dilschmann et 
al (2000), leda till att gruppen sluter sig och motverkar förändringar som den upplever 
som hotfulla. Förutom att försvåra förändringen kan det resultera i konflikter mellan olika 
grupper av anställda. Jedeskog (1998) menar att om grundtryggheten är stark, ökar 
förmågan att klara av nya situationer. En lärare som känner sig trygg och säker i sin 
yrkesroll, vågar riskera en del av sitt förtroendekapital mot möjligheten att utveckla 
arbetet med hjälp av exempelvis IT. Somliga lärare upplever att risken och behovet av 
trygghet överskuggar eventuella pedagogiska vinster. 

Hotad självbild 

Enligt Albinsson (1998) möter förändringar som går ut på att förändra yrkesroller ofta 
psykologiska motstånd såsom den hotade självbilden. Även när genomgripande idéer för 
verksamhetens bedrivande ifrågasätts, hotas självbilden. När det förväntas att medarbetare 
efter en längre tid ska arbeta på ett nytt sätt, är det ofta svårt att acceptera att det gamla 
sättet skulle ha varit felaktigt. Införandet av ny teknik kan innebära ett hot mot hela 
yrkesgruppers självbild och möts därför ofta av starkt motstånd. Enligt Jedeskog (1998) 
har lärare behållit kontrollen och möjligheten att utföra sitt arbete utan insyn från både 
kollegor och skolledning. Lärare har ofta en isolerad och självständig roll. Om en 
förändring påbörjas av någon annan än de själva, finns det en risk att lärare upplever detta 
som ett hot mot autonomin och friheten i undervisningssituationen. 

Eftersom IT ligger utanför många lärares ämneskunskaper, kan det vara så att läraren inte 
är ”bäst i klassen” vad det gäller IT och detta kan utgöra en psykologisk barriär. Enligt 
Jedeskog (1998) är det lärarnas uppgift att använda sitt pedagogiska kunnande och sin 
helhetssyn för att utnyttja IT på ett framgångsrikt sätt om studenterna har ett försprång när 
det gäller användningen av IT. Upplever lärare att yrkesrollen förändras, till exempel med 
minskad auktoritet, är det naturligt att de gör motstånd. Anser läraren även att 
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undervisningen fungerar som den är, blir det ännu svårare att förstå varför den ska 
förändras. 

Rädsla 

Enligt Albinsson (1998) är rädslan den besvärligaste, svåraste och värsta psykologiska 
faktorn, eftersom den medverkar till splittring hos de anställda och kan kosta oerhörda 
summor. Albinsson (1998) menar att det första som måste kartläggas vid ett 
förändringsarbete är i vilken grad organisationen domineras av rädsla. Många människor 
känner en rädsla inför förändringar och det okända. Människors agerande blir lidande om 
de är rädda, besluten blir dåliga, kreativiteten minskar och problem löses inte. Att 
människor känner sig rädda, har ofta sin grund i att de känner sig hotade vid 
nedskärningar eller avvecklingar. 

2.7.3 Värderingsbarriärer 
Olika individer och grupper värderar saker på olika sätt och detta benämner Hultman 
(2001) som värderingshinder. Värderingsbarriärer inbegriper människosyn, kunskapssyn 
och samhällssyn samt hur väl den aktuella förändringen överensstämmer med ens egna 
eller gruppens normer, värderingar och traditioner. 

Kulturskillnader mellan ledning och lärare 

Enligt Hultman (2001) kan det finnas kulturskillnader i en organisation mellan ledningen 
och lokala aktörer som kan inverka på förändringsarbetet. Han beskriver ett 
förändringsarbete i en skola som misslyckades på grund av att förändringen upplevdes 
som ett hot. De kulturskillnader mellan ledning och lärare som observerades i 
förändringsarbetet var: 

 Ledning  Lärare 

� Målorienterade. 

� Betonade behovet av information. 

� De vill uppnå mål. 

� Fokuserade på rationell planering. 

� Medelorienterade. 

� Värdesatte sin självständighet. 

� De vill lösa praktiska problem. 

� Fokuserade på relationen till 
studenterna. 

Hultman (2001) anser att lärdomen som kan dras från detta exempel är att om en 
förändring hotar en grupps (lärares) grundläggande värderingar och arbetsetik kan 
gruppen istället för en förbättring uppleva det som en försämring. 
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2.7.4 Maktbarriärer  
Ett förändringsarbete medför ofta en omfördelning av maktbefogenheter och resurser, 
vilket påverkar den egna arbetssituationen. En förändring innebär en risk att förlora 
privilegier och fördelar. Maktbarriärer handlar om upplevda hot mot den egna eller 
gruppens makt och möjligheter till medbestämmande på olika nivåer. Jedeskog (1998) 
menar att en stödjande ledning är en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva 
utvecklingsarbetet. Information och möjligheten att påverka förändringsprocessen 
minskar maktbarriärerna. 

2.7.5 Praktiska barriärer 
Enligt Jedeskog (1998) omfattas praktiska barriärer av faktorer som tid, resurser och 
system, som på ett avgörande sätt kan hindra eller bromsa förändringar. Hultman (2001) 
ser följande faktorer som praktiska barriärer som försvårar genomförandet av en 
förändring i en organisation.  

� Tid; att saker påskyndas i alltför snabb takt.  

� Kunskaper; organisationens medlemmar är osäkra/tveksamma på om det nya 
verkligen är bättre. 

� Kompetensskillnader; anställda saknar erfarenheter, förståelse och adekvat 
utbildning. 

� Belöningssystem; förändringen får inte innebära prestigeförluster, sämre 
karriärmöjligheter eller att meningsfulla och etablerade vänskapsband bryts. 

� Oklarheter och brist på förståelse. 

� Resurser; förändringsarbete bör ges mer resurser än nödvändigt för att öka 
flexibiliteten, fokuseringen på målet och ge möjligheter till misslyckande. 

� Systemkonsekvenser; den utvalda gruppen kan dra till sig för mycket intresse och 
favörer, medan andra får avstå. 

Bristande resurser 

Bristande resurser kan vara ett hinder för förändring men det nödvändiggör även 
förändringar, menar Albinsson (1998). Det finns två olika situationer då detta är aktuellt, 
dels då förändringar är önskvärda men omöjliga, dels då de är oönskade men nödvändiga. 
Jedeskog (1998) hävdar att ett skäl till att lärare ställer sig tveksamma inför att använda 
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IT i undervisningen är att IT-satsning tar resurser från andra områden. Lärare kan ha 
andra områden som de värnar om, vilka kan bli lidande vid IT-satsningar.  

Vissa lärare och skolledare framhäver ekonomiska aspekter som hinder för att använda IT 
i undervisningen, menar Jedeskog (1998). Kostnader för reinvesteringar och teknisk drift 
medför en stor belastning för skolans ekonomi på sikt. 

Somliga lärare drar sig för att använda IT i undervisningen eftersom de anser att 
förarbetet är alltför tidskrävande. Jedeskog (1998) anser att lärare kontinuerligt behöver 
använda utrustning och program eller spendera tid på att uppdatera sina IT-kunskaper. 
Lärarnas brist på tid, tid för att experimentera med den nya tekniken såväl som tid för att 
sprida sina erfarenheter, utgör ett hinder för framgångsrik undervisning med användning 
av IT. 

Tillgänglighet till IT 

Tillgängligheten till IT i lärarnas arbetssituation kan vara ett hinder, menar Jedeskog 
(1998). Placeringen av IT kan vara sådan att lärare upplever att det är svårt att använda IT 
i undervisningen. Det kan också vara så att hårdvara, relevanta programvaror och 
anslutning till nät saknas, vilket medför att lärare inte kan utnyttja IT till dess fulla 
potential. 

Administrativa krav 

Hargreaves (1998) menar att kraven på produktivitet, resultatansvar och kontroll medför 
att administrationen i utbildningsväsendet tenderar att öka kontrollen över lärarnas 
arbetstid. I och med att klyftan växer mellan administration och undervisning, mellan 
utveckling och genomförande, blir tidsperspektiven hos lärare och administrationen 
alltmer olika. Administrationen skärper kontrollen genom att sätta fler administrativa 
krav, vilket gör klyftan ännu större och som i sin tur ökar förväntningarna och kraven på 
förändringstakten, menar Hargreaves (1998). Detta förstärker motståndet mot 
förändringar inom lärarkåren. Byråkratiska initiativ blir på så sätt självförstörande. Istället 
för att fokusera på att administrationen ska vara lyhörd inför lärarnas situation, borde 
lösningar som ifrågasätter den starka åtskillnaden mellan administration och 
undervisning, mellan utveckling och genomförande utforskas samt de byråkratiska 
initiativ som upprätthåller dessa skillnader. 
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2.7.6 Organisatorisk tröghet som barriär 
Albinsson (1998) beskriver svårigheten att åstadkomma önskvärda förändringar som 
organisatorisk tröghet och menar att det finns två olika typer, insikts- och manövertröghet. 
Insiktströghet handlar om de faktorer som hindrar eller försvårar för organisationens 
medlemmar att upptäcka och identifiera behovet av förändring. Manövertröghet har att 
göra med de bindningar och låsningar av resurser som försvårar utförandet. 

2.7.7 Tre bromsmekanismer mot förändring inom skolans värld 
Granström et al (1995) beskriver tre mekanismer som fungerar som effektiva spärrar mot 
förändringar i skolans värld. Dessa mekanismer måste sättas ur spel om den enskilda 
skolan ska kunna utvecklas och förbättras.  

1. I skolvärlden finns det en slags ”nu-upptagenhet” som råder, det vill säga att lärare 
ska ägna sig åt undervisning och inget annat. Utvecklings- och förändringsarbete 
innebär att tid läggs på annat än undervisningen. Lärare måste vara 
”framtidsupptagen” och sätta ”nu-upptagenheten” ur spel. 

2. I skolan är verksamheten organiserade så att lärare saknar återkoppling på sitt 
arbete från professionella personer. De som ger lärarna reaktioner på deras arbete 
är studenterna och de vet ofta ganska lite om lärararbetet. Det måste finnas en 
möjlighet i skolan att läraren får återkoppling av professionella fackmän på sitt 
arbetssätt om vad som fungerar och inte fungerar. 

3. I Norden finns det en stark jämlikhetstradition inom utbildningsväsendet. Under 
undersökningar av de nordiska ländernas utbildningsväsende har jämlikhetstanken 
uppmärksammats som ett hinder mot skolförbättring och utveckling. När ett 
skolförbättringsprojekt startas, vill man att alla ska vara delaktiga, vilket medför att 
alla får anpassa sig efter den som är långsammast. Risken med detta är att de är så 
långsamma att ”deras hälar fastnar i leran och de andra inte orkar dra dem framåt”. 

2.7.8 Förbehåll till IT-användning i undervisningen 
Det finns de som har höjt sina röster i reservation inför användandet av IT i 
undervisningen. Några av de faktorer som figurerat i debatten om olika förebehåll till att 
använda IT i undervisningen som bör beaktas beskrivs nedan.  

Tekniska lösningar på pedagogiska problem 

Enligt Pedersen (2000) kan det mycket väl kan vara så att exempelvis datorsimuleringar 
hjälper studenter att bättre förstå olika typer av naturvetenskapliga och 
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samhällvetenskapliga fenomen. Det är dock inte en självklarhet att det är så, mycket beror 
på i vilket pedagogiskt sammanhang tekniken innefattas. Lärare bör vara försiktiga så att 
intresset för IT som ett tekniskt fenomen inte leder till en tro att det finns en ensidig 
teknisk-vetenskaplig lösning på pedagogikens problem.  

Pedagogiska frågeställningar 

Olika pedagogiska inriktningar och perspektiv förespråkar användandet av IT i 
utbildningen och Pedersen (2000) menar att det beror på att IT är en generell teknik som 
kan användas i många olika sammanhang. Pedersen (2000) anser att det som behövs är ett 
differentierat sätt att tänka om olika pedagogiska praktiker, där flera typer av lärande kan 
ta form. Att skilja mellan bra och dålig pedagogik leder ingen vart utan istället bör olika 
typer av pedagogiska verksamheter uppmärksammas. Då kommer debatten att återgå till 
att utgå från pedagogiska föreställningar, anser Pedersen (2000). 

Utbildningsanpassad teknik 

Pedersen (2000) skriver att hittills har introduktionen av IT styrts av grupper utanför 
utbildningsväsendet. Han menar att det har handlat om ett tryck från ledande 
praktikgemenskaper utanför utbildningsväsendet, ibland även från försäljare av hård- och 
mjukvara, samt från politiker som direkt företrätt praktikgemenskapernas perspektiv 
istället för en efterfrågan från skola och lärare. Tekniken har ännu inte anpassats efter 
skolans behov och Pedersen (2000) förespråkar att företrädare för skolans perspektiv 
behövs för att ställa krav och påverka utformningen av tekniken.  

Ett exempel på att det finns ett behov av teknik som är anpassad för användning i 
undervisning visar Larsson (2002a) på. Hon menar att simuleringsprogram med hög 
interaktivitet är för producenten förknippat med stora arbetsinsatser och därmed 
kostnader. Det finns en avvägning mellan att ge studenter en känsla av att kunna välja fritt 
och arbetsbördan som programmeringen av samtliga valmöjligheter i förväg innebär. Det 
tillkommer även krav på hur informationen ska struktureras i och med att informationen 
används i utbildning. Målsättningen med exempelvis ett simuleringsprogram är att 
studenter ska lära sig om förloppet, vilket innebär att det finns delar av programmet som 
måste gås igenom för att nå den förståelsen. På så sätt blir valmöjligheterna begränsade 
och materialet har benägenhet att bli styrt. För att komma runt den problematiken har 
animeringar, illustrationer och knep lånats från underhållningsbranschen, för att få 
studenter att arbeta med de obligatoriska stegen, enligt Larsson (2002a). 
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Teknikens oavsiktliga följder 

När bilar infördes, förutspåddes olika konsekvenser som det skulle få på samhället och 
människorna. Att bilismen skulle innebära stormarknader och växthuseffekten, var det 
nog ingen som förutspådde. Pedersen (2000) menar att på samma sätt kommer IT medföra 
oavsiktliga konsekvenser, positiva och negativa, för både utbildningsväsende och 
samhälle.  

Pedersen (2000) anser att en del följder kan vi redan se idag. Att kostnaderna för 
investeringar skulle vara stora var känt, men inte att kostnaderna för teknisk support och 
återinvesteringar för att bibehålla funktion och nivå i de tekniska systemen även de skulle 
vara stora. Enligt Pedersen (2000) kan IT tillföra fördelar till utbildning om det inte sker 
på bekostnad av andra viktiga aspekter såsom lärartäthet, utrustning i undervisningssalar 
och annan fortbildning. 

En annan följd är att handhavandet av IT tar tid, dels att lära sig, dels på grund av 
bristande funktionsduglighet. Det tar tid från själva användandet och det man skulle lära 
sig med hjälp av den, menar Pedersen (2000). 

Pedersen (2000) förespråkar därför att det är mycket viktigt att utvecklingen för skolans 
del tar hänsyn till vilka oavsiktliga konsekvenser tekniken kommer att medföra för lärare 
och studenter. 

2.8 Avgörande faktorer för IT-användning i 
undervisningen 

Det finns olika faktorer som är avgörande vid införandet och genomförandet av en 
förändring i en organisation bland annat faktorer som utmärker en bra arbetsorganisation 
och vikten av delaktighet. Det finns även särskilda faktorer som är värda att beakta vid 
förändringar i skolans värld samt vid introduceringen och användningen av IT i 
undervisningen. Lärarens roll har förändrats i och med användningen av IT i 
undervisningen. Avgörande för all typ av utveckling är att det finns ett helhetsperspektiv, 
så även för skolutveckling, enligt Wallin (2003). Jedeskog (1998) menar att det krävs mer 
än bara innehållskunskap för att IT-användningen i utbildningen ska bli framgångsrik. Det 
krävs en strategi som tar hänsyn till skolan som organisation och en kunskap om den 
enskilda skolan. Dessutom fordras kunskap om förändringsprocesser och förmågan att 
hantera dessa samt en kritisk värdering av förändringen som planeras, enligt Jedeskog 
(1998). 
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2.8.1 Grundförutsättningar för förändring 
Sarv (1997) liknar förändringsprocessen vid en dragkamp mellan verklighet och vision, 
där verkligheten representeras av trygghet och visionen av växande. Det krävs mod för att 
bryta loss men samtidigt krävs det fruktan, eller ångest, av samma skäl som alltför stor 
djärvhet i trafiken leder till olyckor. Enligt Sarv (1997) är det frågan om en balansgång, 
där individen, gruppen eller organisationen måste ta ansvar för såväl trygghet och 
förståelsen, som för uppbrottet och sökandet.  

Angelöw (1991) beskriver olika faktorer för det han kallar för det goda förändringsarbetet 
som tillsammans utgör en grund för en konstruktiv förändring. 

� Etik: Det goda förändringsarbetet ska utgå från att personer bör respekteras, inte 
skada andra varelser, göra gott mot andra samt att personer som i relevanta avseende 
är lika, även ska bedömas likvärdigt. 

� Motivation: Känslan av att vara motiverad är motorn i förändringsarbetet. Önskan 
eller insikten av att förändringen är nödvändig, ger individen förändringsvilja. 

� Delaktighet: Det goda förändringsarbetet grundas på att de som är berörda av 
förändringen görs delaktiga i förändringsprocessen. Utanförskap medför ofta 
motstånd mot förändring och lågt engagemang. 

� Tilltro och självförtroende: Ömsesidig tilltro mellan ledning och anställda behövs 
för att ett konstruktivt förändringsarbete ska utvecklas. Individer som har god 
självkänsla upplever att de kan åstadkomma förändringar i positiv riktning. 

� Information, organisationskultur och kunskap: Dålig information kring förändringen 
medför ofta ryktesspridning. Riklig och direkt information är en förutsättning för det 
goda förändringsarbetet. Likaså är spridningen och utvecklingen av en ny 
organisationskultur för hur förändringsarbetet ska genomföras väsentligt. Det är 
även viktigt att de som berörs av förändringen har eller får kunskap om 
förändringsarbetet. 

� Trygghet: Att de som berörs av förändringen känner sig trygga i den är en 
förutsättning för det goda förändringsarbetet. Det kan uppnås genom att de känner 
sig delaktiga i förändringsarbetet, får riklig och direkt information samt någon form 
av sysselsättningsgaranti. 

Ofta fokuseras skolutveckling på vad som ska göras och vilket resultat som förväntas, 
men alltför sällan varför. Jedeskog (1998) betonar vikten av att lärarna själva är 
övertygade om att förändringen är riktig och relevant. Det går inte att tvinga en människa 



Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

 55 

att tänka på ett visst sätt eller använda en viss typ av kunskap. Först när människor känner 
sig förvissade om att förändringen är nödvändig och positiv, kan verklig förändring ske. 
Vidare beskriver Jedeskog (1998) fyra grundförutsättningar som bör beaktas för att uppnå 
en lyckad förändring: 

� Initiativtagaren av förändringen, vare sig det är politiker eller ledning, måste 
anstränga sig för att använda ett språk där förändringens syften tydligt framgår. 

� Lärare måste uppleva att de är delaktiga i förändringsprocessen och känna att aktivt 
deltagande belönas. 

� Tillsammans med andra måste lärares möjlighet att bearbeta tvivel om förändringens 
relevans för verksamheten tillgodoses. 

� Det måste finnas tydliga bevis för att förändringen kommer att resultera i en 
förbättrad praktik. 

2.8.2 En bra arbetsorganisation 
Enligt Larsson (2002b) karaktäriserar en bra förändringsprocess av samma faktorer som 
utmärker en bra arbetsorganisation. Han har summerat de viktigaste dimensionerna av en 
arbetsorganisation som skapar arbetstillfredsställelse samt lärande och utveckling.  

� Variation och kvalifikation i arbetet, närmare bestämt att få utveckla olika 
färdigheter. 

� Helhet och sammanhang, genom delaktighet i beslut och information i god tid.  

� Egen kontroll av uppläggning och genomförande av arbetsuppgifterna. 

� Socialt stöd från ledning och arbetskamrater. 

� Återkoppling på sina arbetsprestationer, det vill säga att genomförande och resultat 
är synligt för andra och därmed möjligt att kommentera.  

Ekvall (1990) särskiljer mellan organisationer som är innovativa och stagnerande. En 
innovativ organisation har ett kreativt arbetsklimat där engagemang, uppmuntran och tillit 
är centralt för att stimulera medlemmarna till utveckling och dynamik. En stagnerande 
organisation kännetecknas av ett spänt, konfliktfyllt och misstänksamt arbetsklimat, där 
rädsla, prestige och misstro mot nya idéer leder till att medlemmarna bevakar varandra 
och saknar initiativförmåga. Enligt Ekvall (1990) finns det olika dimensioner som 
utmärker ett kreativt arbetsklimat. 
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� Utmaning och engagemang: Medlemmarna i organisationen är motiverade och 
känner arbetsglädje. De är personligt engagerade och införstådda med 
organisationens mål och alla har sin del i uppfyllandet av dessa. Stress kan uppstå 
men den upplevs som positiv. Motsatsen är en organisation som präglas av 
likgiltighet och ointresse inför arbetet och organisationen. Medlemmarna har inte 
funnit sin roll och vill helst av allt bort från arbetet. 

� Idéstöd och uppmuntran: Medlemmarna i organisationen lyssnar på varandra och 
initiativ uppmuntras. Idéer och uppslag mottas positivt och det ges möjlighet att 
pröva dem. Stämningen är konstruktiv och positiv. Motsatsen är en organisation där 
medlemmarna söker fel och sätter sig på tvären inför nya idéer. Varje idé möter 
omedelbart misstro och negativ kritik. 

� Tillit och trygghet: Medlemmarna i organisationen kommunicerar öppet och rakt. 
Tilliten är god och alla vågar vädra sina tankar och idéer utan risk för negativa 
påföljder. Motsatsen är en organisation där medlemmarna är misstänksamma mot 
varandra och rädda för att bli utnyttjade och snuvade på sina goda idéer. 
Medlemmarna föredrar att hålla uppslag för sig själva, då de oftast får betala dyrt för 
eventuella misstag. 

� Frihet och självständighet: Medlemmarna i organisationen tar med stor frihet och på 
eget initiativ kontakter i och utanför organisationen för att diskutera och lösa 
problem. Egna beslut fattas i stor utsträckning och arbetet läggs ofta upp 
individuellt. Motsatsen är en organisation där fasta normer och regler dominerar. 
Medlemmarna är passiva och angelägna att inte göra något som faller utanför 
ramarna. De väntar på instruktioner av rädsla för att göra fel. 

� Livfullhet och dynamik: Medlemmarna i organisationen uppfattar stämningen som 
fartfylld och dynamisk. Nya händelser inträffar ständigt och tvära kast mellan olika 
tanke- och handlingsbanor sker ofta, vilket upplevs som spännande för majoriteten 
men oroande för somliga. Motsatsen är en organisation vars verksamhet är utan 
överraskningar och nya initiativ. Arbetet flyter på i sakta mak. 

� Lekfullhet och humor: Medlemmarna i organisationen skojar och skämtar med 
varandra, vilket ger en otvungen och avspänd atmosfär. Det ger en grogrund för nya 
idéer och tankar. Motsatsen är en organisation som domineras av allvar. Atmosfären 
är dyster, stel och tung. Skoj och skratt betraktas som olämpligt. 

� Debatt och dialog: Medlemmarna i organisationen deltar i livliga diskussioner där 
många olika röster vill och har möjlighet att på lika villkor göra sig hörda. 
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Motsättningar och meningsskiljaktigheter är vanligt förekommande. Motsatsen är en 
organisation där beslut inte ifrågasätts och eventuella diskussioner behandlar enbart 
etablerade åsikter. 

� Risktagande och handlingsberedskap: Medlemmarna i organisationen tar alla 
tillfällen som ges även om förutsättningarna inte har undersökts närmare. 
Medlemmarna handlar snabbt genom att vara villiga att ta risker. Motsatsen är en 
organisation som kännetecknas av försiktighet. Här tas inga snabba beslut utan 
utredningar och garderingar genomförs innan beslut fattas för att minimera riskerna.  

� Konflikter och emotionella spänningar: Medlemmarna i organisationen löser 
problem utan att personliga motsättningar skapas även om idé- och sakkonflikter 
kan förekomma. Motsatsen är en organisation där medlemmarna ogillar varandra. 
Verkliga problem ignoreras utan konflikterna är personliga och leder till skvaller, 
förtal och rädsla.  

� Idétid och reflektion: Medlemmarna i organisationen får tid till att grunna på och 
diskutera nya idéer och tankar även om planeringen får ge vika. Motsatsen är en 
organisation där tidsaspekten är styrande och utsvävningar inte är tillåtet. 

För att uppnå ett kreativt arbetsklimat, där positivt grupptänkande råder, bör 
organisationen vara öppen för saklig och konstruktiv kritik och inte betrakta kritiken som 
ett hot mot organisationens överlevnad, menar Rollenhagen (1997). Ett sätt är att bjuda in 
personer som är av en annan åsikt och lyssna på deras förslag. Organisationen bör även 
vara öppen för medlemmarnas förslag samtidigt som medlemmarna inte bör göra anspråk 
på att äga förslagen utan låta dessa ägas och modifieras av samtliga medlemmar i 
organisationen. Rollenhagen (1997) beskriver även vikten av att organisationen är ödmjuk 
inför att det kan finnas andra organisationer inom samma område som bedriver sin 
verksamhet på ett bättre sätt. 

Larsson (2002b) slår fast att införandet av ny teknik inte automatiskt medför drastiska 
förändringar av en organisation. Det är hans erfarenhet från olika branscher och 
verksamheter, inklusive från skolans värld. Olika faktorer påverkar hur organisationen 
förändras av ny teknik och olika tekniska förändringar motsvarar olika typer av 
organisatoriska lösningar. Larsson (2002b) hävdar att förändringskraften som IT kan ha är 
beroende på hur organisationen kring IT fungerar. Det blir därför angeläget att utvärdera 
de arbetsformer och den förändringsstrategi som valts för att utveckla användningen av IT 
i skolan. För att IT ska bidra till en bestående utveckling av utbildning, bör ledningen 
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rikta in sig på att skapa goda förutsättningar för personalens lärande och 
erfarenhetsutbyte. 

2.8.3 Vikten av delaktighet 
Förändringsarbete kräver att medlemmarna i en organisation är aktiva och planmässiga, 
menar Granström et al (1995). Ett antal frågor blir ofta aktuella för dem som utsätts för 
förändring och det är viktigt att de är delaktiga och få svar på dessa frågor. Frågorna rör 
fyra områden: 

� Legitimiteten: Det ska tydligt framgå vem som säger att förändring och utveckling 
ska ske, för vilka den gäller, varför den är relevant och varför förändringen är en bra 
idé.  

� Informationen: De som utsätts för förändringen ska inte behöva vara oroliga för att 
väsentlig information undanhålls. 

� Medskapandet: Berörda personer ska även få vara med och påverka förändringen på 
alla nivåer. Det är även viktigt att de tidsplaner som läggs upp är realistiska. 

� Den personliga förändringen: Alla människor reagerar inte lika och det måste finnas 
utrymme för olika reaktioner på förändring och förändringskrav. Det måste finnas 
ett forum där det går att klaga och oroa sig. Förändringsarbete brukar underlättas om 
inte kravet på känslomässig förändring ställs. 

Även Hultman (2001) menar att delaktighet är en av de viktigaste principerna vid 
förändringsarbete. Deltagarens engagemang ökar chansen för att förändringen ska 
accepteras. Enligt Albinsson (1998) bygger framgångsrikt förändringsarbete på att så 
många anställda som möjligt inom organisationen görs delaktiga i förändringsprocessen. 
Delaktighet är mer än bara deltagande. Det handlar om en förståelse för och möjligheter 
att påverka det egna bidragets roll för och i helheten. Albinsson (1998) ser många fördelar 
med att så många som möjligt är delaktiga i förändringsarbetet; acceptansen och 
förankringen blir starkare samt kvaliteten, effektiviteten och produktiviteten har större 
chans att utvecklas i positiv riktning. 

Under ett förändringsarbete finns det tider och situationer där alla inte kommer överens. 
Det är föga tänkbart att medarbetare vill vara delaktiga i att avveckla sig själva. Det kan 
även vara så att ledningen och medarbetarna helt enkelt har olika uppfattningar eller ingen 
vilja att samarbeta. Dilschmann et al (2000) menar att delaktighet inte kan ses som 
liktydigt med total delaktighet från alla berörda samtidigt. En process där allas behov och 
önskemål alltid ska beaktas i alla frågor i samma utsträckning blir svår att driva framåt. 
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Istället handlar det om olika grader av delaktighet som kan variera med tid och situation. 
Spännvidden mellan låg respektive hög grad av delaktighet är stor. Det blir svårare att 
erbjuda lika hög grad av delaktighet för alla ju fler som är berörda av förändringen. Enligt 
Dilschmann et al (2000) är en lösning att om hög grad av delaktighet av många berörda 
eftersträvas, organiseras förändringsarbetet i många mindre grupper, där varje grupp har 
en viss grad av handlingsutrymme att påverka. 

Om man arbetar med utveckling och förändring med hög grad av delaktighet, måste 
”delaktighetstid” räknas in i planerna, enligt Dilschmann et al (2000). Delaktighet kräver 
tid; tid för möten, information och samtal, tid för att utveckla förståelse och idéer, att bli 
överens och anpassa egna tankar till andras etc. 

Enligt Dilschmann et al (2000) kan förutsättningar för delaktighet sammanfattas i fyra 
punkter: 

1. Att medarbetaren bereds möjlighet till delaktighet i frågor som berör den egna 
arbetsplatsen och verksamhetens utveckling: Själva fundamentet för delaktighet är 
att ledningen anser att frågor som rör arbetsplatsen och dess utveckling berör och 
angår de anställda. Ledningen måste tro att de anställdas delaktighet i 
verksamhetsfrågor bidrar till att förbättra verksamheten. 

2. Att medarbetaren själv kan vara med och påverka vägen till måluppfyllelse: Ett 
förändringsarbete med hög grad av delaktighet kännetecknas av att ledningen sätter 
mål och ramar för förändringsarbetet och att medarbetarna utifrån sina 
förutsättningar ges handlingsutrymme att tolka målen och hitta vägarna dit. 

3. Att medarbetarna själv kan uppfatta sig som ägare till förändringsmålen: Den 
enskilde individen måste kunna uppleva att målet för förändringsarbetet är knutet 
till hennes egen situation. I annat fall blir det svårt att se nyttan av delaktighet för 
såväl organisationen som den anställde själv. Detsamma gäller för ledningen som 
förväntas driva och stödja förändringsmålen. Ledningen måste dels kunna och vilja 
driva förändringsarbetet, dels uppfatta förändringsmålen som sina och att 
förändringen i sig är relevant för att förändringsarbetet ska få fotfäste i 
organisationen. 

4. Att medarbetarna kan utveckla en egen förståelse för förändringsbehoven: Det 
krävs inte bara att andra har förståelsen utan att den berörda kan förstå 
förändringsbehoven på sitt sätt utifrån sina förutsättningar. Förståelsen torde 
inkludera det tillstånd som ska förändras men även förhållanden som är av vikt för 
förändringen. 
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Dilschmann et al (2000) menar att det är ledningens ansvar att skapa förutsättningar för 
delaktighet men när dessa finns är det upp till medarbetaren att ta ansvar för det egna 
engagemanget, viljan och delaktigheten. Man blir inte delaktig, man gör sig delaktig. 

Inom utbildningsväsendet finns många handlingsplaner, som i sig är viktiga men ofta 
riskerar att bli endast pappersprodukter. Det som är viktigt, anser Larsson (2002b), är inte 
planerna i sig utan människors skapande ur dessa planer. Arbetslag och enskilda lärare 
tolkar styrdokument olika och omsätter dessa på sitt sätt i undervisningen. Larsson 
(2002b) menar att för att IT ska bli en förändringskraft i skolutvecklingen är det 
betydelsefullt att IT-användningen uppfattas som en gemensam uppgift för arbetslagen, 
att laget har en gemensam uppgift att lösa. Det organisatoriska lärandet innebär att 
människor uppfattar och löser gemensamma uppgifter. 

2.8.4 Helhetsperspektiv i skolutveckling 

De flesta ”e-learning”-försök som genomförts under senare tid har inte burits av 
genomtänkta tankar om den lärande, sökande, skapande människan i sitt kommunikativa 
sammanhang, anser Jönsson (2001a). Något nytt har inte uppfunnits, det har varit samma 
gamla hjul fast med avsevärt mycket sämre balans. 

Wallin (2003) menar att det måste finnas ett helhetsperspektiv i skolutveckling, där IT är 
en del. Med dialog, som involverar hela organisationen både lärare och ledning, kan 
förändringen göras begriplig och förståelig, enligt Larsson (2002b). En diskussion om vad 
som efterfrågas med skolutveckling och varför den ska äga rum, ger en grund för att alla 
ska dra åt samma håll.  

Wallin (2003) anser att lärare och annan personal ska ställa sig frågan hur de kan förändra 
arbetsformer och arbetssätt för att ännu bättre utnyttja den pedagogiska potential som IT 
erbjuder. Verklig och bestående förändring kräver en plan som involverar hela 
organisationen och att både pedagogisk och organisatorisk utveckling sker. Planen ska 
svara på varför lärare vill använda IT i undervisningen. 

� Vilka mål vill läraren uppnå? 

� Hur bidrar IT för att nå just dessa mål? 

� Vad kan tekniken hjälpa läraren att göra som hon eller han annars inte kunnat göra? 

Som det beskrivs i kapitel 2.2, Skolutveckling med lärande organisation och 
organisatoriskt lärande, innebär skolutveckling en förändring av organisationsstrukturer. 
Införandet av IT förändrar den fysiska omgivningen för både studenter och lärare, den 
fysiska strukturen ändras. Även hur undervisningen är tänkt att bedrivas förändras ofta 
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vid införandet av IT i skolans värld, den formella strukturen förändras. Larsson (2004) 
menar dock att det är sällan tillräckligt att den fysiska och formella strukturen förändras 
för att skolutveckling ska åstadkommas. Skolutveckling med hjälp av IT handlar även om 
att förändra sättet som undervisning bedrivs på (handlingsstruktur), hur lärare tänker om 
arbetet (tankestruktur) samt hur lärare samtalar och utbyter idéer (dialogstruktur). För att 
uppnå en sådan förändring krävs diskussioner som skapar mening i det som sker. Ofta 
uppfattas IT-baserade projekt som något som kommer ”uppifrån”. Även om lärare är 
delaktiga i projektet, finns det ett behov av att diskutera varför projektet genomförs och 
vad som ska uppnås samtidigt som fokus inte enbart ligger på IT-användningen utan även 
beaktar IT-projektet ur ett helhetsperspektiv. 

En anledning till misslyckade implementeringar av IT i undervisningen är att endast 
linjära förhållanden har beaktats. Jedeskog (1998) menar att skolan och 
undervisningsprocessen bör ses som en del av ett komplext socialt system, där politiska, 
ekonomiska och sociala aspekter innefattas och är beroende av varandra. Larsson (2002b) 
anser att främsta anledningen till att IT blir en positiv förändringskraft för hela skolan 
omfattas av lärarna och deras relation och förståelsen av arbetet. Enligt Pålsson (2004) 
bör lärares arbetssätt och arbetssituation studeras, för att förstå hur IT kan föras in i 
utbildningen. Alltför ofta begränsas forskning kring IT och lärande till hur studenternas 
arbetssätt bör ändras. Den kanske viktigaste delen av arbetet äger rum utanför 
klassrummet, nämligen samspelet mellan lärarna, den mänskliga infrastruktur som ger 
stöd och vägledning i det dagliga arbetet. Enligt Pålsson (2004) måste perspektivet vidgas 
och det sociala system som lärarna ingår i analyseras. I det sociala systemet som lärare 
ingår i samverkar ett antal faktorer, där värderingar om och attityder till tekniken spelar 
en avgörande roll för en hållbar utveckling. Larsson (2002b) anser att det är i det sociala 
systemet, inte i den tekniska aspekten av IT-användning, som potentialen för 
framgångsrik skolutveckling och misslyckande är störst eftersom det är här som 
människors intresse och interaktionsmönster påverkas. Det är även i det sociala systemet 
som lärande och utveckling har sin grund. Tekniken kan endast underlätta lärande och 
utveckling. Det krävs inte enbart kunskap om förändringen utan även förmågan att 
planera, utveckla, styra och utvärdera för att skapa förutsättningar för en utveckling på 
alla nivåer, menar Jedeskog (1998). 

2.8.5 Ledningens roll i skolutveckling 
Det yttersta ansvaret för skolutveckling ligger hos skolans ledning. Hur uppgiften 
uppfattas av skolledningen styr vad som kommer att göras. Larsson (2002b) menar att i 
tidigare IT-projekt har det mestadels funnits två roller som skolledare har tagit på sig. 
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Antingen har skolledare inte sett någon egen uppgift utan delegerat ut ansvaret för IT-
arbetet till annan personal, ofta beroende på egna svaga kunskaper om teknikens 
möjligheter. Andra skolledare har sett sin uppgift att bevaka ekonomin eller stödja lärarna 
genom att inta en allmänt positiv attityd till IT-projektet. Vilken roll som antas av 
skolledaren beror på många olika faktorer till exempel eget intresse, kunskap om 
organisatoriskt förändringsarbete, storleken på skolan, antalet lärare och så vidare. 

Det pedagogiska ledarskapet på en organisatorisk nivå, menar Larsson (2002b), har 
handlat om att skapa förutsättningar för nya arbetsformer. Det är viktigt för ledningen att 
tydliggöra kopplingen mellan IT och den egna visionen för ”den goda undervisningen”. 

Ofta inleds ett skolutvecklingsprojekt med formell utbildning och träning, speciellt när IT 
är ett av verktygen. Enligt Larsson (2002b) har det visat sig av tidigare projekt att 
resultaten av en sådan utbildning varierar avsevärt mellan skolor. Ledningen kan 
stimulera förändringsarbete genom att erbjuda inledande kompetensutveckling för lärare 
men det är inte alltid som mer information och formell utbildning är lösningen. Ledningen 
kan istället identifiera tillgängliga resurser och kunskaper inom skolan och lägga upp en 
strategi för hur dessa kan utnyttjas på ett effektivt sätt, vilket underlättar valet av en 
genomförandestrategi som passar den egna skolan. Även gemensam reflektion över 
konkreta erfarenheter kan bidra till att lärare börjar tänka och handla på ett nytt sätt. Det 
blir åter viktigt att omdefiniera lärandet från enbart fokusering på kurser till 
lärarsituationer i det dagliga arbetet. Larsson (2002b) menar att de skolor som tillvaratar 
den samlade kunskap som finns bland lärare för att utveckla och förbättra skolans 
verksamhet genom erfarenhetsutbyten, är de skolor som lyckas utnyttja potentialen med 
IT.  

2.8.6 Lärarens roll i undervisningen 
Enligt Sarvimäki (1988) handlar lärarens roll om att utveckla sig själv som lärare så att 
man kan främja en läromiljö, utveckla ett förhållningssätt och lära sig metoder och 
hjälpmedel som gör det möjligt för studenten att lära samt att fördjupa sig i sitt 
kunskapssökande. Viktiga förutsättningar för ett gott lärarskap är att vara engagerad och 
insatt i sin kunskapsdomän och att kunna handskas med metoder och hjälpmedel. Utöver 
dessa behövs den rent pedagogiska kunskapen som, enligt Sarvimäki (1988), är att veta 
hur människor kan ledas till kunskapens källor, att kunna göra det i olika situationer och 
att utföra det. 

Stigmar (2002) menar att avgörande för eventuella vinster i lärandet beror på lärarens 
förmåga att skapa en reflekterande lärandemiljö. Ökad användning av IT betyder inte 
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alltid positiva effekter för studenters lärande utan framgång beror på hur lärare och 
studenter utnyttjar den nya tekniken, inte på tekniken i sig självt. 

På senare tid har lärarens roll ändrats och är numera inte enbart som informations-
förmedlare. Denna uppgift kan likväl skötas via TV, video, Internet och allra helst med 
hjälp av interaktiv multimedia, anser Nyberg (2000). Från att ha sett läraren som en 
kunskapskälla, informationsbank och som föreläsare, har läraren nu börjat ses mer som en 
tränare och handledare. Utbildarens roll är att ordna allt i miljön kring studenterna så att 
inlärning underlättas och att de blir motiverade att utföra det hårda arbetet som krävs för 
att åstadkomma god inlärning. Vidare kan utbildare ge goda exempel på olika sätt att lära, 
det vill säga inlärningsstrategier, och ge tips om i vilka typer av miljöer de kan lära sig 
mest. 

Gärdenfors (2001) menar att en god lärare aldrig kan ersättas av ett datorprogram. Läraren 
behövs inte så mycket för att förmedla fakta, men för att förklara samband – att lyfta fram 
de mönster som studenterna behöver se för att förstå det de lär sig. Läraren kan se om en 
student förstår, vilket en dator inte kan. Dessutom behövs läraren för att följa studenternas 
lärandeprocess och för att ingripa när någon har hamnat på fel spår. Lärarens vägledande 
funktion kan inte överskattas. 

Jönsson (2001b) menar att lärare bör vara medvetna om behovet av en pedagogisk 
struktur när de använder sig av IT i undervisningen. Genom alla tider har lärare haft som 
uppgift att ge struktur. Förr var det en given struktur men idag gäller det att utifrån ett 
myller av olika människors tankar kunna återkoppla med hjälp av struktur. Tidigare hade 
läraren rollen som sändare och studenten rollen som mottagare inte som sökare, menar 
Jönsson (2001a). Lärare idag ska hjälpa till med struktur, med sammanhangs-
föreställningar så att studenten får något att hänga upp tankarna på. Det behövs lärare som 
kan visa vägen mot en god tankeekonomi, det vill säga mot att hitta sådana 
tankestrukturer som i sammanhanget är bra att tänka vidare med. Dagens studenter ber 
inte om lov, de handlar, söker och skapar. Jönsson (2001a) uppmanar lärare att ge 
studenterna utlopp för sin sök- och skaparlust, inte att ge studenterna ett föredrag och 
agera sändare. Hon råder lärare att ge studenter återkoppling till det de har skapat, visa 
dem strukturer och nya horisonter. Enligt Larsson (2002a) behöver studenter hjälp att 
uppnå en reflekterande kunskap som leder till förståelse och här kan en meningsfull 
återkoppling från läraren spela en stor roll.  

Enligt Jedeskog (1998) krävs det följande för att en lärare ska känna tillit till sin egen 
förmåga att lyckas med att använda IT i undervisningen: 
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� förtrogenhet med såväl hård- som mjukvara, 

� kunskap om studenters olika behov av undervisning med datorer och hur detta 
påverkar undervisningens struktur, 

� tid till att planera och förbereda, 

� relevant fortutbildning, 

� i lärarutbildningen krävs att datorernas roll i undervisningen uppmärksammas. 

2.8.7 Lärares utbildning 
Utbildning av lärare i IT kan användas för att överkomma barriärer, enligt Becta (2003). 
Tid och brist på resurser ses ofta som hinder. Forskning visar dock att det ofta är sättet 
som utbildning sker på som är det största hindret till att IT-utbildning misslyckas. Genom 
att fokusera på grundläggande utbildning i IT, förbises det hur lärarna kan integrera IT 
med sin pedagogik. En annan studie på ämnet visade dock att lärare föredrog att först lära 
sig grundläggande IT-kunskaper innan utbildningen berörde pedagogisk integration av IT. 
Det här visar, enligt Becta (2003), på att utbildning för lärare måste skräddarsys efter 
lärares varierande IT-erfarenhet samt inlärningsstilar. Vidare menas att integration kräver 
både tillgång till IT samt motivation och kunskap att använda det. 

Jedeskog (1998) ser bristen på återkoppling mellan den egna undervisningen och 
resultatet av den som ett hinder. Lärare ser sällan effekten av vad de gör i sin 
undervisning, vilket ökar deras osäkerhet vid förändringar. Att låta lärare besöka kollegor 
kan resultera i att de ser den egna verksamheten med andra ögon. 
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3 Metod 

Metoden innebär en plan för att samla in, organisera och integrera 
information eller data och appliceringen av metoden resulterar i 
rapporten. Kapitlet inleds med en diskussion kring syftet och dess 
nedbrytning, vilket leder fram till de preciserade frågorna. De fall som 
är intressanta att studera för att uppfylla syftet presenteras. Därefter 
beskrivs studiens inriktning och ansats. Kapitlet innehåller även en 
redogörelse för tillvägagångssättet i examensarbetet och vad de olika 
stegen omfattar. En diskussion kring tillvägagångssättet följer sedan. 
Avslutningsvis görs en genomgång av möjliga felkällor i 
examensarbetet och hur dessa hanteras i studien. 

3.1 Syftesdiskussion 
För att öka förståelsen av syftet samt förstå vad examensarbetet ska resultera i, bryts 
syftet ned samt de målsättningar som finns med studien förklaras. Syftet återges därför 
nedan: 

Syftet med examensarbetet är att utifrån ett förändringsperspektiv studera 
vilka rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för att individer i 
en organisation ska ta till sig och använda IT i sitt yrkesutövande med hänsyn 
till de krav som finns på organisationen. 

Den undersökta organisationen utgörs av Linköpings tekniska högskola 
(LiTH), individerna är lärare, yrkesutövandet begränsas till lärares 
undervisning och kraven på organisationen omfattas av studenters syn på IT-
användningen i undervisningen.  
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Med utifrån ett förändringsperspektiv menas att teori om förändringsarbete i 
organisationer ska ligga till grund för studien eftersom lärares användning av IT i 
undervisning betraktas som skolutveckling, det vill säga en förändring av skolans 
arbetssätt. Vilka rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för att ...  ta till 
sig och använda IT omfattas dels av faktorer som berör hur lärare reagerar inför generella 
förändringar av arbetssätt, dels av faktorer som kan upplevas som barriärer till och vara 
avgörande för IT-användningen i undervisningen. Med lärare menas all personal på LiTH 
som medverkar i undervisningens olika moment; examination, kursansvar, föreläsning, 
lektion och laboration. Yrkesutövande kommer endast att omfatta lärares arbetsroll i 
undervisningen och inte beakta andra aspekter av lärares yrkesutövande, exempelvis 
forskning. De krav som finns på organisationen omfattar studenternas syn på lärares IT-
användning och kan liknas med kundernas krav på ett företags produkt. Studenternas syn 
på lärares IT-användning i undervisningen ger en annan sida av lärares IT-användning. 

Vid diskussion med uppdragsgivaren är det främst omständigheter och förutsättningar för 
lärares IT-användning som bör studeras. Det ska senare användas som en fingervisning 
för vilka IT-resurser LiTH ska satsa på i framtiden. Examensarbetet kommer därför att 
koncentreras på att ta fram olika förutsättningar för lärares IT-användning på LiTH, inte 
hur dessa förutsättningar ska uppnås. I kapitel 1.3, Avgränsningar i studien, anges även 
att examensarbetet inte kommer att omfatta planeringen och genomförandet av en 
förändringsprocess med avseende på lärares IT-användning i undervisningen.  

3.1.1 Nedbrytning av syftet 
Nedbrytning av syftet genomförs för att utreda viktiga aspekter som leder fram till de 
preciserade frågorna. 

Examensarbetet syftar till att ge svar på vilka rådande omständigheter och förutsättningar 
som krävs för att lärare vid LiTH ska ta till sig och använda IT i undervisningen. För att 
bryta ner samt bidra till att besvara syftet används Rogers modell över innovations-
beslutsprocessen, vilket illustreras i figur 3-1 nedan. Modellen anpassas till att gälla lärare 
vid LiTH och där innovationen avser användningen av IT i undervisningen.  
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Figur 3-1: Anpassning av Rogers modell över innovations-beslutsprocessen. 

Som bakomliggande faktorer för lärares användning av IT i undervisningen ses lärares 
egen IT-användning, det vill säga i vilken omfattning de personligen har anammat IT i sin 
vardag. Lärares kompetens inom IT och IT-pedagogik spelar en avgörande roll för hur 
lärare använder IT i undervisningen, vilket även det ses som en bakomliggande faktor. 
Likaså innefattar bakomliggande faktorer sättet som lärare undervisar, det vill säga på 
vilket sätt lärare bedriver sin undervisning. Även upplevda barriärer till IT-användningen, 
som beskrivs i kapitel 2.7, Tänkbara barriärer till IT-användning i undervisningen, ses 
som bakomliggande faktorer.  

Egenskaper hos lärare omfattas av lärarens ålder, kön, befattning, institution som läraren 
är anställd vid, antal år som läraren varit anställd vid LiTH, utbildning, ämneskunskap 
samt undervisningserfarenhet. 

För att närmare kunna studera hur läraren upplever IT-användningens egenskaper krävs 
en förståelse för hur läraren definierar IT-stöd i undervisningen då det finns många olika 
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sätt att definiera IT på, vilket beskrivs i kapitel 2.5.1, Centrala begrepp relaterade till IT-
användning i undervisning. Hur läraren upplever IT-användningens egenskaper kommer 
sig av hur användbar läraren anser att IT är i undervisningen. Även vilken nytta och effekt 
som läraren ser med IT-användningen samt tillgängligheten till IT spelar roll hur läraren 
upplever IT-användningens egenskaper. Hur läraren upplever IT-användningens 
egenskaper resulterar i vilken inställning läraren har till att använda IT i undervisningen, 
enligt Rogers (1983). 

Huruvida lärare beslutar att ta till sig och använda IT i undervisningen beror på de 
föregående stegen i den anpassade modellen över innovations-beslutsprocessen samt i 
vilken omfattning lärare är benägna att ta till sig förändringar av arbetssätt. 
Implementationen består i lärares faktiska användning av IT i undervisningen.  

För att bidra till att besvara vilka rådande omständigheter och förutsättningar som krävs, 
är det förutom att studera hur lärare tar till sig och använder IT i undervisningen, även av 
intresse undersöka vad lärare ser som önskade satsningar inom IT samt vad de har för 
framtidsvision för IT-användning i undervisningen. 

Den måttstock som ska användas för att bedöma lärares IT-användning är studenternas 
syn. Studenterna är dem som upplever lärares användning av IT i undervisningen och 
deras syn på undervisningen, däribland IT-användningen, är central för LiTH. 
Studenternas syn på IT-användningen i undervisningen bryts ned i tre delar: 

� Studenters förväntningar på IT-användning i undervisningen 

� Studenters uppfattning om IT-användning i undervisningen 

� Studenters önskemål på IT-användning i undervisningen 

Undervisningen omfattas av examination, föreläsning, lektion, laboration samt 
kursadministration som begränsas till kurshemsidor. Eftersom lärares IT-användning står i 
fokus för studien är det även intressant att undersöka vad studenter anser om lärares IT-
kunskaper. 

Utöver att studera dessa specifika frågor för lärares IT-användning vid LiTH, syftar även 
examensarbetet till att undersöka vad som generellt kan sägas om vilka rådande 
omständigheter och förutsättningar som krävs för att individer i en organisation ska ta till 
sig och använda IT i sitt yrkesutövande. 

Ovanstående resonemang leder fram till att de preciserade frågorna, som studien syftar till 
att besvara, kan formuleras. 
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3.2 Preciserade frågor 
Utifrån diskussionen och nedbrytningen av syftet samt den teoretiska referensramen har 
ett antal områden framkommit som intressanta för hur lärare tar till sig och använder sig 
av IT i undervisningen. Som hjälp för att besvara studiens syfte, studeras dessa områden 
närmare. I de följande kapitlen formuleras ett antal frågor inom varje område vars svar 
ska ge en bild av vilka rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare 
tar till sig och använder IT i undervisningen. 

De preciserade frågorna som gäller lärares IT-användning i undervisningen baseras på 
teori från Rogers modell över innovations-beslutsprocessen, som beskrivs i kapitel 2.3, 
Rogers teori om anammandet och spridningen av innovationer. Modellen anpassas för att 
gälla lärares IT-användning vid LiTH, vilket illustreras i figur 3-1 ovan. 

3.2.1 Bakomliggande faktorer till lärares IT-användning i 
undervisningen 

Bakomliggande faktorer kan, enligt Rogers (2003), vara tidigare erfarenheter, upplevda 
behov eller problem, individens innovationsbenägenhet samt det sociala systemets 
normer. 

Lärares egen IT-användning 

Lärares egen IT-användning, det vill säga i vilken utsträckning som läraren använder IT 
personligen utanför undervisningssituationen, ses som en bakomliggande faktorer till 
lärares IT-användning i undervisningen. 

� Hur ser läraren sig själv som en IT-användare? 

� Hur ofta och till vad använder läraren dator och annan IT? 

Sätt att undervisa 

Enligt Larsson (2002a) beror lärares IT-användning på synsättet som de har på lärandet 
och för olika synsätt finns olika användningsområden för IT i undervisningen, vilket 
beskrivs i kapitel 2.6, Användningsområden för IT i undervisningen. Sättet som lärare 
undervisar, det vill säga hur undervisningen bedrivs, ses därför som en bakomliggande 
faktor till lärares IT-användning i undervisningen. 

� Hur bedriver läraren sin undervisning? 
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Kompetens inom IT och IT-pedagogik 

Hur pass kunnig läraren är inom IT och IT-pedagogik ses även det som en karaktäristik 
hos läraren som spelar en avgörande roll för hur lärare använder IT i undervisningen, 
vilket därför ses som en bakomliggande faktor. 

� Vilken kompetens har läraren inom IT och IT-pedagogik? 

� Hur beskriver läraren sina IT-kunskaper jämfört med studenternas kunskap inom 
IT? 

Upplevda barriärer till IT-användning i undervisningen 

Som nämns ovan omfattar Rogers (2003) upplevda behov eller problem som 
bakomliggande faktorer. I kapitel 2.7, Tänkbara barriärer till IT-användning i 
undervisningen, beskrivs faktorer som kan förhindra eller försvåra lärares användande av 
IT i undervisningen. Även upplevda barriärer till IT-användningen utgör en 
bakomliggande faktor till lärares IT-användning i undervisningen. 

� Vilka eventuella problem eller hinder upplever läraren med att använda IT i 
undervisningen? 

3.2.2 Egenskaper hos lärare 
Enligt Rogers (2003) utgör socioekonomiska och personliga egenskaper samt 
kommunikationsmönster karaktäristik hos individen som inverkar på kunskapssteget i 
innovations-beslutsprocessen. 

Till egenskaper hos läraren räknas lärares ålder, kön, befattning, institution som läraren är 
anställd vid, antal år som läraren varit anställd vid LiTH, utbildning, ämneskunskap samt 
undervisningserfarenhet. 

� Lärarens kön, ålder, befattning, undervisningsroll, institution, antal år vid LiTH, 
utbildning, ämneskunskaper samt undervisningserfarenhet? 

3.2.3 IT-användningens upplevda egenskaper i undervisningen 
Rogers (2003) beskriver att det finns fyra huvudsakliga element som påverkar 
spridningen av innovationer: innovationen, kommunikationskanaler, tid och det sociala 
systemet. I övervägningssteget är innovationen i fokus. Resultatet av övervägningssteget 
är, enligt Rogers (1983), en fördelaktig eller ofördelaktig inställning till innovationen. Ju 
högre relativ fördel, anpassbarhet, testbarhet och observerbarhet och ju lägre 
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komplexitetsgrad en innovation har, desto större chans att individen är positiv inför 
innovationen. 

Definition av IT-stöd i undervisningen 

Intressant är här att se hur lärare definierar IT-stöd i undervisningen eftersom det delvis 
talar om hur de ser på IT-användning i undervisningen. Olika definitioner på IT-begrepp i 
undervisningen återges i kapitel 2.5.1, Centrala begrepp relaterade till IT-användning i 
undervisning.  

� Hur definierar läraren IT-stöd i undervisningen? 

Användbarhet och nytta/effekt av IT-användning i undervisningen 

Huruvida lärare upplever IT-användning i undervisningen som en relativ fördel och anser 
att IT-användningen är anpassbar till sitt arbetssätt, är beroende av deras uppfattning om 
användbarheten och nyttan eller effekten av IT-användning i undervisningen. Det 
beskrivs i den teoretiska referensramen i kapitel 2.5, Innovationen för studien – IT-
användning i undervisningen, samt i kapitel 2.6, Användningsområden för IT i 
undervisningen. 

� I vilka situationer ser läraren störst möjlighet att använda IT-stöd i undervisningen? 

� Vilken roll anser läraren att IT-stöd i undervisningen kan spela i lärandeprocessen? 

Tillgänglighet till IT 

Lärares tillgänglighet till IT spelar även en avgörande roll för om lärare hur lärare 
upplever användningen av IT i undervisningen. 

� Hur upplever läraren tillgängligheten till IT? 

Inställning till IT-användning i undervisningen 

Som ovan nämns resulterar övervägningssteget i Rogers modell över innovations-
beslutsprocessen i den inställning som lärare har till att använda IT i undervisningen.  

� Vad är lärarens allmänna inställning till att använda IT-stöd i undervisningen? 

� Hur känner läraren inför att använda IT-stöd i undervisningen? 

� Hur upplever läraren att andra lärares inställning är till att använda IT-stöd i 
undervisningen? 



Förändrat sätt att arbeta och undervisa med IT 

 72 

3.2.4 Benägenhet att ta till sig förändringar 
Huruvida lärare beslutar sig för att ta till sig användningen av IT i undervisningen i 
beslutssteget i Rogers modell över innovations-beslutsprocessen beror till viss mån på 
deras benägenhet att ta till sig förändringar. 

Förändringar av sättet att undervisa 

I kapitel 2.4, Människan i förändring, beskrivs hur individer uppfattar och regerar på 
förändringar. Det är intressant att studera eftersom det är starkt förknippat med hur 
individer tar till sig innovationer. I denna studie motsvaras det av att undersöka hur lärare 
uppfattar och reagerar på förändringar i deras sätt att undervisa. 

� Hur upplever läraren förändringar i sin yrkesroll? 

� Hur ställer sig läraren inför nya pedagogiska rön? 

Det sociala systemet 

Ett av de huvudsakliga element som, enligt Rogers (2003), påverkar individers 
benägenhet att ta till sig innovationer är det sociala systemets egenskaper. Systemets 
normer tjänar som en guide eller en standard för medlemmarna. Det finns olika roller som 
medlemmarna i systemet har när det gäller spridningen av innovationer. I kapitel 2.4.2, 
Klassificering enligt reaktion och förhållningssätt till förändring, och kapitel 2.5.3, 
Lärares roller med avseende på IT-användning i undervisningen, beskrivs nyckelroller 
som lärare har med avseende på förändring av arbetssätt samt användning av IT i 
undervisning. 

Lärarna på LiTH kan tillhöra olika sociala system. Det sociala system som är gemensamt 
för samtliga lärare är de respektive ämnesområdena på institutionerna. Lärare kan även 
tillhöra forskargrupper, forskarskolor, projekt etc.  

� Hur upplever läraren att arbetet bedrivs i det sociala systemet? 

� Hur påverkas läraren av andra lärare samt det sociala systemets normer?  

� Hur ser läraren på sin roll i det sociala systemet? 

Kommunikation med andra lärare 

Ett annat av de huvudsakliga element som, enligt Rogers (2003), påverkar individers 
benägenhet att ta till sig innovationer är genom vilka kommunikationskanaler som 
innovationen sprids. Det är därför intressant att studera hur lärare kommunicerar med 
andra.  
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� Hur kommunicerar läraren med andra lärare? 

3.2.5 Faktisk användning av IT i undervisningen 

Implementationssteget i Rogers modell över innovations-beslutsprocessen motsvaras av 
den faktiska och fysiska användningen av innovationen. I denna studie svarar det mot 
lärares faktiska IT-användning i undervisningen. Hur IT kan användas i undervisning, 
beskrivs i kapitel 2.6, Användningsområden för IT i undervisningen. 

� Hur använder läraren IT i undervisningen? 

Lärares faktiska IT-användning i undervisningen kommer de tillfrågade studenterna att 
vittna om, vilket kommer att beskrivas mer ingående i kommande kapitel. 

3.2.6 Önskad användning av och satsning inom IT 
I kapitel 2.8, Avgörande faktorer för IT-användning i undervisningen, beskrivs faktorer 
som är betydelsefulla vid införandet och användningen av IT i undervisningen. För att få 
lärarnas egna synpunkter tillfrågas de om vad de vill att LiTH ska satsa på inom IT-
relaterade områden samt vad de anser viktigt vid förändringar av sitt arbetssätt. Hur lärare 
ser på IT-användningen i undervisningen på sikt är intressant att studera eftersom det 
säger en del om vilka rådande omständigheter och förutsättningar som krävs utifrån ett 
framtidsperspektiv. Lärares framtidsvision om IT-användning i undervisningen hänger 
även samman med hur de upplever IT-användningens egenskaper i undervisningen och 
deras faktiska IT-användning i undervisningen. 

� Inom vilka områden anser läraren att LiTH ska satsa resurser? 

� Hur skulle läraren vilja använda IT-stöd i undervisningen?  

� Vad krävs för att möjliggöra lärarens önskade IT-användning? 

� Finns det några områden inom IT och IT-pedagogik som läraren skulle vilja 
fördjupa sig inom? 

� Vad är viktigt för läraren vid eventuella förändringar av sitt sätt att arbeta? 

� Hur ser läraren på användningen av IT i undervisningen i framtiden? 

3.2.7 Studenters förväntningar på IT-användningen i 
undervisningen 

Studenters syn på IT-användningen i undervisningen ses som intressant att undersöka i 
studien eftersom det ger en ytterligare dimension av lärares IT-användning samt ger en 
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möjlighet att jämföra vad studenter och lärare anser om IT-användning i undervisningen. 
Studenters syn på IT-användningen i undervisningen bryts bland annat ned i de 
förväntningar studenterna har. För att lättare kunna undersöka vad studenterna anser om 
IT-användningen i undervisningen, begränsas begreppet undervisning till att omfatta 
examinationer, föreläsningar, lektioner, laborationer och kursadministration i form av 
kurshemsidor. Det anses att det är dessa undervisningsmoment som är vanligt 
förekommande i kurser som ges vid LiTH. Då lärares IT-användning är föremål för 
undersökning i studien är det även intressant att studera vad studenter anser om lärares IT-
kunskaper. 

� Hur ser studenters förväntningar ut på 

� IT-användningen på examinationer? 

� IT-användningen på föreläsningar? 

� IT-användningen på lektioner? 

� IT-användningen på laborationer? 

� kurshemsidor? 

� lärares IT-kunskaper? 

3.2.8 Studenters uppfattning om IT-användningen i undervisningen 
Studenters syn på IT-användningen i undervisningen delas bland annat in i deras 
uppfattning om den nuvarande IT-användningen i undervisningen. I enlighet med 
resonemanget i kapitel 3.2.7, Studenters förväntningar på IT-användningen i 
undervisningen, undersöks studenters uppfattning om IT-användningen på examinationer, 
föreläsningar, lektioner, laborationer, kurshemsidor samt lärares IT-kunskaper. 

� Hur ser studenters uppfattningar ut om 

� IT-användningen på examinationer? 

� IT-användningen på föreläsningar? 

� IT-användningen på lektioner? 

� IT-användningen på laborationer? 

� kurshemsidor? 

� lärares IT-kunskaper? 
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3.2.9 Studenters önskemål om IT-användningen i undervisningen 
Studenters syn på IT-användningen i undervisningen bryts bland annat ned i deras 
önskemål om den nuvarande IT-användningen i undervisningen. Det är intressant att 
undersöka eftersom studenters önskemål om IT-användningen i undervisningen kan 
jämföras med lärares vision. Studenters önskemål om IT-användningen på examinationer, 
föreläsningar, lektioner, laborationer, kurshemsidor samt lärares IT-kunskaper studeras. 
För att även få en ytterligare jämförelsepunkt med lärarnas svar, är det även intressant att 
studera hur studenter föredrar att kommunicera med lärare, då kommunikations-
möjligheter ses som centralt för lärandet. 

� Hur ser studenters önskemål ut om 

� IT-användningen på examinationer? 

� IT-användningen på föreläsningar? 

� IT-användningen på lektioner? 

� IT-användningen på laborationer? 

� kommunikation med lärare? 

� kurshemsidor? 

� lärares IT-kunskaper? 

3.3 Studerade fall 
Examensarbetet syftar till att studera lärares IT-användning i undervisningen samt att 
undersöka studenternas syn på IT-användningen i undervisningen. Examensarbetet består 
därmed av en studie av både lärare och studenter vid LiTH. 

3.3.1 Lärare vid LiTH 
Lärare definieras som all personal på LiTH som medverkar i undervisningens olika 
moment; kursansvar, examination, föreläsning, lektion och laboration. I vissa kurser ingår 
även andra moment såsom handledning och seminarier och dessa inräknas i de 
undervisningsmoment som ligger närmast. Enligt uppdragsgivarens direktiv studeras fyra 
institutioner och dessa är Ekonomiska institutionen (EKI), Institutionen för datavetenskap 
(IDA), Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP) och Matematiska 
institutionen (MAI). I figur 3-2 nedan presenteras en illustration över de för studien 
aktuella lärarna. Motivering av uppdragsgivarens val av institutioner redogörs för i kapitel 
1.4, Direktiv från uppdragsgivaren. 
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Figur 3-2: Illustration över de för studien aktuella lärarna. 

Examensarbetet kommer att utgå från lärares synvinkel på IT-användningen i 
undervisningen och inte LiTHs styrelse, institutionernas studierektorer etc.   

3.3.2 Studenter vid LiTH 

Tre civilingenjörsutbildningar har valts ut av uppdragsgivaren i samråd med 
representanter från TekIT som intressanta att studera. Motiveringen till att studenter från 
civilingenjörsutbildningarna i datateknik (D), industriell ekonomi (I) och maskinteknik 
(M) har valts, är att dessa studenter spenderar stor del av sin tid vid LiTH på 
institutionerna EKI, IDA, IKP och MAI. Direktiv från uppdragsgivaren är även att både 
kvinnliga och manliga studenter samt studenter från samtliga årskurser ska vara 
representerade. I figur 3-3 nedan visar en illustration över de för studien aktuella 
studenterna. 
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Figur 3-3: Illustration över de för studien aktuella studenterna. 

3.4 Studiens inriktning 
Lekvall & Wahlbin (2001) presenterar fyra inriktningar som en undersökning kan ha. 
Nedan presenteras dessa fyra inriktningar kortfattat tillsammans med en presentation av 
deskriptiv forskning. Därefter följer en beskrivning av den valda inriktningen för den här 
studien. 

3.4.1 Explorativ inriktning 

En explorativ studie genomförs när det är oklart vilka frågeställningar som kan vara 
relevanta att undersöka och vilken information som kan vara möjlig att få fram, enligt 
Lekvall & Wahlbin (2001). Syftet med en sådan studie är att ge grundläggande kunskap 
och förståelse om ett problemområde. Ofta används resultatet som ett underlag i en senare 
studie eller för att ge idéer till handlingsalternativ. 

3.4.2 Beskrivande inriktning 

Lekvall & Wahlbin (2001) benämner en beskrivande inriktning för en studie som en 
kartläggning av fakta och sakförhållanden om väl specificerade frågeställningar. En studie 
med en sådan inriktning har som mål att beskriva hur någonting förhåller sig, utan att 
försöka förklara varför.  

3.4.3 Förklarande inriktning 
Förklarande studier ämnar klarlägga orsakssamband inom ett område, det vill säga hur 
olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra för att gemensamt åskådliggöra ett 
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aktuellt förhållande, enligt Lekvall & Wahlbin (2001). Skillnaden mellan en studie med 
en beskrivande inriktning och en studie med en förklarande inriktning kan verka diffus. 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) fokuserar en studie med förklarande inriktning ofta på 
relativt få variabler medan en beskrivande studie har ett bredare perspektiv. 

3.4.4 Förutsägande inriktning 
Förutsägande inriktning handlar det om, enligt Lekvall & Wahlbin (2001), när syftet med 
studien är att ge prognoser av vad som är sannolikt att inträffa om vissa givna 
förutsättningar gäller. En prognos förutsätter inte att samtliga orsakssamband bakom en 
viss utveckling är kända men en betydligt säkrare prognos fås om de viktigaste 
bakomliggande orsakssambanden är det. 

3.4.5 Deskriptiv forskning 
Deskriptiv forskning menar Merriam (1994) används när en beskrivning och en förklaring 
av det studerade eftersträvas snarare än förutsägelser som baseras på orsak och verkan. 
Det här angreppssättet kan appliceras när det inte är möjligt att påverka eventuella orsaker 
till handlingar samt när variablerna är svårdefinierade eller hopflätade med den företeelse 
som studeras. Syftet med deskriptiv forskning är att studera skeenden eller företeelser.  

3.4.6 Vald inriktning 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan undersökningar i praktiken ha flera inriktningar 
samtidigt, vilket är fallet i denna studie. Examensarbetet syftar att beskriva de rådande 
omständigheter och förutsättningar som krävs för att individer ska ta till sig och använda 
IT i sitt yrkesutövande genom att förklara hur lärare använder IT i undervisningen. För att 
genomföra en studie med en beskrivande inriktning krävs vissa grundläggande kunskaper 
samt viss förståelse för det som ska beskrivas och för att söka förklaringar krävs kunskap 
om hur systemet ser ut. Eftersom detta är ett område som inte undersökts tidigare på 
LiTH, kan det därmed sägas att studien har en explorativ inriktning till viss del.  

Examensarbetet baseras på de principer som den deskriptiva forskningen grundar sig på 
eftersom studien inte ämnar förutspå lärares IT-användning i undervisningen utan istället 
syftar till att beskriva samt förklara den. 
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3.5 Studiens ansats 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) finns det två huvudsakliga dimensioner som bestämmer 
undersökningens ansats: 

� dels kan ett enskilt eller ett fåtal fall analyseras på djupet eller så handlar det om en 
mer översiktlig studie för att kunna jämföra ett större antal fall på bredden, 

� dels kan kvantitativa eller kvalitativa data och analysmetoder användas i studien. 

Undersöks ett enskilt eller ett fåtal fall på djupet i studien, handlar det om en 
fallstudieansats. Studeras istället ett flertal fall med syfte att inbördes jämföra dem och dra 
slutsatser för större grupper, rör det sig om en tvärsnittsansats.  

De två undersökningsansatserna som är aktuella för denna studie är fallstudieansatsen och 
survey-ansatsen. I en studie med fallstudieansats studeras enskilda undersökningsobjekt 
på djupet medan i survey-ansatsen undersöks ett ”tvärsnitt” av det intressanta området vid 
en viss tidpunkt. Lekvall & Wahlbin (2001) menar att det i praktiken ofta används 
blandformer av dessa. Eftersom breddintresset kräver att ett stort antal enheter är 
undersökta medan djupintresset förutsätter en mer ingående beskrivning av varje enhet, 
måste det i vissa fall göras en kompromiss mellan survey- och fallstudieansatserna krav. 

3.5.1 Fallstudieansats 

Merriam (1994) menar att en fallundersökning kan vara lämplig när informationen som 
fås från deltagarna inte kan bedömas utifrån sanningsvärde utan utifrån trovärdighet. 
Syftet med en fallstudie är inte att komma fram till den ”korrekta” eller ”sanna” 
tolkningen av de fakta som finns tillgänglig utan snarare att undanröja felaktiga slutsatser 
så att den bästa och mest övertygade tolkningen till slut har fåtts fram, enligt Merriam 
(1994).  

Yin (1989) menar att fallstudien är att föredra då aktuella eller nutida skeenden undersöks 
men då relevanta variabler inte går att manipulera. Fallstudiens unika styrka är dess 
förmåga att hantera många olika typer av empiriskt material exempelvis dokument, 
intervjuer och observationer. Merriam (1994) utvecklar detta genom att understryka att till 
skillnad från experiment, survey-undersökningar och historisk forskning är metoderna för 
att samla in information i fallstudier inte begränsade till några få bestämda. Alla metoder 
för att samla in vetenskaplig information, från test till intervju, kan användas i en 
fallstudieundersökning.  
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Det är främst fyra aspekter som bestämmer vilket angreppssätt som ska användas i en 
undersökning. Typen av frågor som ställs under arbetets gång spelar in. ”Vad” och ”hur 
många” besvaras bäst av en survey-undersökning, enligt Merriam (1994). Frågor såsom 
”på vilket sätt” och ”varför” passar för fallstudier, historisk metod och experimentella 
undersökningar. Den andra aspekten är graden av kontroll, det vill säga ju större kontroll 
över en situation, desto mer ”experimentell” blir uppläggningen. Den tredje aspekten 
handlar om vilken typ av slutresultat som efterfrågas, till exempel är det kanske en 
beskrivning och tolkning av ett fenomen eller en undersökning av orsak och verkan som 
eftersträvas. Den fjärde aspekten som måste beaktas är om det går att identifiera ett 
avgränsat system som fokus för undersökningen, enligt Merriam (1994). En fallstudie 
undersöker en företeelse som utgör ett exempel på en mer omfattande grupp av händelser, 
personer eller skeenden. Genom att koncentrera sig på en enda företeelse eller situation, 
strävas det med detta angreppssätt efter att belysa samspelet mellan viktiga faktorer som 
kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga.  

Urvalsmetod 

Merriam (1994) menar att då det är omöjligt att intervjua alla, observera allting, och 
samla in allt relevant material, måste någon form av urvalsmetod väljas. Hon anser att den 
lämpligaste urvalsstrategin är icke-sannolikhetsurval för en kvalitativ fallstudie. Ett 
målinriktat urval grundar sig på det antagandet att målet är att upptäcka, förstå och få 
insikt om det studerade, varpå urvalet görs på ett sådant sätt att man lär sig så mycket som 
möjligt.  

Både Lekvall & Wahlbin (2001) och Merriam (1994) går igenom olika strategier för att 
välja fall. De beskriver bland annat bedömningsurval, där sammansättningen av urvalet är 
sådant att vissa frågeställningar blir väl belysta. Att tänka på är då, enligt Lekvall & 
Wahlbin (2001), vilka egenskaper hos undersökningsenheterna som ska ligga till grund 
för urvalet.  

3.5.2 Survey-ansats 

Survey-ansats används vid undersökningar av förhållanden som på förhand har 
specificerats, enligt Lekvall & Wahlbin (2001). Resultaten presenteras i form av tabeller 
och diagram där det går att jämföra de undersökta enheternas egenskaper istället för 
enskilda beskrivningar av undersökningsenheterna. Det kräver att i princip exakt samma 
frågor ställs till samtliga undersökta. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kännetecknas 
survey-undersökningar av ett intresse att vilja uttala sig om inte enbart det undersökta 
utan även en bakomliggande målpopulation som de undersökta fallen är tänkta att 
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representera. Huruvida det går att dra slutsatser om hela målpopulationen, beror på 
urvalets storlek, hur urvalet görs samt vilket bortfall som förekommer i undersökningen. 

3.5.3 Kvalitativ och kvantitativ data 
Data eller information som förmedlas via ord kallas ofta för kvalitativ medan information 
som presenteras som siffror kallas för kvalitativ, enligt Merriam (1994).  

Kvalitativ data omfattar detaljerade beskrivningar av situationer, händelser, människor, 
samspel och observerade beteenden, av citat från olika personer om deras erfarenheter, 
attityder och uppfattningar samt av utdrag från protokoll, brev, register och 
fallbeskrivningar, enligt Merriam (1994). 

Kvantitativ data används när tonvikt läggs på att mäta omfattningen av en åsikt, en attityd, 
en händelse eller ett beteende snarare än att beskriva naturen av dem, enligt Merriam 
(1994). Kvantitativ information beskriver hur många, hur mycket och hur en fördelning 
ser ut.  

3.5.4 Kvalitativ och kvantitativ analys 
Vid kvantitativ analys används metoder som gör statistiska beräkningar och 
sammanställningar medan kvalitativ analys genomförs med verbal argumentering och 
mentala bilder. Statistisk analys är bra på att beskriva många variabler samtidigt vid 
mindre komplicerade samband, menar Lekvall & Wahlbin (2001), medan den mänskliga 
hjärnan kan analysera mycket komplicerade relationer och samband om det inte handlar 
om för många samband samtidigt.  

Fallstudier görs ofta med ”icke räknande” metoder medan tvärsnittsanalyser i regel görs 
med matematisk-statistisk beräkningsmetodik, det vill säga kvantitativ analys, även om 
kvalitativ analys förekommer, enligt Lekvall & Wahlbin (2001). 

3.5.5 Vald ansats 
I den här studien är det kvalitativ data som samlas in eftersom det handlar om lärares och 
studenters erfarenheter av och uppfattning om IT-användning i undervisningen. Dessa kan 
inte bedömas utifrån sanningsvärde utan snarare utifrån trovärdighet, vilket medför att en 
fallundersökning är lämplig. Information som samlas in från lärare och studenter kommer 
inte att jämföras med vad som finns i verkligheten utan analyseras så att den representerar 
personens bild av verkligheten på ett så trovärdigt sätt som möjligt. I det här 
examensarbetet är det främst ”vad”-, ”hur”- och ”varför”-frågor, vilket även det 
förespråkar fallstudieansatsen. Det är även svårt att på förhand veta de undersökta 
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lärarnas och studenternas egenskaper, vilket gör det osannolikt att välja ett urval som 
speglar hela målpopulationen, det vill säga speglar samtliga lärare på EKI, IDA, IKP och 
MAI samt samtliga studenter vid civilingenjörsprogrammen i datateknik, industriell 
ekonomi och maskinteknik. Detta faktum talar emot en survey-ansats eftersom en 
totalundersökning av samtliga aktuella lärare och studenter ligger utanför 
examensarbetets tidsram. Graden av kontroll kan definieras som liten, vilket innebär att 
studien blir ”icke experimentell” till upplägget. En fallstudie beskriver ett väldefinierat 
system med syfte att belysa en företeelse sammansatt av olika aspekter. Företeelsen i det 
här examensarbetet motsvaras av lärares IT-användning i undervisningen vid LiTH.  

Metoden som används för att samla in informationen kommer delvis att bestå av den 
enkät som är ett direktiv från uppdragsgivaren. Den insamlade informationen från enkäten 
är både kvantitativ och kvalitativ eftersom den består av stängda frågor men även öppna 
frågor som ger utrymme för lärare att skriva egna kommentarer. Studiens preciserade 
frågor är av sådan karaktär att de är svåra att kvantifiera. Detta samt att en djupare insikt 
behövs om lärares IT-användning för att kunna beskriva de rådande omständigheter och 
förutsättningar som studien syftar till att beskriva, talar för att intervjuer används för 
insamling av informationen. Huvuddelen av informationen från intervjuerna går inte att 
presentera i tabeller och diagram utan den består av beskrivningar av situationer och 
händelser samt av citat från olika personer om deras erfarenheter, attityder och 
uppfattningar om IT-användning i undervisningen. Således krävs en kvalitativ analys av 
den insamlade informationen från intervjuerna även om viss analys är kvantitativ. 

I samråd med uppdragsgivaren bestäms att urvalet bland lärarna baseras på vad Merriam 
(1994) kallar för ”urval baserat på personlig kännedom”. Det innebär att individer väljs 
utifrån rekommendationer från ”erfarna experter” på ett visst område. Med erfarna 
experter menas i den här studien uppdragsgivaren och medlemmar från Tekniska 
högskolans IT-råd, som dels anses vara insatta i ämnet men även de olika institutionerna. 
Studenterna väljs utifrån uppdragsgivarens direktiv, det vill säga att samtliga 
utbildningsprogram och årskurser samt både manliga och kvinnliga studenter ska finnas 
representerade bland de intervjuade studenterna. 

3.6 Tillvägagångssätt under examensarbetet 
Under examensarbetet används ett tillvägagångssätt som beskrivs som ”U-et” av Lekvall 
& Wahlbin (2001). Figur 3-4 visar tillvägagångssättet genom studien och illustrerar hur 
de olika stegen är sammankopplade med varandra. 
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Figur 3-4: Tillvägagångssätt under examensarbetet  
(egen bearbetning från Lekvall & Wahlbin, 2001). 

3.6.1 Introduktion & syfte 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) leder inledningsfasen av U-et fram till vilken ytterligare 
information som behövs för att fatta ett beslut. Efter diskussion med uppdragsgivaren 
framkommer det att det är de rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för 
att lärare ska ta till sig och använda IT i undervisningen som är intressanta att studera. 

I figuren över examensarbetets arbetsgång ses att introduktion och syftet kopplas ihop 
med slutsatser och diskussion. Slutsatserna ska besvara syftet. Kapitel 1 återger 
bakgrunden som leder fram till att syftet tas fram i samråd med personer från Tekniska 
högskolans IT-råd samt beskriver de direktiv och avgränsningar som finns i studien. 

3.6.2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller den teori som examensarbetet stödjer sig på. För 
att få en grundläggande uppfattning om hur IT kan användas i undervisningen, intervjuas 
en IT-didaktiker vid LiU. Därefter studeras teori på ämnet samt hur innovationer sprids 
och anammas i organisationer. Eftersom anammandet av en innovation ofta innebär ett 
förändrat sätt att vara eller agera, utforskas teori om hur individer reagerar på förändring. 
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Dessutom studeras vad som kan anses vara en barriär eller en avgörande faktor vid 
förändring av arbetssätt, vilket användningen av IT i undervisningen betraktas som.  

Den teoretiska referensramen lägger grunden för nedbrytningen av syftet till preciserade 
frågor samt används som en kunskapsbas under arbetets gång. 

3.6.3 Metod 
Syftet med examensarbetet är definierat relativt brett och i metodkapitlet bryts syftet ned i 
konkreta frågeställningar som avses besvaras efter datainsamlingen i analysfasen. Den 
teoretiska referensramen och diskussioner med uppdragsgivaren bidrar till att de 
preciserade frågorna kan formuleras. De anpassas till situationen vid de undersökta 
institutionerna, EKI, IDA, IKP och MAI, samtidigt som hela LiTH hålls i åtanke.  

Metodkapitlet redogör även för examensarbetets undersökningsmetod, som Paulsson 
(1999) definierar som de principiella val som görs under studien. Studiens ansats och 
inriktning samt möjliga felkällor diskuteras även. Metoden i examensarbetet kan liknas 
med en reseskildring som redogör för en resa från början till slut, det vill säga hur jag går 
tillväga för att få de svar på frågorna som ställs i början av metodkapitlet. 

3.6.4 IT vid LiU och LiTH 
För att få en bild av vilka initiativ som tagits vad gäller IT på LiTH och LiU, beskrivs 
nuläget i kapitel 4. Dels studeras de centra som inrättats på LiTH för att bistå lärare i 
deras arbete, bland annat intervjuas IT-ansvarig för Centrum för lärande och 
undervisning, dels undersöks resultaten av föregående års TekIT-enkät. IT-ansvarig på 
LiTH tillfrågas även för att ge sin bild av nuläget på LiTH beträffande IT. 

3.6.5 Datainsamling & sammanställning av data 
Den teoretiska referensramen lägger grunden till relevanta frågeställningar för 
datainsamlingen. Även diskussioner med uppdragsgivaren bidrar till vilken data som 
eftersöks samt i vilken form den ska samlas in.  

På uppdrag av och i samarbete med LiTHs IT-ansvarig utformas en enkät som skickas till 
lärarna på EKI, IDA, IKP och MAI. Enkäten ska dels vara en del av examensarbetets 
datainsamling, dels tjäna som Tekniska högskolans IT-råds årliga enkät. För att få en 
djupare bild av lärares IT-användning, genomförs en intervjustudie av lärare på de utvalda 
institutionerna. Innan intervjustudien genomförs, sammanfattas resultatet från enkäterna, 
så att ett intervjuunderlag kan utformas. En samlad beskrivning av varje intervju görs som 
en grund för vidare analys. Arbetet med sammanställningen av intervjuerna utförs 
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löpande till så stor del som möjligt för att kunna uppdatera intervjuunderlaget eftersom 
det på så vis ges möjlighet att jämföra vad olika lärare svarar.  

En intervjustudie genomförs av studenter på civilingenjörsprogrammen i Datavetenskap, 
Industriell ekonomi och Maskinteknik för att få en bild av deras förväntningar på, 
uppfattning om och önskemål på användandet av IT-stöd i undervisningen vid LiTH.  

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är det viktigt att tidigt i analysarbetet bygga upp en 
sammanhållen bild av varje undersökt fall. Det kan därför vara lämpligt att börja med 
analysarbetet parallellt med datainsamlingen. Under arbetet med att samla in information 
från studenterna, genomförs parallellt en sammanfattning av de enskilda intervjuerna. På 
detta vis ges det möjlighet att ändra i frågeunderlaget om intressanta aspekter kommer 
upp som kan adderas till frågeunderlaget. Informationen som samlas in under lärar- och 
studentintervjuerna samt enkäten till lärarna sammanställs och struktureras enligt de 
områden som identifieras vid framtagandet av de preciserade frågorna och presenteras i 
kapitel 5. 

3.6.6 Analys 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) handlar den inledande delen av analysen ofta om en 
mycket datanära sammanställning av det insamlande materialet.  

Vald ansats i examensarbetet är övervägande en fallstudieansats och analysen vid 
fallstudier liknar Lekvall & Wahlbin (2001) vid att lägga pussel. Pussel läggs med data 
tills mönster framträder och informationen får mening. Om liknelsen fortsätts kan 
svårigheten med fallstudier under analysfasen beskrivas som att det dels finns bitar som 
inte tillhör pusslet, dels saknas bitar som tillhör pusslet. Den påbörjade analysen som 
utförs löpande under datainsamlingen fortsätter. Den sammanställda informationen 
jämförs med den teoretiska referensramen och analysen redovisas i kapitel 6. 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att samstämmighet i uppgifter från olika 
uppgiftslämnare kan användas som en indikation på kvaliteten i grunddata vid fallstudier. 
Även om syftet med intervjustudien av lärare inte är att generalisera till samtliga lärare 
vid LiTH, så hålls detta i åtanke när analysen av informationen görs. Detsamma görs även 
vid intervjustudien av studenterna. Grundidén är att under analysen koncentrera sig på 
vad som förefaller viktigt i varje enskilt fall, enligt Lekvall & Wahlbin (2001). Eftersom 
personer har olika uppfattningar hamnar tyngdpunkten olika mellan lärarfallen, även om 
de i stora drag täcker samma områden.  
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Enkätsvaren från läraren kontrolleras när de kodas att de låg inom de tillåtna alternativen. 
Vad gäller analysen och tolkningen beaktas de synpunkter som diskuteras ovan men 
också de felkällor som det redogörs för i kapitel 3.8, Felkällor. 

3.6.7 Diskussion & slutsatser 

I den här fasen av examensarbetet presenteras resultatet av analysen och tolkningen. 
Lekvall & Wahlbin (2001) menar att undersökningens syfte motsvarar logiskt de 
slutsatser som dras. Till slutsatser hör även en bedömning av hur generella och 
tillförlitliga de anses vara. I denna avslutande del av examensarbetet dras slutsatser av 
resultatet. En diskussion förs om resultatets generaliserbarhet samt områden för fortsatta 
studier. 

3.7 Diskussion av tillvägagångssätt 
I detta kapitel diskuteras faktorer som upplevs som avgörande moment för 
tillvägagångssättet under examensarbetet. Vilka val som görs under arbetets gång och hur 
dessa inverkar på resultatet behandlas. 

3.7.1 Introduktion 

Formuleringen av syftet spelar naturligtvis stor roll på det slutliga resultatet. Med ett 
annat syfte fås ett annat resultat. Det är därför av vikt att arbetet utförs med stor eftertanke 
och omsorg. Syftesformuleringen är under det här examensarbetet en kontinuerlig process 
som leder fram till den slutliga versionen av syftet. Flera personer, däribland handledare, 
erfarna civilingenjörer samt universitetslärare, rådfrågas för att nå ett så precist och 
överensstämmande syfte som möjligt med det tänkta resultatet. 

De direktiv som fås från uppdragsgivaren inverkar även de på det slutliga resultatet, vilka 
dock måste beaktas kontinuerligt under arbetets gång. 

De avgränsningar som görs i examensarbetet påverkar tillvägagångssättet under studien. 
Anledningen till avgränsningarna är främst tidsmässiga och betraktas därmed inte som 
valfria utan som nödvändiga begränsningar för genomförandet av examensarbetet. 

3.7.2 Teoretisk referensram 
Teorier väljs utifrån relevans för studien. Eftersom den teoretiska referensramen används 
för att ge stöd och tyngd till resonemang som förs, spelar givetvis valet av teorier in. 
Förmodligen får intervju- och enkätfrågorna andra infallsvinklar om annan teori väljs. 
Sättet att handskas med denna problematik är att under examensarbetets litteraturstudie, 
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studera så många olika källor som tidsramen tillåter, för att på så sätt få en så nyanserad 
bild som möjligt. 

3.7.3 Metod 
Vid nedbrytningen av syftet i preciserade frågor används Rogers modell över innovations-
beslutsprocessen. Baseras istället frågorna på en annan modell, får de preciserade 
frågorna en annan struktur och innehåll, vilket kan leda till att ett annat resultat erhålls. 
Under litteraturstudien påträffades flera olika studier om lärares IT-användning som 
använt sig av Rogers modell, vilket förutom att stämma överens med studiens syfte även 
motiverar valet av modell. 

Som så ofta i verkligheten, blir det ofta en blandning eller en kompromiss mellan metoder 
som beskrivs i litteraturen. Idealt vore om examensarbetet innefattar både en 
totalundersökning av lärarna och av studenter på LiTH. På grund av att ett examensarbete 
är tidsbegränsat, utförs en fallstudie som ämnar gå så djupt som möjligt för att undersöka 
lärares användning av IT-stöd i undervisningen på LiTH samt studenter syn på denna IT-
användning. 

3.7.4 IT vid LiU och LiTH 
Information om dagens IT-verksamhet vid LiU och LiTH inhämtas via intervjuer av 
ansvariga personer samt via universitetets hemsida. Risken finns att en partisk bild erhålls 
på detta vis men alternativet betyder en mer omfattande inhämtning av information. Det 
skulle leda till en egen studie av IT-verksamheten vid LiU och LiTH, vilket det här 
examensarbetet inte syftar till att undersöka. 

3.7.5 Datainsamling 
Från tidigare erfarenheter med enkäter till lärare vid LiTH har det visat sig att 
svarsfrekvensen är låg, vilket motiverar valet att komplettera enkäten med en 
intervjustudie för att på så sätt få en bättre bild av lärares IT-användning i undervisningen. 
Optimalt vore om enkäten täcker alla aspekter av de preciserade frågor men på grund av 
risk för bortfall vid en alltför lång enkät, konstrueras en enkät på två A4-sidor. Vidare 
vore det önskvärt om enkäten, skickas ut till samtliga lärare vid LiTH men en sådan 
undersökning ligger utanför examensarbetets omfång. Idén bakom enkätundersökningen 
är att den ska fungera som en jämförelsepunkt för intervjustudien av lärare samt studenter 
på ett antal områden.  
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Urvalet av lärare görs baserat på personlig kännedom från uppdragsgivaren och 
medlemmar från Tekniska högskolans IT-råd. Detta kan ses som en svaghet, då urvalets 
representativitet för de fyra institutionerna kan ifrågasättas. Valet av urvalet motiveras av 
att så många olika åsikter som möjligt vill undersökas. Lärare med olika befattningar, 
erfarenhet, inställning till IT, kön, ålder och andra egenskaper bör inkluderas i 
intervjustudien och för att alla dessa aspekter ska beaktas, anses denna typ av urval vara 
det bästa med tanke på att endast åtta lärare intervjuas. Urvalsmetoden hålls i åtanke 
under det fortsatta arbetet, i synnerhet vid analysen av materialet. 

Informationen från lärarintervjuerna presenteras område för område då en beskrivning av 
varje fall blir för omfattande och upplevs som mindre intressant att läsa. Data från enkäter 
och intervjuer framställs bland annat i diagram för att få bättre överskådlighet. 

Studentundersökningen handlar om att undersöka deras erfarenheter och uppfattningar om 
IT-användningen på LiTH, vilket ger skäl för att en fallstudie ska genomföras. En 
intervjuserie av studenter anses bättre kunna bidra med att undersöka studenters 
erfarenheter och uppfattningar än exempelvis en enkätundersökning. För att få studenter 
att ställa upp på en intervju, erbjuds de en biocheck i utbyte. Det är alltid svårt att bedöma 
den intervjuades uppriktighet och trovärdighet när en ersättning ges. Dock anses det att 
ersättning är en kritisk faktor för att få studenter att överhuvudtaget ställa upp.  

Att studenterna studerar vid civilingenjörsprogrammen, D, I och M är bestämt på förhand 
av uppdragsgivaren. Hur urvalet ska göras, diskuteras även det i samråd med 
uppdragsgivaren. Bedömningsurval väljs som urvalsstrategi, där egenskaper som ska 
ligga till grund för urvalet är utbildningsprogram, årskurs och kön. Dessa tre aspekter ska 
täckas in av något av de utvalda fallen. Vid fastställande av urvalets storlek är tidsfaktorn 
avgörande. Det är naturligtvis positivt för studien om samtliga studenter vid LiTH kan 
bidra med sin åsikt men arbetet som detta motsvarar, ryms inte i den här studien. En 
annan urvalsstrategi kan väljas, till exempel kan studenter som går eller har gått de 
intervjuade lärarnas kurser väljas ut för att kunna jämföra synen på IT-användningen. 
Denna urvalsstrategi förkastas eftersom andra faktorer förmodligen spelar in på vad de 
anser om lärarens IT-användning exempelvis deras intresse för kursinnehållet, deras 
övergripande uppfattning om kursen samt deras slutbetyg på kursen. 

3.7.6 Analys 

Analys av den insamlade informationen väljs att genomföras enligt Rogers modell över 
innovations-beslutsprocessen, vilket illustreras i figur 3-5 nedan. Användandet av en 
annan modell skulle sannolikt resultera i ett annat utfall.  
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Figur 3-5: Tillämpning av Rogers modell över innovations-beslutsprocessen  
under analysarbetet. 

Analysen av lärarfallen görs enskilt enligt figuren ovan. Eftersom hur lärare tar till sig 
användandet av IT i undervisningen ses som en process, betraktas det inte som intressant 
att undersöka respektive steg i modellen och jämföra lärare emellan. Lärares IT-
användning ses som ett resultat av processen. Modellen används under analysarbetet för 
att finna centrala faktorer som förklarar lärares IT-användning och kan omvandlas till att 
ge förslag på rådande omständigheter och förutsättningar som LiTH bör ta i beaktning. 

Studentintervjuerna analyseras område för område för att sedan användas vid jämförelse 
av lärarnas svar som erhålls vid intervjuer och enkäter, enligt figur 3-5 ovan. 

En jämförelse genomförs av lärar- och studentanalysen samt lärarenkäten med stöd av den 
teoretiska referensramen. Utifrån den görs en sammanställande analys som syftar till att 
besvara vilka rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare ska ta 
till sig och använda IT i undervisningen enligt studenternas förväntningar, uppfattning 
och önskemål. 

3.7.7 Diskussion och slutsatser 
Förutom att sammanfatta resultaten från analysen, ges här ett tillfälle för diskussion av 
aspekter som uppkommer under examensarbetets gång. Faktorer som förstärker resultatet 
från analysen diskuteras samt infallsvinklar som identifieras som intressanta under arbetet 
med rapporten lyfts fram. 
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3.8 Felkällor 
Inom all forskning uppstår skevheter, men det finns olika sätt att minimera skevheter hos 
undersökaren när det gäller kvalitativa fallstudier. Merriam (1994) citerar Guba & 
Lincoln ”Det bästa medlet mot skevhet” är att vara medveten om hur ”den påverkar och 
förvränger det vi hör, hur den inverkar på vår reproduktion av informantens verklighet 
samt hur den förvandlar sant till falskt” (Merriam S.B. 1994, s 53). Utifrån de val som 
görs under arbetets gång, diskuteras hur de eventuella felkällor som kan uppstå ska 
hanteras. 

3.8.1 Validitet 
Validitet brukar, enligt Carlsson (1991), definieras som mätinstrumentets förmåga att 
mäta det som verkligen avses att mäta. 

Intern validitet 

Intern validitet handlar om i vilken utsträckning resultatet stämmer överens med 
verkligheten, enligt Merriam (1994). I kvalitativ forskning studeras människors 
konstruktion av verkligheten, det vill säga hur de upplever världen. I en fallstudie är 
därför det som uppfattas vara sant viktigare än det som faktiskt är sant.  

Enligt Merriam (1994) finns det utifrån erfarenheter från praktisk forskning och 
litteraturen sex grundläggande strategier som kan användas för att säkerställa den interna 
validiteten.  

1. Triangulering, det vill säga att flera forskare, flera informationskällor och flera 
metoder används för att bekräfta de resultat som efterhand visar sig. Enligt 
Carlsson (1991) är det möjligt att blanda kvantitativa och kvalitativa metoder. 
Motiven bakom att använda triangulering, anser Merriam (1994), är att den enes 
svaga sidor ofta är den andres starka sidor.  

2. Deltagarkontroll, det vill säga att de personer som har tillhandahållit informationen 
få kontrollera beskrivningar och tolkningar som gjorts och sedan ta ställning till 
om resultaten verkar trovärdiga.  

3. Upprepade observationer eller observationer under en längre tid eftersom flera 
observationer då erhålls och det blir därmed lättare att bedöma trovärdigheten 
bakom dessa. 

4. ”Horisontell” granskning och kritik, det vill säga att kollegor löpande kommenterar 
och ger synpunkter på resultaten under arbetets gång.  
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5. Deltagande tillvägagångssätt, det vill säga att de personer som studeras involveras i 
alla skeden av arbetet från början till slut. 

6. Klargörande av de skevheter som undersökaren befarar att inkluderas i 
undersökningen. 

Yin (1989) beskriver främst två aspekter när det gäller intern validitet som bör hållas i 
åtanke. Den första aspekten är när det handlar om orsaksmässig eller explorativ studie, då 
en undersökare försöker bestämma om händelse A leder till händelse B. Risken är att fel 
slutsatser dras om undersökaren inte är medveten om att en tredje faktor C också är 
inblandad. Den andra aspekten handlar om att en fallstudie innefattar ett antagande varje 
gång en speciell händelse inte kan observeras. Detta leder till att undersökaren kommer att 
anta att händelsen resulterade från något som har kommit fram under tidigare 
undersökningar. 

Intern validitet i den här studien 

Under arbetets gång används främst triangulering, horisontell granskning och kritik samt 
klargörande av skevheter för att säkerställa den interna validiteten. I den mån det är 
möjligt används även deltagarkontroll. 

� Triangulering av metod (intervjustudie, litteraturstudie och enkätundersökning) och 
informationskällor (olika intervjupersoner, enkät kontra intervju och litteratur kontra 
intervju och enkät). Flera olika metoder används för att samla in material om samma 
ämne för att på så sätt kunna säkerställa resultaten. Detsamma gäller för olika 
informationskällor. 

� Horisontell granskning och kritik av opponent, handledare samt utexaminerade 
civilingenjörer och universitetslärare. Förutom kontinuerlig revision av handledare 
och opponent, bidrar utexaminerade civilingenjörer från Industriell ekonomi och 
universitetslärare med synpunkter och kommentarer, som berikar examensarbetet 
med nya tankar från världen utanför LiTH.  

� Klargörande av skevheter. Då skevheter har en möjlighet att uppstå i materialet, 
redogörs det för detta så att läsaren själv kan ta ställning till om och hur de påverkar 
resultaten. 

� Deltagarkontroll vid intervjuer. Efter att vissa nyckelintervjuer genomförts, får den 
intervjuade en sammanställning av intervjun att granska för att se om den 
överensstämmer med personens åsikter. 
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Sättet att möta de aspekter som Yin (1989) uppmärksammar görs genom att vara försiktig 
med antagande samt grunda dessa antingen på flera informationskällor eller med hjälp av 
flera metoder, det vill säga triangulering.  

Extern validitet 

Extern validitet innebär, enligt Merriam (1994), i vilken utsträckning resultaten från en 
viss studie är tillämpliga även i andra situationer än den undersökta, med andra ord hur 
pass generaliserbara resultaten är. Yin (1994) menar att kritiker till fallstudiens reliabilitet 
ofta inte särskiljer fallstudien från survey-undersökningar. Survey-undersökningar är 
statistiskt generaliserbara medan fallstudien kan förlita sig på analytisk generaliserbarhet. 
Undersökaren försöker med analytisk generaliserbarhet att se om resultatet är tillämpligt i 
ett bredare perspektiv, men inte förrän resultatet är testat på närliggande områden går det 
egentligen att säga något om studiens generaliserbarhet. Olika fall i en fallstudie väljs, 
enligt Yin (1989), som områden för experiment. Ur denna synvinkel är analytisk 
generaliserbarhet detsamma som att använda tidigare utvecklade teorier som en mall, 
vilken jämförs med de empiriska resultaten av fallstudien. 

Merriam (1994) anser att fallstudieansatsen väljs för att fördjupa sig inom en bestämd 
situation, person eller händelse, inte för att ta reda på något som gäller generellt för 
många eller alla undersökningsenheter. När syftet är förståelse, vidgade erfarenheter och 
en okänd säkerhet, vilket det är frågan om i det här examensarbetet, försvinner denna 
nackdel. Vill undersökaren emellertid förbättra möjligheten för att resultatet från en 
fallundersökning till viss mån ska vara generaliserbar, måste han eller hon ge en 
detaljerad beskrivning av det sammanhang som undersökningen genomfördes i. 
Beskrivningen ska innehålla det som läsaren behöver veta för att förstå resultaten.  

Extern validitet i den här studien 

Syftet med det här examensarbetet är inte att få ett resultat som kan generaliseras för hela 
LiTH. Istället syftar studien till att skapa en djupare inblick i vilka rådande 
omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare ska ta till sig och använda IT i 
undervisningen samt studenters uppfattning om lärares IT-användning. Dock kan det vara 
intressant att se om resultaten kan tillämpas för andra institutioner på LiTH. Svaret på 
detta kan först ges när lärare från andra institutioner tar del av resultaten från 
examensarbetet för att se hur dessa passar in i deras egen arbetssituation. Detsamma kan 
sägas om andra yrkesroller och deras IT-användning. 
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3.8.2 Reliabilitet 
Carlsson (1991) menar att mätinstrumentets reliabilitet anger undersökningens precision. 
Reliabilitet handlar, enligt Merriam (1994), om i vilken utsträckning resultaten kan 
upprepas, det vill säga huruvida en upprepad undersökning kommer fram till samma 
resultat. Det grundar sig på antagandet att det finns en enda verklighet som kommer att 
föranleda samma resultat om denna verklighet studeras upprepade gånger.  

Merriam (1994) menar att kvalitativ forskning försöker beskriva och förklara världen 
utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den och strävar inte efter att isolera 
lagar för människans beteende. Det finns många olika tolkningar av vad som sker, vilket 
medför att det inte heller finns några fasta referenspunkter som det går att utgå från för att 
upprepa undersökningen och på så sätt skapa en i traditionell bemärkelse reliabel 
mätning. Istället strävas det efter att resultaten har någon mening, att de är konsistenta och 
beroende. Följande tre tekniker kan användas, enligt Merriam (1994), för att försäkra sig 
om att resultaten är beroende. 

1. Klarlägga undersökarens position; det vill säga förklara bakomliggande 
antaganden och teorier som undersökningen baseras på, sin ställning jämfört med 
de informanterna, kriterier för urvalet och hur informanterna ska beskrivas samt 
det sociala sammanhang ur vilket informationen är hämtad. 

2. Triangulering; det gäller framförallt användandet av flera metoder för 
datainsamling och analys av information. 

3. Beskriva metoder detaljerat; undersökaren ska beskriva sina metoder så detaljerat 
att andra kan använda rapporten som en manual för att upprepa eller replikera 
studien. 

Yin (1989) nämner liknande tekniker för att höja reliabiliteten i studien. Han förespråkar 
att göra så många steg så handfasta som möjligt och att genomföra studien som om någon 
under arbetets gång tittade över ens axel. 

Reliabilitet i den här studien 

De råd och anvisningar som finns i litteraturen tas i beaktning under arbetets gång för att 
höja reliabiliteten i examensarbetet. Den syn, som Merriam (1994), beskriver om att 
resultatet ska ha en mening samt vara konsistenta och beroende är den syn som används i 
studien. De tre ovanstående metoderna användes vid datainsamlingen och analysen för att 
höja reliabiliteten i examensarbetet.  
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3.8.3 Källor till mätfel 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) finns det tre källor för mätfel i en frågeundersökning; 
respondenten, mätinstrumentet och intervjuaren.  

Respondenten 

Det kan uppstå situationer då respondenten svarar olika vid olika tillfällen, det vill säga 
att reliabiliteten är låg. Det kan uppstå om respondenten är osäker i sin inställning till det 
som frågas, enligt Lekvall & Wahlbin (2001). Det kan också vara så att respondenten 
känner sig tvingad till att svara på något som denne saknar en uppfattning om. Det 
undersökaren ska försöka få fram, menar Lekvall & Wahlbin (2001), är hur stark åsikten 
är. Samma resultat kan även fås om respondenten inte minns eller känner till ett område 
och gissar eller uppskattar svaret. Respondenten kan även svara enligt vad denne tror 
eftersöks. Trötthet, ointresse och ont om tid kan även det vara en källa till mätfel hos 
respondenten. Dessa kan leda till att respondenten höftar till svaren på frågorna eller 
likriktar svaren. 

Åtgärder tas i detta examensarbete för att hantera felkällor hos respondenten, speciellt vid 
intervjustudierna. Under enkätundersökningen är många av dessa aspekter svåra att råda 
över. Tiden för att fylla i enkäten är till exempel väl tilltagen för att lärarna inte ska känna 
sig stressade att skicka in enkäten. Vidare utformas frågor där språkvalet är så neutralt 
som möjligt och ett ”vet ej”-alternativ finns alltid tillgängligt för att lärarna inte ska känna 
sig tvingade att ta ställning till en fråga de inte har någon uppfattning om. Det finns även 
utrymme för att komplettera med egna svarsalternativ. Vid intervjustudien bokas tider 
som respondenten själv får välja och innan ges information om studien för att reducera att 
respondenterna ska känna sig stressade och ointresserade. Vidare då respondenterna 
tvekar, ges följdfrågor för att försöka kartlägga varför de tvekar inför frågan. Vid 
uppskattningar av svar kompletteras dessa med konkreta exempel för att minska 
utrymmet för feltolkningar. 

Instrumentet 

Instrumenteffekter handlar, enligt Lekvall & Wahlbin (2001), om frågornas formulering, 
om oklart språk användes som respondenten inte förstår, om känsliga frågor och ledande 
frågor ställs under intervjun etc. För att undvika att sådana felkällor uppstår, testas 
enkäten och provintervjuer genomförs innan de slutgiltiga frågeformulären fastställs. 
Ordningsföljden av frågor kan även det spela roll hur respondenter svarar. På enkäten 
grupperas frågor som handlar om liknande områden ihop och de öppna frågorna placeras i 
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slutet för att underlätta för dem som vill kunna hoppa över dessa frågor eller andra som 
vill ägna mer tid åt dem. Under intervjun försöker en röd tråd skapas genom intervjun. En 
kort genomgång över vad intervjun ska handla om ges för att förbereda respondenten. En 
annan instrumenteffekt har att göra med svarsalternativen. Det är en avvägning där få 
svarsalternativ kan innebära att upplösningen blir lidande och för många svarsalternativ 
att respondenten tröttnar. Detta gäller främst formuleringen av enkäten där fem 
svarsalternativ används genomgående eftersom det ger möjlighet till ett mittenalternativ 
och på så sätt inte tvingar respondenten att ta ställning till något som denne är neutral 
inför. 

Intervjuaren 

Vid intervjuer kan intervjuaren påverka respondenten genom sitt uppträdande (klädsel, 
kroppsspråk etc.) eller enbart genom sina personliga egenskaper (ålder, kön etc.), enligt 
Lekvall & Wahlbin (2001). De personliga egenskaperna går inte att råda över men de 
beaktas på sådant sätt att effekten av dem på resultatet minimeras. Carlsson (1991) anser 
att det är viktigt med reflektion över den egna rollen i sammanhanget som intervjuaren 
studerar. Han menar att undersökaren ska ställa sig frågan hur denne påverkar 
respondenten och hur de egna tolkningarna färgas av personliga känslor som trötthet, 
dåligt humör etc. Sättet jag använder mig är att vara medveten om denna risk och gå 
genom materialet vid olika tillfällen, dels för att det ger tid åt reflektion, dels för att 
undvika att bearbetningen av materialet blir färgad av min sinnesstämning vid ett enda 
tillfälle. Jag har personligen en relation till samtliga undersökta institutioner eftersom jag 
under min studietid på LiTH har gått ett flertal kurser på respektive institution. Risken 
finns att jag därmed har förutfattade meningar om lärarna på respektive institution. 
Faktumet att jag är medveten om detta och beaktar det under intervjuerna samt vid 
analysen av intervjuerna, medför att reliabiliteten därmed höjs i arbetet. Liknande 
situation gäller vid studentintervjuerna eftersom jag själv studerar vid 
civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar även att intervjuaren kan genom sin tolkning av vad 
respondenten säger ge upphov till fel. Intervjuaren kan tolka oklara svar i riktning mot 
medelvärdet eller önskat resultat. Vid oklara svar under intervjuer följer jag upp med 
andra frågor för att reda ut de oklarheter som finns. Merriam (1994) ser både fördelar och 
nackdelar med att undersökaren är det främsta instrumentet vid insamling och bearbetning 
av information vid fallstudier. Hon menar att undersökaren är utlämnad under större av 
delen av arbetet åt sin egen förmåga och fingertoppskänsla. Styrkan i att jag samlar in och 
analyserar informationen ligger i att den mänskliga hjärnan är överlägsen att fånga in och 
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bearbeta nyanserade sammanhang och uppfattningar. De nackdelar som finns med detta 
försöker jag minimera genom att vara medveten om min egen roll och låta andra ta del av 
informationen och ge sin syn. 
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4 IT vid LiU och LiTH 

Här presenteras kortfattad fakta om Linköpings universitet (LiU) och 
Tekniska högskola (LiTH) samt de mål och strategier som finns för IT-
verksamheten. Kapitlet innehåller också en redogörelse av IT-initiativ 
som har tagits vid LiU och LiTH. Informationen är huvudsakligen 
hämtad från universitetets hemsida och har kompletterats med 
intervjuer av personer anställda vid LiU och LiTH. 

4.1 Kort fakta om LiU och LiTH 
Linköpings universitet (LiU) består av fyra fakulteter varav en är Tekniska högskolan. Ett 
organisationsschema över LiU kan ses i figur 4-1. 

Vid Tekniska högskolan finns det ett antal nämnder inom utbildning, forskning och 
samverkan, bland annat nio utbildningsnämnder. Utbildningsnämnderna ansvarar för 
exempelvis att planera, följa upp och utvärdera utbildningar samt ta fram utbildnings-
planer, kursplaner, lässcheman och tentamensscheman.  

Det finns totalt 23 institutioner vid LiU. Nio institutioner bedriver utbildning på Tekniska 
högskolan på uppdrag av utbildningsnämnderna. Utbildningsnämnderna kan ses som 
beställare av kurser från institutionerna, även om det finns ett samarbete mellan 
utbildningsnämnder och institutioner. 

Majoriteten av institutionerna består av flera subgrupper. Dessa subgrupper kallas oftast 
för ämnesområden även om begreppet avdelningar förekommer på vissa institutioner.  
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Figur 4-1: Organisationsschema över Linköpings universitet 
(http://www.liu.se/basfakta/organisation/). 

4.2 Mål och strategier för LiUs IT-verksamhet 
Det finns en IT-strategi för tillämpningen av informationsteknik inom LiU som beskriver 
hur modern informations- och kommunikationsteknik kan möjliggöra och främja 
uppfyllandet av universitetets övergripande mål. Universitetets mål för undervisning och 
lärande är att erbjuda studenter en högkvalitativ akademisk utbildning som är utvecklande 
för den enskilde individen och som svarar mot samhällets behov av kompetens och 
ledarskap. IT-strategin för LiU när det gäller undervisning och lärande omfattas av fyra 
punkter: 

� Tillgång till relevant hård- och mjukvara. 

� Utrustade lärosalar med modern informationsteknologi till stöd för undervisning och 
lärande. 

� Möjlighet till fortbildning i utnyttjande av informationsteknologi i undervisningen 
för lärare. 

� Utökning av möjligheter till tids- och rumsoberoende lärande genom att bland annat 
utnyttja webbaserat undervisningsmaterial och kursskal. 
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4.2.1 Mål och strategier för LiTHs IT-verksamhet 
Mål och strategier för IT-verksamheten för LiTH fastställdes av LiTHs styrelse 1999 och 
dessa finns tillgängliga i en rapport på LiTHs hemsida. Målen som är definierade för IT-
verksamheten ska i största möjliga mån stödja att LiTHs uppdrag och mål uppfylls. Det 
finns fyra huvudmål för IT-verksamheten på LiTH: 

1. LiTHs anställda ska ha tillräckligt IT-stöd för utövandet av sin profession. 

2. LiTH ska tillhanda en IT-miljö som ger teknologerna ett adekvat stöd i sin 
utbildning.  

3. LiTH ska genom IT minimera kostnaderna för administration. 

4. LiTHs anseende som en framstående IT-högskola ska befästas. 

Det finns också strategier definierade för hur dessa mål ska nås. Det finns fyra huvudmål 
för IT-verksamheten på LiTH. Vissa av målen har redan uppnåtts medan andra strategier 
genomförs eller planeras. Någon tidsplan för när målen ska vara uppfyllda saknas men 
ursprungligen är de formulerade för treårsperioden mellan 1999 till 2002. Det pågår ett 
arbete att uppdatera målen och strategierna för LiTHs IT-verksamhet, vilket kommer att 
resultera i balanserade styrkort för IT-verksamheten.  

4.2.2 IT-policy för LiTH 

Informationsteknik ses som ett kraftfullt verktyg för att söka, förvalta och sprida 
information i LiTHs IT-policy. Det finns fem punkter för IT-policyn vid LiTH: 

� LiTH ska uppfattas som ledande i Sverige, framstående i världen samt inom vissa 
områden världsledande inom IT-området vad gäller grundutbildning, 
forskningsutbildning och forskning. LiTH ska utforska och utnyttja 
informationsteknik i det dagliga arbetet. 

� Anställda och studenter ska ha tillgång till IT-resurser för att kommunicera 
elektroniskt, söka information samt producera eget material till exempel 
kursmaterial, presentationer, rapporter och brev. Utbildning och hjälp bör erbjudas 
vid behov. 

� Information ska vara tillgänglig för alla inom universitetet och kunna flöda fritt 
oberoende av geografisk placering eller utrustning. Huvuddelen av all information 
ska även finnas lättillgänglig för omvärlden. 

� Varje användare, anställd eller student ska ha tillgång till för sig relevanta IT-
resurser. 
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� Information som LiTH publicerar är en officiell yttring och ska vara tillförlitlig, 
korrekt och uppdaterad. 

4.3 Centrum för lärande och undervisning 
På Linköpings universitet har olika initiativ tagits för att främja användandet av IT på 
universitetet. Ett av dessa initiativ är Centrum för undervisning och lärande (CUL). 

4.3.1 CULs uppgift 
På CULs hemsidan går att läsa att CUL har till uppgift att 

� genom bland annat kurser, seminarier och workshops stödja pedagogisk och 
didaktisk kompetensutveckling för personal med pedagogiska uppgifter, 

� genom bland annat kurser, seminarier och workshops bidra till att utveckla 
personalens IT-kompetens, 

� stimulera debatten om undervisning och lärande, 

� vara rådgivare i pedagogiska och didaktiska frågor på både individ- och systemnivå, 

� bedriva och stödja FoU-verksamhet inom området undervisning och lärande, 

� utvärdera förutsättningar för lärande och undervisning, undervisnings- och 
lärprocesser och effekter av utbildning samt verktyg för undervisning och lärande 
(exempelvis kursplattformar). 

4.3.2 CULs mål 
CUL syftar till att förbättra personalens IT-kompetens och pedagogiska kunskaper. En av 
uppgifterna är alltså att bidra till att utveckla personalens IT-kompetens. CUL ger kurser 
både inom universitetspedagogik och IT samt finansierar ett flertal forsknings- och 
utvecklingsarbeten. Varje termin ges omkring 40 olika kurser inom IT och omkring 400 
lärare per termin från Linköpings universitet går dessa kurser. CUL har även 
seminarieverksamhet som är inriktad mot distansutbildning och flexibelt lärande. 
Dessutom bedrivs en konsultverksamhet, där personer från CUL bistår lärare vid främst 
kursuppstarter. CUL erbjuder en checklista över vad lärare ska tänka på samt verktyg för 
att göra kursutveckling. Ett basutbud av kurser och andra tjänster är gratis för lärarna på 
LiTH. Efterfrågas någon form av specialkunskaper från lärare, tar CUL till viss del betalt 
för att utföra uppdraget. Rektor har beslutat om utbildning varje gång undervisande 
personal tar ett större pedagogiskt steg. Med ett större pedagogiskt steg menas i första 
hand när lärare börjar undervisa, i andra hand när lärare får kursansvar och i tredje hand 
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att läraren blir studierektor eller forskningsledare. Från och med juli 2001 gäller bland 
annat att kursen i universitetspedagogik: lärande, undervisning och kunskap (LUK) är 
obligatorisk för alla som börjar undervisa. Kurserna fokuserar på generell pedagogik och 
inte IT-pedagogik även om det finns inslag i varje kurs av IT-pedagogik. Dessa kurser är 
gratis för lärarna att gå och finansiering av dessa kurser kommer från rektorn. Det har 
även införts pedagogiska mentorer som stöd för studerande i LUK-kursen, nyanställda 
lärare och doktorander. Det finns inget tydligt IT-perspektiv i mentorskapet. 

CUL driver ett av de kurswebbsystem som finns på universitetet, Blackboard, vilket 
används bland annat av lärare för att göra kurshemsidor. I Blackboard kan lärare bland 
annat spara, distribuerar och kommentera dokument, det finns en meddelarfunktion av allt 
som händer, chatfunktion, diskussionsforum samt funktioner för att följa upp 
studentpresentationer. På LiTH upplevs det av CUL att Blackboard används av få lärare, 
vilket kan bero på att det redan finns kurshemsidor med viss funktionalitet och att lärare 
upplever att de inte behöver Blackboard. 

4.3.3 CULs samarbete med andra 
CUL samarbetar med Tekniska högskolans IT-råd men även med de andra fakulteternas 
IT-råd. Samarbete sker även med Nätuniversitetet och fem andra universitetet angående 
att förbättra lärarnas IT-användning från grundskolan till universitetet. 

4.3.4 CULs definition av IT-stöd 

CUL definierar IT-stöd som all lärande stödjande programvara som förbättrar 
undervisningen. Det omfattar exempelvis e-post och avancerade Learning Management 
System (LMS), som är mjukvara som automatiserar administrationen av utbildning. LMS 
registrerar användare, söker kurser i kataloger, sparar data från studenter och erbjuder 
administrativa rapporter. LMS fokuserar på att hantera kurser skapade av flertalet olika 
källor. Det som betonas med användningen av IT-stöd är att det ska hjälpa studenterna att 
lära, det vill säga att det ska ge en inlärningseffekt. CUL anser att användningen av IT-
stöd kan bidra till just detta men kan även motverka inlärningseffekten om IT-stödet 
används på fel sätt. 

4.3.5 Lärares IT-kunskaper 

Från tidigare erfarenheter har CUL upplevt att IT-kompetensen hos lärarna på LiTH 
varierar avsevärt. Det finns många lärare som är duktiga på att använda IT i 
undervisningen till några få som är alldeles ointresserade. CUL uppskattar exempelvis att 
det är många lärare på LiTH som kan producera en PowerPoint-presentation eller att 
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använda e-post. Däremot är kompetensen låg till mycket låg vad det gäller exempelvis att 
använda Learning Management System eller att producera en film och lägga ut den på 
kurshemsidan. De lärare som vänder sig till CUL är intresserade av att lära sig mer om 
IT-användningen i undervisningen. Det upplevs som att det är få lärare som nappar på 
nyheter eftersom det innebär att lärarna måste lära sig nya saker och förändra sitt 
arbetssätt, vilket kräver eftertanke. Det som upplevs lättast att nå ut med till lärarna på 
LiTH är olika beräkningsprogram samt program och dylikt som generellt är 
undervisningsinriktade. 

4.4 Tekniska högskolans IT-råd 
Tekniska högskolans IT-råd (TekIT) startades 1996 av LiTHs styrelse för att arbeta med 
LiTHs IT-pedagogiska verksamhet.  

4.4.1 TekITs uppgift 
På TekITs hemsida går att läsa att TekITs arbete omfattar 

� att verka för kontakter mellan IT-verksamhet och övrig verksamhet, 

� att verka för samordning av IT-pedagogisk verksamhet och IT-utveckling för 
pedagogiska ändamål inom LiTH och Linköpings universitet, 

� att verka för ökat erfarenhetsutbyte och informationsspridning av IT-användning i 
LiTHs utbildningar, 

� att handlägga ansökningar om IT-pedagogiska projekt.  

4.4.2 TekITs mål 
Målet med TekIT är att vara ett forum för att koordinera, driva, inspirera, utvärdera och 
förankra IT-pedagogiska initiativ vid LiTH och Linköpings universitet. Det finns en 
Infobank, där relevant information som rör användningen av IT i undervisningen samlas. 
Under examensarbetes gång har indikationer fåtts på att definitionerna i denna Infobank 
kanske inte är helt vedertagna på LiTH. Under åren har TekIT mottagit invändningar mot 
dessa men aldrig fått förslag på hur de skulle kunna definieras istället. Varje år anordnas 
en TekIT-dag och olika projekt inom IT bedrivs kontinuerligt. 

4.4.3 TekITs samarbete med andra 

TekIT strävar efter att samarbeta och samordna sin verksamhet med CUL. Det finns även 
en person från CUL som sitter med i TekIT-gruppen. Personer från UNIT och biblioteket 
finns också de med i TekIT-gruppen. 
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4.4.4 TekITs definition av IT-stöd 
TekIT definierar IT-stöd i undervisningen som användning av IT-verktyg i en kurs utöver 
användning av egen dator. Effekten av användandet ska ges till fler än läraren. Till 
exempel inbegrips inte användning av PowerPoint för presentationer medan att dela ut ett 
visualiseringsprogram till studenterna för att de själva ska använda det inbegrips. Med IT-
verktyg menas ett IT-baserat hjälpmedel för att på något sätt underlätta ett arbetsmoment. 
Det kan vara nätbaserat men också lika gärna bestå av ett program på en enskild dator 
eller en specialutrustning.  

Förutom definitionen på IT-stöd har även TekIT fyra definitioner av olika datorbaserade 
hjälpmedel.  

� Datorbaserat beräkningshjälpmedel: hjälpmedel med huvudsyfte att underlätta 
komplexa och/eller mödosamma uträkningar eller beräkningar. 

� Datorbaserat visualiseringshjälpmedel: hjälpmedel med syfte att underlätta 
förståelse av komplexa begrepp, ekvationer eller förlopp. Tonvikt här är alltså att 
förklara teori. 

� Datorbaserat modelleringshjälpmedel: hjälpmedel med huvudsyfte att testa eller 
påvisa olika modellers egenskaper. 

� Datorbaserat programmeringshjälpmedel: hjälpmedel för utveckling av program för 
datorer mm (till exempel kompilatorer, utvecklingsomgivningar). 

4.5 Universitetsavdelningen för IT-tjänster 
Universitetsavdelningen för IT-tjänster (UNIT) har som vision att vara den naturliga 
samarbetspartnern för drift och utveckling av IT-tjänster inom Linköpings universitet, 
enligt UNITs hemsida.  

Vidare går det att läsa på hemsidan för UNIT att det är en avdelning inom 
universitetsförvaltningen som på uppdrag utvecklar och underhåller gemensamma system 
för kommunikation, administration och datasäkerhet. UNIT kan också erbjuda IT-tjänster 
åt fakulteter, institutioner och övriga universitetsenheter. Deras kompetens finns inom 
datakommunikation och säkerhet, persondatorteknik och service, server- och 
systemadministration samt system- och programutveckling. Genom en kontinuerlig 
kompetensutveckling och ett nära samarbete med andra enheter inom universitetet, har 
UNIT som målsättning att vara en kvalificerad samarbetspartner inom IT. 
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4.6 Annan IT-verksamhet 
Rektor bekostar centralt vissa aspekter som rör IT till exempel nätverket, den centrala e-
posten och den centrala helpdesken.  

Fakulteterna finansierar även viss IT-verksamhet själva. LiTH står för kostnaden för 
Tekniska högskolans IT-råd. Fakulteterna köper även viss programvara som används i 
undervisningen såsom licensen för Matlab. Uppskattningsvis spenderar LiTH cirka två 
miljoner kronor per år på programvarulicenser. De ansvarar även för en del av IT-
verksamheten, bland annat de bärbara datorer som kan hyras av kursdeltagare, vissa 
datorsalar och Knutpunkterna på campus.  

Utbildningsnämnderna på LiTH driver olika datasalar för sektionerna, till exempel Island 
för Industriell Ekonomi och Embassaden för Maskinteknik.  

Institutionerna driver i sin tur egen IT-verksamhet. Institutionerna har huvuddelen av alla 
datorsalar och program. De driver även sina egna undervisningssystem till exempel 
Infowebb på EKI som bland annat används för distribuera kursinformation till studenter 
och annan kursadministrativ verksamhet. 

Viss forskning om IT bedrivs på LiTH i liten skala och sker i form av olika samarbeten. 
Inga större forskningsprojekt bedrivs med andra ord på LiTH om hur IT-stöd kan 
användas i undervisning. 

Nämnas i sammanhanget kan även studieadministration på Internet, den så kallade 
Studentportalen. Anställda på LiTH ser skillnad på Studentportalen och kursverksamhet 
men om samma skillnad upplevs av studenterna är en annan fråga. I dagsläget finns ingen 
integration av de olika systemen utan Studentportalen ligger skild från institutionernas 
system. 
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5 Datainsamling 

Kapitlet innehåller en sammanställning av de intervjuer som 
genomförs med lärare på EKI, IDA, IKP och MAI. Därefter följer en 
sammanfattning av lärarenkäten, som i år även tjänar som Tekniska 
högskolans IT-råds årliga enkät till lärare på LiTH. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse av intervjuerna med studenter på civilingenjörs-
utbildningarna i datateknik, industriell ekonomi och maskinteknik.  

5.1 Intervjuade lärare 
Totalt intervjuades åtta lärare på LiTH från Ekonomiska institutionen (EKI), Institutionen 
för datavetenskap (IDA), Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP) 
samt Matematiska institutionen (MAI). Två lärare intervjuades från vardera institution, 
varav två kvinnor och sex män. Ingen särskiljning gjordes mellan forskarassistenter och 
universitetslektorer för att skydda lärarnas verkliga identitet. De intervjuade lärarna 
omnämns som ”lärare 1” till och med ”lärare 8”. Frågeunderlaget som används under 
lärarintervjuerna återfinns i Appendix A. 

5.1.1 Bakomliggande faktorer till lärares IT-användning i 
undervisningen 

Lärares egen IT-användning 

Samtliga lärare anser sig vara erfarna IT-användare förutom lärare 8 som ser sig som en 
medelerfaren IT-användare. 

Som IT-användare ser lärare 1 sig själv ”som en person som är beredd att gräva en del i 
det för att få reda på hur saker och ting fungerar för att göra det bättre men är inte 
intresserad av att lära sig allting bakom”. Lärare 2 anser sig vara en avancerad 
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datoranvändare i Windows-miljö och betraktar sig som en ”datornörd” medan lärare 3 
benämner sig själv som en ”synnerligen erfaren” IT-användare. Lärare 6 upplever att hon 
är välförtrolig med det IT-stöd som hon använder idag. Stöter hon på IT som hon inte 
känner igen, försöker hon utforska den. 

Tiden lärarna använder datorn i arbetet varierar mellan två timmar och åtta timmar per 
dag och på fritiden mellan noll och två timmar per dag. En sammanställning över hur ofta 
och till vad lärarna använder dator i arbetet och på fritiden visas i tabell 5-1. 

Tabell 5-1: Sammanställning över hur ofta och till vad lärarna använder dator. 
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Hälften av tiden som lärare 2, 3, 4 och 6 spenderar vid datorn i arbetet har koppling till 
undervisningen, resterande tid omfattas av sin egen forskning. 

Sätt att undervisa 

Lärarnas sätt att undervisa skiljer sig en hel del. Lärare 1 tror att ”man lär sig bra om man 
på olika sätt kan applicera saker och testa saker, att man lär sig genom att på något sätt 
uppleva”. Det kan ske ”i olika utsträckning men att man åtminstone får koppla teoretiska 
kunskaper på praktiska fall, ju mer verklighetstrogna desto bättre är det”. Lärare 1 anser 
även att det är positivt för studenterna att träna sig på komplexa situationer eftersom all 
fakta inte finns tillgänglig i verkligheten och att det inte alltid finns ett rätt svar. 
Lärarrollen är att få igång diskussioner mellan grupper och få fram olika synvinklar på 
problemet samt att delvis peka ut riktningen. 

Lärare 2 baserar undervisningen på ett praktikfall som studenterna arbetar i grupp med 
som om de vore en konsultgrupp. En föreläsnings- och seminarieserie sammanfaller med 
de olika moment som praktikfallet behandlar. Lärare 2 förespråkar en reflekterande 
undervisning med aktiv diskussion från studenterna.  

”Framförallt jobbar vi på avdelningen för att få ett aktivt deltagande från 
studenternas sida. … Förmedlande, föreläsande, att vi sitter inne med alla 
svaren fungerar inte framförallt inte inom ett sådant praktiskt ämne.”  
(Lärare 2) 

Den typ av undervisning som lärare 3 tror mest på är projektbaserad undervisning. Han 
upplever att han som lärare kommer närmare studenterna och att han lär känna 
studenterna och på så sätt kan coacha studenterna på ett helt annat sätt.  

”Totalt sett vill jag få studenterna att tänka själva, kan jag lära studenterna att 
hitta information eller lära sig genom experiment, då är jag i mål. Eftersom 
det är så många andra som bara trycker ner formler på dom så försöker jag 
lära dom en viss skepsis också, både mot smarta konsulter och professorer.” 
(Lärare 3) 

Lärare 4 har dels mindre profilkurser i de högre årskurserna, dels grundläggande kurser 
med drygt 100 deltagare. Profilkurserna är upplagda som projektkurser, där studenterna 
jobbar självständigt. Föreläsningar och seminarier ligger som stöd för studenterna. Lärare 
4 trivs bäst med denna form av undervisning.  

”Det ena är de här traditionella, stora kurserna där vi har över 100 deltagare 
normalt och där är ju man egentligen ganska låst till den formen med 
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storföreläsningar och labbar och lektioner. Vi vill ju göra studenterna mer 
aktiva i den mån det går men det är inte så lätt.” (Lärare 4) 

Lärare 5 har inte reflekterat särskilt mycket över sättet som han undervisar på eftersom 
han inte utvecklar kurser och saknar kursansvar samt upplever att han blir tilldelad en 
arbetsuppgift. Han beskriver sitt tidigare arbete som lektionslärare som ”ett 
enmansarbete, där läraren håller i övningarna och i den mån som är möjligt får 
studenterna räkna själva”. Lärare 5 önskar att studenterna skulle arbeta mera självständigt 
och att läraren skulle fungera mer som en handledare.  

Lärare 6 betonar studenternas delaktighet och skapandet av en dialog. 

”Jag tror ju på delaktigheten att få kontakt med studenterna, det är ju absolut 
det viktigaste, att känna att det jag säger går in på nåt sätt och att man får en 
dialog med dom som jag undervisar, att man har ett utbyte. Det känns viktigast 
att man har en bra dialog att basera undervisningen på. Jag försöker skapa 
den kontakten … och strävar efter det.” (Lärare 6) 

Lärare 7 ser sig själv som en ”konservativ förmedlingspedagog”. Hur det tar sig i uttryck i 
lärarens undervisning, är han en aningen otydlig på. 

Lärare 8 får möjlighet att undervisa i olika kurser på grundutbildningen eftersom lärarna 
på avdelningen växlar mellan de olika kurserna. Avdelningen har en gemensam policy för 
undervisning, som går ut på att studenterna ska jobba och lärare ska finnas till som en 
hjälpande hand. Lärarrollen ska fungera som en handledare.  

Kompetens inom IT och IT-pedagogik 

Samtliga lärare förutom lärare 8 anser att de har tillräckliga IT-kunskaper för att kunna 
använda IT i undervisningen. Lärare 8 anser att han är ganska okunnig, vilket beror på att 
han inte är så intresserad av ”vad som händer bakom kulisserna” och att hans IT-
användning är anpassad efter sina IT-kunskaper. Lärare 8 ser datorn mera som något 
nödvändigt ont och anledningen till att han börjar använda ett nytt program är att 
programmet kan hjälpa honom att utföra något som han måste göra. Däremot är det 
mycket möjligt att han skulle använda datorn mer i undervisningen om han hade bättre 
IT-kunskaper. Lärare 2 tar ofta hand om IT-supporten på avdelningen.  

Jämfört med studenternas IT-kunskaper anser lärare 3, 5 och 7 att de har betydligt bättre 
kunskaper, lärare 1 och 6 anser sig ha bättre IT-kunskaper än genomsnittsstudenten, lärare 
4 har lika goda IT-kunskaper och lärare 8 har sämre IT-kunskaper än genomsnitts-
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studenten. Lärare 2 kan inte uttala sig om hur hans IT-kunskaper står sig gentemot 
studenternas. 

”Det är väldigt få gånger som man inte kan lösa problem som studenterna 
har.” (Lärare 6) 

Lärare 7 är av den uppfattningen att lärare ska byta kurs när de inte längre är bäst i 
klassen. 

”Man använder bara det man känner sig hemma med och trygg i, annars 
skulle det nog vara ganska misslyckat att göra på något annat sätt.” (Lärare 7) 

Lärarna berättar om relativt begränsade kunskaper inom IT-pedagogik. Lärare 7 vet inte 
ens vad IT-pedagogik är och menar att han uppenbarligen inte kommit i kontakt med det 
alls. Den kontakt lärare 3 har haft med IT-pedagogik inskränks till demonstrationer av 
olika system, vilket lärare 3 beskriver som ”lovande men när vi fick demonstrationen så 
insåg vi att han bara löser halva vårt problem … Han kunde hjälpa till att lära ut 
syntaxen … men inget stöd fanns för läraren om algoritmen var vettig”. Lärare 2, 4, 5 och 
8 har i CULs stegkurs i universitetspedagogik har fått Blackboard demonstrerat för sig 
som lärare 2 upplevde ”misslyckade kapitalt med att berätta varför vi skulle titta på 
Blackboard”. Exemplen på demonstrationen saknade sammanhang och tillämpningar 
samt vad användningen får för effekt. Lärare 5 ansåg att demonstrationen handlade mer 
om IT som ett hjälpmedel än IT-pedagogik. 

Den enda kontakt som lärare 6 har haft med IT-pedagogik är vid planering av en 
distansutbildning, men hon uppfattar det som att hon har relativt liten kunskap i just 
pedagogik som rör IT-användning. 

”Jag kan ju bedriva en bra undervisning med den kunskap som jag har idag 
men om jag skulle vilja utnyttja IT mer, då känns det nog som om man skulle 
vilja ha mer information.” (Lärare 6) 

Lärare 1 särskiljer inte IT-pedagogik från pedagogik. Utifrån sin IT-användning i 
undervisningen, då han bland annat ”sitter och snickrar och gör undervisningsmaterial”, 
har han i stor omfattning kommit i kontakt med IT-pedagogik. Handlar det istället om 
”interaktiva saker som (han) främst tänker på när (han) hör ordet” har han i mindre 
omfattning kommit i kontakt med IT-pedagogik.  

Upplevda barriärer till IT-användning i undervisningen 

Tid är något som upplevs av många lärare begränsa deras IT-användning i undervisningen 
och ses som en barriär. Lärare 1 anser att han överhuvudtaget inte har tid till att lära sig 
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nya saker utan måste välja det som känns viktigast. Tiden hindrar och begränsar lärare 4 
att använda IT i undervisningen. Det saknas dels tid till att utveckla eller anpassa IT-stöd, 
dels tid till att underhålla och uppdatera, vilket är en uppfattning som delas av lärare 5 och 
6. Eftersom det tar lång tid att utveckla exempelvis en datorövning som studenterna kan 
lära sig något av, är det enklare att istället förklara för studenter på föreläsning, upplever 
lärare 5. 

En pedagogisk tanke med IT-användning begränsar även lärare. Lärare 2 saknar 
framförallt mening och syfte med IT-användningen och menar att ”IT-användningen är 
inget självändamål i sig”. Lärare 5 uttrycker att avsaknaden av pedagogiska idéer på 
användningsområden och tillvägagångssätt för användningen av IT i undervisningen kan 
upplevas som ett hinder, vilket även stämmer överens med vad lärare 6 anser. 

”Det är mer idéer och så hur man skulle kunna gå tillväga för att få en 
pedagogisk effekt och så vidare. Det är mer sådana begränsningar om vilka 
idéer och hur man skulle lägga upp det och hur man genomför.” (Lärare 5) 

”Man skulle vilja få hjälp eller vara på något seminarium eller där man 
överhuvudtaget diskuterar frågan för att själv börja tänka i dom banorna hur 
man överhuvudtaget kan börja använda IT i undervisningen, på nåt sätt öppna 
den dörren så att man kan använda IT på ett annat sätt än vad jag gör idag.” 
(Lärare 6) 

Hinder som lärare 1 upplever med att använda IT i undervisningen är att han själv ”inte 
behärskar saker och ting själv”.  

Lärare 8 är av den uppfattningen att det inte går att ersätta studenternas eget arbete och 
därför har ”hela datorsvängen dragits lite i smutsen”.  Många drar åt sig öronen vad det 
gäller IT-användning i undervisningen på grund av ”de korkade förslagen”. Det är en 
anledning till att IT-användningen inte slagit genom mer. Lärare 8 ser inget användnings-
område för IT som medför att han eller studenterna utför någonting på ett bättre sätt. 

”Ska man använda det (IT), ska man veta vad man ska använda det till och det 
vanligaste förslaget är … att det ska ersätta det egna handräknandet.”  
(Lärare 8) 

Tillgång till IT upplevs även som hinder av somliga lärare. Det finns datorprogram som 
Lärare 5 skulle vilja använda i undervisningen men de har alldeles för höga licensavgifter 
för att installeras på de gemensamma datorerna som även studenterna har tillgång till. Han 
försöker använda billigare interna programvaror men dessa motsvarar inte alltid det han 
vill. De användningsområden som lärare 2 kan tänka sig att använda IT till i 
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undervisningen är ”alldeles för stora och komplexa för att vi idag ska ha tid, råd och 
kunskap att göra dom men kanske på sikt”. Enligt lärare 2 finns det en ”jättepoäng” att 
kunna använda spel för att ”köra komplexa saker och göra synligt” för studenterna men 
det finns ett glapp mellan vad som är tekniskt möjligt och kommersiellt tillgängligt samt 
vad som finns tillgängligt på universitetet. Lärare 3 anser att viss programvara kan vara 
svåranvänd, till exempel vill han gärna ha ett diskussionsforum på kurshemsidor men har 
inte hittat någon lättanvänd programvara.  

Även befintlig IT, speciellt projektorer i undervisningssalar, kan ställa till problem för 
lärarna. Det anser lärare 5. Lärare 4 efterlyser en checklista i undervisningssalar om hur 
projektorer fungerar eftersom det finns olika typer i olika salar. Hon är av den 
uppfattningen att det börjar bli så vanligt att föreläsare använder sig av projektor och hon 
funderar över om det är något som lärare verkligen ska behöva beställa extra till 
föreläsningar.  

”Det borde kanske ingå eller ingå i schemaläggningen att man säger att jag 
vill ha en projektor. Det skulle vara enkelt att man redan då markerar att till 
dom här tillfällena vill jag ha projektor. Det är ett moment till, det är klart att 
det inte är så jobbigt men man ska komma ihåg att göra det. Det finns risk att 
det blir fel (vid bokning av projektor).” (Lärare 4)  

Lärare 4 önskar även fasta datorer i föreläsningssalar för lärare istället för att vara tvungen 
att ta med egen bärbar dator. Om alla studenter har tillgång till en dator, vilket de flesta 
har men som lärare 3 inte kan utgå ifrån, skulle han kunna ställa högre krav på 
studenterna vad gäller förberedelser av laborationer och liknande. Lärare 5 upplever att 
datorsalarna kan vara fullbokade.  

”Det kräver ofta lång framförhållning för att boka in dom datorsalar som vi 
har och skulle man vilja göra nånting mer spontant när man får behovet, är 
det inte säkert att den möjligheten finns.” (Lärare 5) 

Lärare 6 anser att studenterna har haft en del problem med programvaran på 
datorlaborationer. Hon tycker även att datorerna till studenterna är dåliga framförallt 
skärmarna som har dålig upplösning. 

Lärare 7 ser inga direkta problem eller hinder för att använda IT i undervisningen. 
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5.1.2 Egenskaper hos lärare 
I tabell 5-2 nedan visas en sammanställning över lärares egenskaper. 

Tabell 5-2: Sammanställning över intervjuade lärare med avseende på kön, ålder, år på 
LiTH, befattning,  utbildning samt undervisningsroll. 

 

5.1.3 IT-användningens upplevda egenskaper i undervisningen 

Definition av IT-stöd i undervisningen 

Flera av de tillfrågade lärarna svarar vagt och svävande angående vad IT-stöd är för dem. 
Lärare 5 svarade att ”jag har också undrat vad är IT egentligen, det är ingen lätt fråga att 
svara på” men han anser att den största nyttan eller möjligheten med IT är att information 
blir tillgänglig på ett helt nytt sätt. Lärare 7 har aldrig brytt sig om att definiera begreppet 
utan ser IT-stöd som ”ett redskap som används när det är praktiskt och lämpligt och det 
är det mer och mer”. Kursadministration, spridning av information, kommunikation, 
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presentationer och datorlaborationer märks bland svaren av användningsområden för IT-
stöd i undervisningen från lärare 1, 2, 3, 5 och 8. 

Lärare 4 och 6 associerar IT-stöd till interaktiva hemsidor, multimedia och distans-
utbildning, vilket ingen av dem använder IT-stöd till. Båda uttrycker att de inte längre ser 
datorlaborationer som IT-stöd i undervisningen.  

”Vi använder datorn i undervisningen via PowerPoint-presentationer, vi 
använder datorer till labbar men det har vi alltid gjort på avdelningen så att 
jag tycker egentligen inte att det är datorstöd eftersom det är så naturligt för 
mig. Det som jag skulle vilja se som mer datorstöd är väl kanske det vi inte 
gör; interaktiva hemsidor, självstudiesidor för studenterna har vi till exempel 
pratat om men har inte haft tid att utveckla.” (Lärare 4) 

Användbarhet av IT i undervisningen 

Lärarnas uppfattning om IT-stödets användbarhet i undervisningen skiljer sig åt. Nedan 
presenteras de användningsområden och situationer som lärarna ser störst möjlighet att 
använda IT-stöd i undervisningen. 

Användning av IT-stöd på föreläsningar och presentationer nämns av somliga. Lärare 4 
ser störst möjlighet att använda IT-stöd i undervisningen vid ”föreläsningar, där 
PowerPoint är ett ganska snabbt och effektivt sätt att presentera presentationer”. Lärare 
1 och 3 föredrar att presentera material med hjälp av PowerPoint. Enligt lärare 3 är 
PowerPoint-presentationer uppskattat av studenterna medan lärare 1 har fått varierande 
reaktioner från studenterna.  

”Det känns som en del tycker att det är konstigt att inte använda den teknik 
som finns tillgänglig. En del blir nästan störda om det blir för mycket 
PowerPoint-bildspel och tycker nästan att det är befriande när man inte 
använder det.” (Lärare 1) 

Lärare 7 anser att det är främst vid lektioner som IT-användning lämpar sig bäst inom 
hans ämnesområde. Finns det inlämningsuppgifter i kursen, ser han fördelar med att 
använda IT-stöd, dels för att lösa och skriva uppgiften, dels vid inlämning av uppgiften. 
Lärare 4 och 6 anser att IT och framförallt datorer är ett medel eller förutsättning för att 
bedriva undervisningen på datorlaborationer.  

Har lärare 7 måttliga grupper, det vill säga maximalt trettio studenter, lämpar sig IT-stöd 
för tentamen. Lärare 5 anser att IT-användning på examinationer skulle kunna spara lärare 
tid. 
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”En lockande tanke är att använda det som examinationsform i större 
utsträckning. Det skulle kunna underlätta för dom som ska rätta och så vidare. 
Den processen med examination är väldigt tidskrävande för lärare så om man 
skulle kunna använda IT mer där skulle det ju ge stor nytta för lärarna. Det 
kanske inte skulle göra så stor skillnad för studenterna.” (Lärare 5) 

Lärare 3 upplever att IT-användningen för kurshemsidor som ”ovärderlig”. Detsamma 
gäller för e-post. Lärare 5 ser även stora fördelar med att använda IT till 
kursadministration; ”anmälan till laborationer, registrering på kurser … ju mer man kan 
använda det där desto smidigare blir det ju”. Lärare 2 instämmer i resonemangen ovan. 
Han ser även möjligheter att med IT-stöd kunna visualisera och tydliggöra teori. 
Simulatorspel underlättar för studenterna att förstå eftersom det är lätt att ändra samtidigt 
som spel gör det roligt att lära sig.  

”Vi har funderat på men aldrig haft tid att sjösätta är ju att man skulle gärna 
kunna ha tutorials på vissa moment i kurser … som vi har lektioner på nu och 
där skulle man ju vilja utveckla nån typ av datorstöd där studenterna skulle 
kunna göra design och få feedback på det eller få på olika sätt förslag på vad 
som är bättre.” (Lärare 4) 

Lärare 6 ser möjligheter att med IT kunna fördjupa föreläsningar och datorlaborationer 
med ”konkret verklighetsanpassning av de hypoteser som man ställer upp”. 
Användningen av IT-stöd i projekt för att ge verklighetsanknytning nämns av lärare 5 och 
8. 

”I projektuppgifter som ligger nära arbetet inom industrin och forskning är det 
viktigt och då ger det också väldigt bra resultat att använda IT, framförallt 
beräkningshjälpmedel som vi använder för det är så verkligheten ser ut och det 
är så som man jobbar på riktigt.” (Lärare 5) 

Nytta/effekt av IT-användning i undervisningen 

Lärare 3 anser att användningen av IT-stöd definitivt kan ge ett positivt bidrag till 
undervisningen. PowerPoint-presentationer ger möjlighet för studenterna att efter 
föreläsningar kunna repetera och reflektera över vad som sagt och att de inte belastas av 
två typer av lärande samtidigt under föreläsningar. 

”Skillnaden mellan att använda PowerPoint mot vanliga OH-bilder är ju att i 
vissa situationer så har du möjlighet till att göra animeringar så att man 
verkligen kan se hur någonting förändras eller någonting utvecklar och så 
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vidare. Det är ju väldigt svårt att göra med vanliga OH-bilder och tidsmässigt 
tar det ju fruktansvärd mycket längre tid att försöka göra det på tavlan.” 
(Lärare 3) 

Lärare 4 tror att tillgången till presentationer under föreläsningar kan vara på gott och ont 
för studenterna. Positivt är att studenterna kan koncentrera sig på att lyssna samt att de har 
kvar ”gången av det som har presenterats”. Hon har fått önskemål från studenterna som 
vill att föreläsningsmaterialet ska vara fristående men hon anser att det ska fungera ”som 
ett stöd för föreläsningen”. Vid föreläsningar föredrar lärare 6 att använda sig av tavlan 
och komplettera med vissa OH-bilder istället för PowerPoint-presentationer eftersom hon 
upplever att studenterna blir mer aktiva.  

”Jag vill använda tavlan så mycket som möjligt. Jag tycker inte att dom skriver 
av en OH på samma sätt som de skriver av en tavla. I undantagsfall visar jag 
något diagram som jag inte kan rita på tavlan och då att koppla upp OH-
kanon för att visa en bild, det känns bara bökigt på nåt sätt. Man kan mer 
pedagogiskt gå in och rita på en OH och göra markeringar och kladda lite 
grann. Det kan jag inte göra på en PowerPoint. … Jag tycker det blir mycket 
mer passivt när man använder PowerPoint. Dom blir matade på nåt sätt och 
mer tillbakalutade och inte alls deltagande på samma sätt.” (Lärare 6) 

Användningen av IT-stöd i undervisningen kan, enligt lärare 2, synliggöra studerad teori. 
Genom att studenterna själva kan tillämpa det studerade med hjälp av IT, får de konkreta 
erfarenheter, vilket bidrar till att studenterna kan reflektera över vad de studerar. Grafiska 
visualiseringar kan uppnås med enkla medel. Lärare 6 tror att användning av IT-stöd kan 
”bidra till ökad förståelse genom att man i sådana fall kan visa konkreta exempel”. 
Användningen av IT-stöd i undervisningen kan, enligt lärare 7, bidra till ökad förståelse 
för kursinnehållet hos studenterna. Han anser att ”lärandeprocessen går ut på att skapa 
förståelse för stoffet” och IT kan i vissa fall bidra till detta genom att det går att studera 
mer realistiska problemställningar och applicera teori på verkliga problem, vilket är en 
uppfattning som delvis delas av lärare 8.  

”Problemställningarna får ökad realism om man använder sig av datorer.” 
(Lärare 7) 

Lärare 5 anser att det är ”väsentligt” att studenterna lär sig lösa problem på det sätt som 
det görs inom forskning och ute i näringslivet.  

”Det ger studenterna en bättre förberedelse för deras nästa roll, att de lär sig 
så som verkligheten fungerar både inom industrin och forskarvärlden. Mycket 
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av ingenjörsarbetet är baserat kring datorhjälpmedel och datorstöd.”  
(Lärare 5) 

Lärare 2 anser även att IT-användning i undervisningen ger viss samhällsnytta, vilket 
bidrar till att samhället har IT-mogna medborgare. 

Lärare 1 ser att studenterna kan få nya perspektiv genom att använda någon form av IT-
stöd som är interaktivt. IT kan ge studenterna en möjlighet att studera relativt komplexa 
frågeställningar, som annars är svåra att förklara och beskriva, när de själva vill. Även 
lärare 4 ser positiva effekter av användning av IT-stöd för att ”utveckla material, där 
studenter kan jämföra olika saker på olika sätt … och bli mer aktiva”. Lärare 4 hoppas att 
uppgifter för studenternas självinlärning kan bidra till att studenterna får mer övning då 
hon anser att ”föreläsningssituationen i sig ofta är ganska passiv”. 

 ”Genom att göra någonting i det här programmet, händer det nåt som de får 
ta ställning till.” (Lärare 1) 

Lärare 3 ser att diskussionsforum på kurshemsidan skulle få studenter att vara mer aktiva 
och få nya perspektiv på det studerade materialet men det kräver att läraren är aktiv och 
att studenter vågar skriva i ett diskussionsforum.  

”En och annan nyhetsgrupp kring just lite tvära frågor exempelvis 
könsfördelning inom högskola och industri … är en sak som många skulle må 
bra av att kunna diskutera, framförallt är det ganska många som skulle dra 
nytta av att läsa diskussionen som förs av intresserade och få upp lite andra 
tankar.” (Lärare 3) 

Lärare 2 anser att IT-användningen ska vara behovsbaserat och inte användas för 
användandets skull, vilket är något som lärare 5 instämmer i. Lärare 5 och 6 uttrycker en 
osäkerhet över vad IT-användning kan ha för effekt på studenters inlärning.  

 ”Att använda det på riktigt i undervisningen, det är klart att det bidrar till 
inlärningen att använda det på riktigt snarare än bara prata om att så här 
fungerar det … men om dom blir bättre ingenjörer för det, det materialet har 
inte jag tillgång till.” (Lärare 5) 

På avdelningen som lärare 8 arbetar har de funderat på är att använda dator till 
visualiseringar bland annat i tre dimensioner men det som har stoppat dem är rädslan för 
att sådan IT-användning skulle ersätta studenternas egen tankeverksamhet. Denna 
uppfattning har de fått genom att titta på gymnasiet och användningen av miniräknare, där 
studenterna trots tillgång till grafritande miniräknare inte har någon uppfattning om hur de 
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mest elementära funktionerna ser ut. De flesta resonerar så att de inte vill införa IT så 
länge som de inte med säkerhet kan säga att det förbättrar studenternas inlärning. 

Tillgänglighet till IT 

Lärare 6, 7 och 8 upplever att tillgängligheten till IT-utrustning i undervisningssalar är 
god. Lärare 5 tycker tillgängligheten är ”bra, men … trycket ökar ju hela tiden, det märks 
att det används mer och mer i alla kurser så att behovet ökar ju ständigt”.  

Projektorer och bärbara datorer är något som flera lärare har synpunkter på. Lärare 1, 2 
och 5 anser att det är krångligt att använda projektor i föreläsningssalar utan tillgång till 
egen bärbar dator, som de dessutom behöver vara ute i god tid att boka. Lärare 2 menar 
att man kan ”glömma göra någonting i ett lektionspass som inbegriper en dator” utan en 
egen bärbar dator. Lärare 4 är av liknande uppfattning men vill istället ha fasta datorer för 
lärare i undervisningssalarna. 

Samtliga lärare upplever att tillgängligheten till IT i den egna arbetssituationen är god.  

”Det är ju fullt med skärmar och jag har inget större behov av mer.”  
(Lärare 7) 

Lärare 1 och 2 anser att det inte finns någon teknisk support att tala om på institutionen. 
Har lärare 1 ett brådskande problem blir följden att han söker upp kollegor som är IT-
kunniga medan lärare 2 informellt ger support till andra lärare på avdelningen. Lärare 3, 
4, 5, 6, 7 och 8 har tillgång till teknisk support på avdelningen eller institutionen, vilken 
upplevs fungera bra.  

”Kring allt som är allmänt, så sköter dom det väldigt bra men som forskare 
jobbar man med väldigt specifika grejer som inte de kan svara på så man är ju 
väldigt ofta ändå utelämnad till sig själv eller till att söka information på 
Internet för att lösa ett problem.” (Lärare 5) 

Enligt lärare 5 finns det ingen support av pedagogiska frågor när det gäller frågor om IT-
användning i undervisningen på universitetet. Tillgängligheten till IT-pedagogisk support 
har lärare 2, 6 och 8 aldrig reflekterat över. Det beror på att lärare 2 ”aldrig har varit 
tillräckligt kreativ och visionär för att hamna i en sådan situation där han ser att han 
skulle kunna tänkas behöva det”. Lärare 8 menar att det beror på en kombination av brist 
på tid och intresse. Lärare 3, 4 och 6 skulle i första hand vända sig till andra lärare på 
avdelningen vid behov av IT-pedagogisk hjälp.  

”Det finns hur många lärare som helst som har undervisat sen mitten på 
sjuttiotalet så det är inga problem att få råd och tips.” (Lärare 3) 
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Lärare 4 diskuterar med sina kollegor och ”det är inga problem, det finns alltid nån här 
som vet eller kan ge tips var man ska gå vidare”. Skulle det dyka upp en fråga som inte 
kollegorna kan svara på, drar hon sig inte för att kontakta exempelvis CUL på 
universitetet. Lärare 1 blir inbjuden till IT-dagar som anordnas av TekIT och CUL, så 
skulle han vilja veta mer ”så vet jag på ett ungefär var jag ska vända mig för att börja 
nysta i det”. 

Lärare 3 använder sig även av bibliotekets databaser och lärare 7 av Internet eftersom det 
finns mycket publicerat material och ”varje bok med självaktning” har numera en hemsida 
med tilläggsmaterial som kan nyttjas. 

Inställning till IT-användning i undervisningen 

Ingen av de intervjuade lärarna uppger att de har en negativ inställning till att använda IT-
stöd i undervisningen. Lärare 6 och 7 är enbart positiva.  

”Jag kan inte säga annat än annat att jag är positiv till det. Det är inget som 
jag upplever som något negativt utan jag ser det snarare som en möjlighet att 
förbättra undervisningen.” (Lärare 6) 

Lärare 3 är överlag positiv till att använda IT i undervisningen men det måste vara 
välintegrerat och lättanvänd IT annars fortsätter han att ”arbeta i gamla spår”. Lärare 1, 
2, 4 och 5 måste se ett syfte med IT-användningen, till exempel beskriver lärare 1 IT-
användningen som ”bra så länge han ser att det gagnar och fyller ett syfte”. Lärare 5 
anser att han har en positiv inställning till att använda IT-stöd i undervisningen ”förutsatt 
att man inte bara använder IT för att man ska använda IT utan för att man tror att det ger 
bättre resultat och studenterna lär sig någonting som är nödvändigt”. Lärare 4 är 
”allmänt positiv” till att använda IT-stöd i undervisningen, ”där det kan hjälpa till sen kan 
man naturligtvis inte ta bort kontakten med studenterna”. Hon värnar om det personliga 
mötet mellan lärare och studenter.  

”Liksom med allt så tycker jag att man ska tänka efter först om det kan hjälpa 
till. … Man måste tänka efter vad är det jag vill göra och sen får man fundera 
vilka möjligheter har jag med datorn som hjälpmedel.” (Lärare 4) 

Lärare 8 däremot beskriver sin inställning till att använda IT-stöd i undervisningen som 
försiktig på grund av risken att IT-användning ersätter studenternas egen tanke-
verksamhet. Han tror att IT-användningen kan slå fel om lärare chansar för mycket. 

Hur lärarna känner inför att använda IT-stöd i undervisningen varierar från att de flesta 
känner tillförsikt och trygghet med sin IT-användning till att få känner sig ovana. Lärare 4 
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och 5 känner tillförsikt och trygghet med att använda IT-stöd i undervisningen eftersom 
de jobbar så pass mycket med IT själva. Lärare 7 använder inte IT i undervisningen som 
han inte känner tillförsikt med. Lärare 6 känner sig tryggare med användningen av IT-stöd 
under en föreläsning än under en datorlaboration, då det ofta inträffar saker som hon inte 
har kontroll över. Hon känner dock ingen osäkerhet inför IT-användningen på 
datorlaborationen. Förutom användningen av vissa projektorer upplever lärare 3 inga 
problem med att använda IT-stöd i undervisningen. Lärare 3 löser det alltid på något sätt 
men upplever att ”det inte är så kul att gå upp till A-huset och veta att det kanske inte 
fungerar”.  

”Det enda som känns när jag har lite bråttom ibland, är om den där jäkla 
projektorn ska funka. Det har väl sabbat en och annan föreläsning för mig.” 
(Lärare 3) 

”Varje gång man gör något nytt, är det lite knepigt”, detsamma gället för handhavandet 
av IT-stöd som lärare 1 inte har använt tidigare. Han känner däremot ingen oro inför 
nuvarande IT-användning utan anser att det fungerar bra. 

Lärare 8 skulle känna sig ”ganska skakis och darrig på att använda apparaterna själv och 
känna sig skräckslagen” om han skulle använda IT-stöd på föreläsning. Han tror att det är 
något som han skulle komma över med tiden och med mer erfarenhet. Lärare 2 känner 
inte tillförsikt i att aktivt använda IT i mötet med studenter eftersom han saknar en tydlig 
och klar handling med vad han vill uppnå. 

Lärare 3 tror att de flesta lärare på avdelningen är ”i grunden är positiva” till att använda 
IT-stöd i undervisningen. Liknande uppfattning har lärare 6 men även lärare 4 som anser 
att ”det är mer frågan om var man ska hitta tid att utveckla saker”. Lärare 1, 2, 5, 7 och 8 
upplever att andra lärares inställning till att använda IT-stöd i undervisningen varierar på 
avdelningen. Lärare 2 menar att på hans avdelning finns det lärare som är ”oerhört 
positiva och villiga att prova nya grepp och ha det i undervisningen” till dem som är ”inte 
alls villiga”. Liknande situation beskriver lärare 1. Lärare 5 tror att andra lärare på 
avdelningen har ”ganska positiv attityd” till att använda IT i undervisningen, kanske med 
något undantag.  

”Sen finns det många som i praktiken inte använder för att dom har sina 
gamla kursstrukturer och dom har inga mer resurser för att utveckla vidare.” 
(Lärare 5) 

Lärare 8 tror att många lärare på avdelning känner som honom inför att använda IT i 
undervisningen. Det finns några som är väldigt nyfikna och ska prova allt men de flesta är 
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avogt inställda till att använda IT i undervisningen. En lärare på avdelningen får till och 
med sina e-postmeddelanden utskrivna av sekreteraren. 

5.1.4 Benägenhet att ta till sig förändringar 

Förändringar av sättet att undervisa 

Lärare 1 är intresserad av pedagogiska frågor. Vissa saker känns intressanta och han 
funderar på hur det skulle fungera i hans miljö, medan annat kan kännas mer främmande. 
Han anser att avdelningen driver förändringar av pedagogisk karaktär. Generellt fattas det 
sällan distinkta beslut i universitetsvärlden. Under de första fem åren upplever han att 
många förändringar av kurser sker tills en fast struktur nås och därefter sker mer 
kontinuerlig utveckling. 

”Man diskuterar och så börjar saker det att hända sen blir det lite de facto av 
det.” (Lärare 1) 

Lärare 2 anser att han är positiv inför förändringar av sättet att undervisa. Han menar att 
han är ”jätteöppen men inte när det kommer okritiskt som en etikett”. Han är ofta delaktig 
i, propagerar för och får gehör för sina idéer om olika typer av examination och 
undervisningsformer. Han tycker det är ”kul att testa nytt” samtidigt som han anser att det 
kan ta för mycket tid att ständigt utveckla kurser och ser en fördel med att inte förändra 
för mycket i kurser.  

”Lära sig själv genom att lära ut är en väldigt viktig aspekt. Det är oerhört 
utvecklande och stimulerande för mig att undervisa och testa nya grejer. Det 
är det som gör det kul att gå till jobbet.” (Lärare 2) 

Lärare 3 anser sig vara intresserad av nya sätt att undervisa. Han anser emellertid att 
många koncept som lanseras på bred front under nya namn har funnits länge på 
universitetet och har använts av honom eller andra på avdelningen. 

”Kommer det fram någonting som jag verkligen tror på och att det finns 
belägg för det vetenskapligt, då är jag nyfiken annars är jag ganska skeptisk, i 
synnerhet dom som sätter nya namn på gamla saker.” (Lärare 3) 

Lärare 4 upplever att förändringar av pedagogisk karaktär är ”bra i princip”. På DUO-
kursen tyckte hon att det var ”jättespännande” att diskutera och jämföra med andra lärare 
från exempelvis Hälsouniversitetet. Hon funderade över om deras idéer ”var nånting som 
funkar även för oss”. 
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”Jag har funderat på hur man kan införa liknande sätt på dom stora kurserna 
men vi sitter fast i dom ekonomiska ramarna så att vi kan inte göra projekt 
med så många studenter. … Egentligen tycker jag inte att den traditionella 
metoden med föreläsning och tenta är den bästa föreläsningsformen. … Vi vill 
ha projektkurser för att vi vill att studenterna ska applicera sina kunskaper.” 
(Lärare 4) 

Lärare 5 tycker att det är ”jättebra” att det kommer nya pedagogiska rön. Han ser sig själv 
som ”inte konservativ alls och är väldigt mottaglig mot nya lösningar, absolut, det är 
bara det att man måste ha kontrollen så att man inte hamnar i sådana problem så att det 
blir sämre”. Det sker inga större förändringar av befintliga kurser utan förändring sker 
gradvis eller så uppkommer diskussioner främst vid kursstarter. Han anser att hans 
möjlighet att påverka undervisningen var ”minimal som doktorand” men är större i 
dagsläget.  

Lärare 6 ser positivt på förändringar av sättet att undervisa. Det är ”jättebra” när nya 
grepp utforskas eller prövas men menar att ”sen så är det alltid en avvägning mellan hur 
mycket tid man har”. I dagsläget med den tjänst hon har, upplever hon att hon varken kan 
eller har tid att utforska förändringar av kursverksamhet och kursupplägg. 

”Jag tänker jättemycket på hur man kan få undervisningen mera applicerbar 
eller intressant. Det tjänstgör mera som hjälpmedel sådana där rön som 
kommer.” (Lärare 6) 

Hur lärare 7 upplever förändringar av pedagogisk karaktär, ”beror på hur vettiga de är”. 
Han ”ställer sig kritiskt intresserad” till nya sätt att undervisa. Han anser att ”vi är inte 
speciellt en revolutionär institution” eftersom ämnesområdet som lärare 7 är verksam i 
”har funnits i sisådär 6000 år och det finns ett vältilltaget perspektiv bakåt och en god 
erfarenhet att luta sig emot och bedöma förändringar gentemot och det tror jag är 
värdefullt”. Det går inte att separera ämnet från pedagogiken utan de är tätt 
sammankopplade. Lärare 7 upplever att det inte har skett så många förändringar av 
undervisningen under de år han har varit anställd på LiTH.  

Lärare 8 upplever att så länge något fungerar, vill inte han göra förändringar för att testa 
nya grepp eller metoder.  

”Det finns ingen garanti att något skulle fungera på mina kurser bara för att 
det står i en pedagogisk publicerad artikel så lite avvaktande är man alltid.” 
(Lärare 8) 
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För fem år sedan hade lärare 8 svarat att få kurser förändras, men han upplever att kurser 
förändras mycket snabbare idag än tidigare. I många fall beror det på att de har drabbats 
av dåliga resultat och då varit tvungna att förändra kurser. 

”Många kurser har sett likadana ut i evigheter medan andra förändras nästan 
varje år. … Traditionen hos oss är inte att sånt plötsligt införs utan traditionen 
är att examinatorn har ganska mycket makt och kontroll över sin egen kurs. … 
Oftast är det examinatorn som avgör om sådana förändringar ska till.” 
(Lärare 8) 

Det sociala systemet 

Lärare 1 samarbetar mest med andra lärare på avdelningsnivå. Han beskriver att ”det är 
ganska informellt, när det gäller utbildningen som sådan” och att det mestadels är ”öppna 
dörrar”.   

”Stämningen är sådan att det är fritt fram för vem som helst att ha idéer… Det 
finns ingen prestige som gör att den som råkar vara rektor och har disputerat 
tycker att den är mer än den som är doktorand utan man släpper fram varann 
ganska mycket och man litar mycket på folk att dom klarar av vad dom tar sig 
för.” (Lärare 1) 

En liknande uppfattning har lärare 2 om klimatet på hans avdelning. Eftersom det är få 
anställda på avdelningen behövs det inga formella strukturer. Beslutsgången är kort så det 
är inte långt från ord till handling. Ofta tas frågor upp på ”intressebasis”. Han anser att det 
på avdelningen finns ”ett otroligt driv och vilja att hela tiden förändra och utveckla, 
nästan till överdrift ibland, att vi förändrar så mycket kursinnehåll, upplägg och 
strukturer att det inte blir någon effektivitet i arbetet”.  

Även lärare 4, 6 och 8 berättar om ett informellt och öppet klimat på respektive 
avdelning. Lärare 4 märker att lärare har olika befattningar men hon upplever det ”som 
inget problem så, utan det är frågan om att det är svårare att få tag på professorn 
eftersom han är mer upptagen än att det finns någon hierarki”. Lärare 6 och 8 menar att 
det inte är långt mellan olika befattningar och hierarkin som finns är mer knuten till 
arbetsuppgifter.  

”Det är inte så att doktoranderna får putsa skorna åt professorn direkt. … 
Sedan finns det förstås personer som avviker från det allra vanligast.”  
(Lärare 8) 
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Lärare 7 beskriver klimatet på avdelningen som ”inte så tokigt … och inte så strikt”. 
Arbetet med kurser tillsammans med andra lärare är ”ganska informellt på grund av de 
flesta lärare, som är med i den kursen där det är mycket folk inblandade, har varit med så 
pass länge”. Han beskriver dem som erfarna män.  

”Som regel i de kurser jag har varit inblandad i, både som det ena och det 
andra, har skötts ganska informellt, det vill säga att kursansvarig får 
bestämma hur kursen ska vara och övriga brukar väl vara förhållandevis 
nöjda med det. Det är ju om inte annat mest bekvämt så.” (Lärare 7) 

Den starka sociala delen på avdelning som lärare 3 arbetar vid utgörs av 
forskningslaboratorierna, som han tillhör. Klimatet är informellt. Utöver 
forskningslaboratoriet finns lärare som undervisar på heltid, som inte alls har samma 
sammanhållning. Det är grundutbildningen som integrerar avdelningen och det är oftast 
via den som han träffar sina kollegor. 

”Vi försöker att samarbeta lite lärarna emellan, men lärarens stora dilemma 
är att det är en ensam roll och det är därför så många lärare blir så kufiska.” 
(Lärare 3) 

Lärare 5 upplever att de har haft problem med samordningen på avdelningen och på så 
sätt även problem med klimatet. Han upplever dock att det är ett informellt klimat på 
avdelningen. 

”Vi är splittrade i olika inriktningar … men också att vi har bytt chef och det 
gjorde att det blev intressekonflikter om resurser och tilldelning av lärare, hur 
många lärare ska jobba med det och så vidare. Det är många orsaker till att vi 
är splittrade.” (Lärare 5) 

Lärare 1 ser sin roll som att han ”gör rätt så mycket, har olika idéer och initiativ”, vilket 
även lärare 6 anser.  

”Eftersom jag har jobbat ett bra tag innan så känns det som att jag väldigt 
gärna vill vara delaktig i mycket. Jag tycker det är roligt att vara med där det 
händer saker så att jag är inblandad i de flesta projekten på avdelningen. … 
Jag känner mig nog som en drivande kraft. Det blir ofta så eftersom jag tycker 
det är roligt att styra och ställa.” (Lärare 6) 

Lärare 4 ser sig själv som en pådrivare men upplever samtidigt att kurserna numera är 
stabila.  
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”Vi har mer såna här varje-år-kontinuerlig-se-vad-kan-vi-förbättra men det är 
aldrig nån sån här hjälp-akut-kris.” (Lärare 4) 

Lärare 3 anser att hans främsta formella roll är att han fungerar som mentor för lärare som 
undervisar på heltid. Han upplever att ”än så länge lyssnar folk på mig eftersom jag har 
varit ute på företag i flera omgångar”. Därmed är en av hans informella roller att se till 
att utbildningen som bedrivs är industrirelevant. Inom detta område ser han sig som en 
opinionsbildare.  

Vid sidan av sin formella roll i undervisningen har lärare 2 utvecklat ett praktikfall, som 
han ger handledning i till de undervisande lärarna. Sin informella roll bland lärarna på 
avdelningen ser han som att han ”ifrågasätter det gängse”.  

Lärare 5 har en forskningsinriktad tjänst och han fungerar mer som ”en resurs som 
hoppar in där det behövs och tar inget aktivt ledarskap i kursutveckling och kursansvar”. 
Inom undervisningen han håller sig mer i bakgrunden men är initiativtagare inom 
forskningen.  

Lärare 7 beskriver att han ”trivs bäst i bakgrunden”. Det föredrar även lärare 8 som 
bedriver informell handledning, det vill säga att han håller nya lärare om ryggen och ser 
att arbetet flyter på samt kommer med uppmuntran.  

”Men det är ändå inte så att jag vill kalla mig själv som pådrivare utan det 
något som jag gör för att göra mina egna kurser bättre.” (Lärare 8) 

Lärare 1 tar oftast inte chansen att låta sig påverkas av andra lärare, vilket beror på 
tidsbrist samtidigt som han gör någon form av prioritering. ”Man tar sig inte tid.” Det är 
en uppfattning som delas av lärare 4. Lärare 1 tror att ”det skulle vara nyttigt att lyssna på 
varandra, både dom som ligger nära rent ämnesmässigt och andra som kanske håller på 
med helt annat och därför har helt andra idéer när det gäller undervisning och 
pedagogik, just att man får influenser på det sättet”. 

”I de stora kurser som jag undervisar, vi försöker alltid vara ett team kring 
varje kurs så man är aldrig ensam, så att normalt är vi två eller tre som delar 
på alla föreläsningar plus extra labbassistenter. … I det teamet kan vi också 
utbyta erfarenheter och diskutera när det kommer upp saker … och det 
fungerar väldigt bra.” (Lärare 4) 

Från studierektorn, som informellt agerar som mentor till lärare 2, får han råd och idéer. 
Sammanhållningen i doktorandgruppen är bra så de kan prata öppet om både forsknings- 
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och undervisningsaspekter. Han får infallsvinklar, idéer och framförallt tar del av 
kreativiteten som uppstår när flera personer diskuterar. 

”Att prata med äldre kollegor som har så mycket mer erfarenhet och som man 
har förtroende för … så får jag en stark påverkan av de råd och idéer.” 
(Lärare 2) 

Lärare 3 lyssnar framförallt till andra lärare när det gäller föreläsningar. Ibland närvarar 
han under andra lärares föreläsningar, ”som det går bra för”. Han lyssnar väldigt mycket 
till tips från framförallt två andra professorer som han har samarbetat med.  

”Vi är inte överens om allting utan vi har en diskussion och vi lånar material 
från varandra så det är klart att vi påverkas.” (Lärare 3) 

Lärare 5 berättar om att ”det är mycket diskussioner på fikaraster och sånt där kring 
problem som uppstår och det tar man del av och reflekterar kring och påverkas av 
också”. 

Lärare 6 upplever inte att hon diskuterar med andra lärare hon arbetar med i kurser om 
olika aspekter som rör undervisningen. Att hon känner så kan beror på att hon är relativt 
ny i gänget i förhållande till andra lärare. 

”Jag kan tycka att vi fokuserar för lite på grundutbildningen faktiskt. Vi skulle 
egentligen behöva ha mera det i fokus … överhuvudtaget få ett bättre grepp om 
undervisningen. Jag tror bara att liksom ökad samverkan ger bättre 
undervisningsmiljö för studenterna.” (Lärare 6) 

Lärare 6 har som doktorand en handledare, som hon beskriver som ”väldigt karismatisk”. 
Hon upplever att handledaren fungerar som ett bollplank mestadels för hennes egen 
forskning. 

”Det är inte så att jag går till honom och frågar hur jag ska lägga upp min 
undervisning men jag tar väl lära av den kunskap som jag har fått från honom 
via olika tillfällen och föreläsningar.” (Lärare 6) 

Lärare 7 tycker att han påverkas av andra lärare i sitt sätt att arbeta genom att han pratar 
med andra lärare och på så sätt justerar sina uppfattningar liksom andra ändrar sina.  

Lärare 8 anser att han påverkas av andra lärare en hel del och har vid flera tillfällen efter 
att ha pratat med andra lärare bytt åsikt själv. Han beskriver sig själv som en ”flitig gäst i 
fikarummet” och där pratar han ganska mycket med andra lärare om undervisning och 
kurser. Även om han betraktar sig själv som en av de gamla ”stötarna på avdelningen”, 
tillhör han ändå de yngre på avdelningen och ”då försöker man lära av dom äldre, se om 
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det är några misstag som man kan låta bli att göra”. Han anser att visdomen hos ”lärare 
som varit med ända sedan bygget startades … ska inte bara försvinna”. När lärare 8 tar 
över en kurs, pratar han med tidigare examinatorer och lärare för att se hur han ska lägga 
upp kursen själv. 

Kommunikation med andra lärare 

Många av lärarna berättar om att kommunikationen med andra lärare sker informellt, 
oftast i korridoren eller i fikarummet. 

Kommunikationen som lärare 1 har med andra lärare sker oftast via ”mun och mail”. 
Avdelningsmöten äger rum mellan två till tre gånger per termin, där olika 
utbildningsfrågor tas upp bland annat huruvida nya kurser ska dras igång eller utveckling 
av utredningsmetodik och övergång till projektkurser.  

Den kommunikationskanal som lärare 2 ser som den viktigaste är det han kallar för 
”korridorsnack”. E-post används ”ganska så frekvent” men eftersom avdelningen har 
relativt få anställda upplever lärare 2 att det är enklast att nå folk personligen.  

Lärare 3 upplever att det finns ett mycket bra fikagäng på avdelningen. När de pratar 
jobb, handlar det varannan gång om pedagogik och undervisningssvårigheter och 
varannan gång ämnesfrågor. Det är en väldigt livlig debatt, speciellt har doktorander och 
tillfälliga lärare frågor om olika situationer och problem. ”Ofta vill folk ha lite vägledning 
vid problem.” E-post är nästan enda chansen att få tag på lärare som är mycket 
schemalagda, vilket han använder sig av för att kommunicera med de lärare som 
undervisar på heltid. 

Antingen använder lärare 4 e-post för att kommunicera med andra lärare eller går direkt 
till den andres rum. De brukar även passa på att diskutera frågor på lunchen.  

”Men tyvärr är det nog så, tror jag, att vi är lite för lata och tar lätt till mail 
för att man tror att det är snabbare men det är oftast lättare att lösa saker 
personligen.” (Lärare 4) 

Majoriteten av kommunikationen som lärare 5 har med andra lärare är när han träffar dem 
i korridoren, på fikarummet och så vidare.  

”Tyvärr i och med att vi är så pass splittrade så har vi blivit ganska, och det är 
ett problem som vi har tagit upp, att vi har för lite kommunikation mellan 
lärarna och det blir ju mer korridorsnack … och vi har ju inga strikta möten, 
inga planeringsmöten inför året och så.” (Lärare 5) 
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Lärare 6 upplever att hon inte har särskilt mycket kontakt med lärare på övriga 
avdelningar på institutionen förutom möjligtvis vid information till studenter om 
kursutbud. När hon har något som hon vill ta upp med en annan lärare, uppsöker hon 
deras rum, ringer eller skickar e-post till dem.  

Lärare 7 kommunicerar med andra lärare på avdelningens fikarum om olika ämnen bland 
annat situationer som uppstår i kurser. Han är inte särskilt mycket för att gå på spikade 
möten utan försöker att undvika att gå på dem. 

”Normalt så dricks det väl kaffe, ett antal personer, vid niotiden och någon 
kommunikation eller informationsutbyte utöver det är det väl inte så mycket. 
Det mesta hinner avhandlas på en kafferast.” (Lärare 7) 

Som kursansvarig skickar lärare 8 e-post med jämna mellanrum till andra lärare som är 
involverade i kursen och informerar bland annat om vad han har berört på föreläsningar. 
E-postmeddelande räcker oftast eftersom ”det är gamla stötar som jobbat här i femton 
år” men om nya lärare undervisar i kursen har han också ett kursmöte samt går och pratar 
med dem under kursens gång. Eftersom lärare 8 betraktas som ”en gammal stöt” får han 
liknande e-postmeddelande från andra kursansvariga. Det är ganska vanligt 
förekommande att han pratar med andra lärare i korridoren. Oftast berör sådana frågor hur 
arbetet flyter i gruppen, huruvida studenterna närvarar på lektioner, ligger i fas och så 
vidare.  

5.1.5 Faktisk användning av IT i undervisningen 
Lärare 1 menar att ”det är inte så mycket organiserade IT-användning som vi håller på 
med”. Lärare 5 upplever att IT-användning uppmuntras från studierektor och övrig 
ledning.  

”Från ledning och sånt är det ju väldigt uppmuntrat att vi använder (IT) så 
mycket som möjligt.” (Lärare 5) 

Kursadministration och kommunikation 

Samtliga tillfrågade lärare använder kurshemsidor för spridning av information och e-post 
för kommunikation med studenter. Många av lärarna uppmuntrar studenterna att 
kommunicera via e-post. På kurshemsidor, som lärare 3 och 4 har, finns det viss 
funktionalitet bland annat kan studenter anmäla sig till laborationer och se resultat på 
olika kursmoment.  
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Lärare 6 berättar att hon har använt sig av Blackboard i mindre omfattning som ett test 
inför en planerad distansutbildning men hon upplever att mailkontakter är lättare. 

För lärare 2 är Internet den främsta källan för information och han anser att det är viktigt 
att ”vi är tillgängliga på samma sätt, vi måste ha lätt sökbar och bläddringsbar 
information som är korrekt och hela tiden up to date vad gäller alla våra kurser”. Han 
poängterar vikten av kommunikation och det tempo som IT möjliggör i 
kommunikationen. 

Lärare 5 anser att lärare är dåliga på att använda den teknik som finns tillgänglig för 
kursadministration och exemplifierar med att det finns olika system för kurshemsidor på 
avdelningar och institutioner, vilket han anser är en stor brist. 

”Vi har många lösningar, men alla lösningar är olika och alla har sina olika 
lösningar som skulle behövas samordnas inte bara på avdelningen utan på 
hela institutionen och hela universitetet.” (Lärare 5) 

Produktion av undervisningsmaterial 

Lärare 1, 2, 7 och 8 använder IT för att producera undervisningsmaterial. Lärare 8 
föredrar att göra OH-bilder på förhand eftersom han anser att det går snabbare än att 
använda ett datorprogram. 

Presentationer och visualiseringar 

Lärare 3 föredrar att använda PowerPoint-presentation vid föreläsningar och forsknings-
presentationer eftersom han anser att det är svårt att få fram information på kort tid utan 
visuellt hjälpmedel. Lärare 4 använder alltid PowerPoint-presentationer på föreläsningar 
även om hon ”medvetet försöker variera med lite tavelexempel”. Under lektioner 
använder hon sällan IT-stöd utan brukar använda ett antal OH-bilder samt visa exempel 
på tavlan. Lektionerna är tänkta som ett kommunikationstillfälle, där lärare kan visa 
exempel och studenter får möjlighet att räkna själva. 

Det finns vissa föreläsningar där lärare 1 anser att det tillför något att visa bilder med 
hjälp av IT för studenter, exempelvis då bilder är upplagda på sådant sätt att det är bra att 
visa en sak i taget eller när han vill visa och ändra i Excel. 

”Det gör det lite mera levande. Det är lättare att prata om dom saker när man 
kan visa på hur någonting verkligen förändras.” (Lärare 1) 

Lärare 2 genomför vissa visualiseringar för studenterna med hjälp av kalkylprogram. IT-
stöd kan användas för visualiseringar som tydliggör studerad teori. Den IT-användning 
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som lärare 5 har i sin undervisning är främst användning av datorverktyg för tekniska 
beräkningar. Han har även under flera föreläsningar på olika kurser lärt ut arbetssätt för 
specifika datorverktyg, vilket har följts av övningstillfälle där studenterna använder 
verktyget själva. Även lärare 7 presenterar ett beräkningsprogram under en föreläsning, 
där han demonstrerar programmets brister och förtjänster. Både lärare 1 och 3 använder 
sig av en Excel för att visa studenterna resultatet av beräkningar. 

”Det häftigaste som jag har är när jag visar beräkningar i Excel.” (Lärare 3) 

Datorlaborationer 

Datorlaborationer ingår i samtliga lärares kurser förutom lärare 5. Lärare 2 använder sig 
av ett IT-baserat praktikfall och lärare 8 har frivilliga laborationerna med syftet att öka 
studenternas kännedom om olika program, som han anser kanske behöver göras mer 
reklam för eftersom laborationssalarna ofta står tomma.  

I kurserna som lärare 1 har krävs det ibland att studenterna utför avancerade beräkningar 
på större datamängder och där använder studenterna oftast dator.  

5.1.6 Önskad användning av och satsning inom IT  
Lärare 3 anser att det krävs ”välutvecklade och lättanvända och användbara system och 
det behöver inte alltid vara häftig teknologi, det kan vara ganska simpla system men som 
måste fungera”. 

Lärare 4 anser ”däremot att det skulle vara bra med fler kunskaper om alternativ, jag 
känner inte att jag saknar nånting just idag men jag tror att det ibland finns bättre sätt att 
göra saker på som inte jag vet om”. Hon tar exemplet med Blackboard som hon inte 
använder alls idag men om hon fick se användningsområden som fyller hennes behov, 
skulle hon kunna tänka sig att använda det. ”IT-pedagogik skulle vara kul att fördjupa sig 
i” eftersom lärare 4 har ett allmänt intresse för pedagogik men ”också hur IT kan komma 
in” i undervisningen. Hon tycker att det är kul att få idéer om hur hon han förbättra 
undervisningen. Den tekniska hanteringen av hård- och mjukvara anser hon att hon kan 
lösa på egen hand utan ”det är mer frågan om hur och varför”. 

Den IT som lärare 2 kan tänka sig att använda finns inte tillgänglig idag på universitetet. 

Viktigt vid satsningar som innebär förändring av arbetssätt 

Flera lärare betonar vikten av att de måste tro att förändringen av arbetssätt medför något 
positivt. Det anser lärare 1, 2, 3, 6 och 8. Lärare 2 tar avstånd från ”jippobetonade dekret” 
som genomförs och används utan syfte och anknytning till verksamheten samt ”saker och 
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ting som har fått käcka namn och blivit koncept och säljs som ett konsultkoncept”. Det 
gäller att olika undervisningsformer applicera i rätt sammanhang, menar han. Lärare 3 vill 
i första hand vid en förändring av arbetssätt skaffa sig ett ”jag-och-du-förhållande” till 
idén, ”det vill säga att man måste känna nånstans att det här verkar vettigt eller 
spännande”. För lärare 1 är det är viktigt att det är ett sätt som han tycker är roligt att 
jobba på. Lärare 7 anser att det är viktigt förändringen av hans sätt att arbete är 
”synnerligen välmotiverad”. Det är viktigt att han tycker att det verkar vettigt om han ska 
medverka i förändringen. Han är ”definitivt ingen anhängare av att förändra för 
förändringens egen skull”.  

”Ska man medverka i en förändring, måste man veta vad det ska handla om.” 
(Lärare 7) 

Lärare 3 anser att det är viktigt att det finns vetenskapligt belägg för idén för att han ”ska 
våga ta steget för annars känner jag mig inte tillräckligt stabil för att fortsätta eftersom 
det redan fungerar bra”. 

”Som med allt förändringsarbete, så måste man få någon som är en förkämpe 
för det som just har det här jag-och-du-förhållandet till idén och kan fakta 
bakom och som då kan leda förändringsarbetet och smittar av sig på dom 
andra.” (Lärare 3) 

Lärare 6 vill främst att institutionen eller avdelningen ska ge henne information, tid och 
resurser att ta till sig förändringen. Lärare 3, 4 och 5 anser att det är viktigt med 
information om hur förändringen ska gå till, vad den innebär för dem som lärare, vilka 
resurser som ska användas och att samtliga som deltar i förändringen är med på den. 

Lärare 1 vill ha tid vid förändringar av större omfattning medan lärare 3 anser att det är 
viktigt att förändringen går fort.  

”Har man väl bestämt sig och man har en företrädare, då ska det 
implementeras på en gång annars tar det bara massvis av tid.” (Lärare 3) 

Delaktighet betonas av flera lärare. Lärare 2 anser att det är viktigt med delaktighet och 
möjlighet att påverka, vilket han upplever att han kan. Vid beslut som kommer ovanifrån 
poängterar han vikten av lokala grupper, att det ges möjlighet för dialog och tid för 
reflektion ur det perspektiv som besluten fattas från. Han upplever att han som doktorand 
”sitter i en lyxig position där han kan utveckla innehåll i och former på kurser utan att 
behöva se till att de följer några riktlinjer” eftersom det är kursansvarigs ansvar. Lärare 6 
anser att hon inte sitter på en sådan nivå att hon har insyn och kan påverka alla beslut som 
tas men betonar vikten av information och känsla av delaktighet.  



Kapitel 5 – Datainsamling 

 131 

”Att man känner att man får en delaktighet i och får en god information och en 
chans att påverka. Att det stäms av med en och att man får prova det och se om 
det här funkar för mig eller det här funkar inte för mig. Att det i så fall kan 
anpassas så att det passar ens egen utbildning och att man får hjälp och stöd 
och inte läggs som ett pålägg och att man varken får hjälp eller resurser. Det 
skulle kännas som negativt.” (Lärare 6) 

Även lärare 4 och 5 betonar vikten av delaktighet om förändringen berör deras kurser och 
efterlyser diskussioner med överordnad. Hon anser även att det viktigt att hon ”känner att 
det är en förändring som man så att säga kan ta och att man får resurser för att göra 
förändringen”. Även lärare 3 poängterar rikligt med resurser eftersom de är ofta knappa, 
vilket betyder att han får satsa sin egen undervisningstid. 

”Dels att man känner att man är med i förändringsprocessen och sen också att 
man känner att man har stöd uppifrån att genomföra förändringarna och få 
resurser.” (Lärare 4) 

Lärare 1 efterfrågar även samarbete genom processen och stöttning efter att projektet har 
avslutats. Lärare 8 upplever att det viktiga inte är hans arbetssituation utan rättesnöret 
måste vara vad studenter får ut av kursen. 

”Första prioritet för en lärare måste alltid vara att göra en så pass bra kurs 
som man kan och då tycker jag man inte kan lägga så mycket värdering i att 
man själv ska ha mycket eller lite att säga till om. Det avgörande måste vara 
att kursen ska bli bra, det vill säga att studenterna ska lära sig så mycket som 
möjligt.” (Lärare 8) 

Aktivera studenterna 

Alla lärare förutom lärare 7 och 8 ser andra möjliga användningsområden för IT än det de 
använder IT till idag i undervisningen. Lärare 7 menar att hans uppfattning kan ändras om 
teknisk utveckling sker.  

”Det jag vill göra, har jag goda möjligheter att göra.” (Lärare 7) 

Lärare 1 tänker sig att program där studenterna kan göra olika vägval vid 
beslutssituationer och olika beslut leder till olika resultat. I efterhand ges tillfälle för 
analys för studenterna, där olika beslut jämförs med konsekvenser och olika scenarier 
diskuteras. Fanns en sådan programvara som tog upp viktiga frågeställningar, skulle han 
”jättegärna” använda den. Om tid och indirekt pengar fanns, skulle han även vilja veta 
mer om ”hur man kan bygga modeller som används som beslutsstöd eller analysverktyg” 
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och på sätt ”lyfta fram aspekter som man skulle vilja belysa på ett tydligare sätt och få 
studenterna mer aktiva”.  

En mer visionär bild som lärare 2 har av IT-användning i undervisning är de möjligheter 
som spel kan ge. Han är intresserad av ett scenariobaserat spel, där studenter kan gå in 
och ta olika roller och själva få testa på effekten av olika strategier och tekniker. 

”Det skulle ju vara jättekul om man kunde aktivera studenterna att göra 
övningar till exempel via datorn och kanske få igång en diskussion om det på 
nåt sätt.” (Lärare 4) 

Lärare 4 har funderat över att utveckla material för studenternas självinlärning och på så 
sätt låta dem praktisera sina kunskaper och få mer övning. I de större kurserna skulle hon 
vilja ha en mer interaktiv form, eftersom hon upplever att det är svårt att engagera och 
göra studenterna aktiva vid storföreläsningar. Det är främst tidsbrist som hindrar henne 
men även funderingar kring hur det praktiskt skulle fungera i en kurs med över 150 
studenter. Hon anser att ”det är långt ifrån att jag vet hur det praktiskt skulle kunna 
genomföras, så det är långt till sjösättning”. I de mindre kurserna skulle lärare 4 vilja ha 
ett mera aktivt utbyte och sätta krav på kursdeltagarna att ge en veckorapport som skulle 
väga upp för att hon träffar studenterna så sällan. 

Lärare 5 är intresserad av att lära sig mer om projektverktyg som är webbaserade och 
framhäver även vikten av att lära studenter IT som de måste kunna inför arbetslivet. 

Visualisera 

Lärare 3 är intresserad av att visualisera kunskap med hjälp av mindmaps eller liknande, 
vilket han har använt sig av vid enstaka tillfällen på doktorandkurser. Anledningen till att 
han inte har använt sig av mindmaps på grundutbildningen är att han tror att studenterna 
skulle hamna i två läger, ”de som tycker att det är jättebra och de som inte begriper ett 
smack”. Själv anser han att mindmaps är väldigt effektivt och snabbt verktyg för att 
jämföra kunskaper. Det finns även andra visualiseringsmetoder för personlig 
kunskapsuppbyggnad som han upplever ”står på tröskeln”. Han skulle vilja demonstrera 
olika typer av system för studenterna och har funderat på att använda animeringar när han 
visar system under föreläsningar, vilket ”kommer att hända vilket årtusende som helst”. 

Lärare 5 är intresserad av att använda simuleringar och modelleringar i undervisningen 
medan lärare 6 har funderat över hur hon kan använda IT för att visualisera den studerade 
teorin.  
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”Jag har inte tagit tag i det. … Det är både för tiden och för att man inte ser 
någon lätt lösning på det. … Det har heller inte varit något måste för min 
undervisning utan det ligger på överkurs i sådana fall.” (Lärare 6) 

Kurshemsidor 

Lärare 3 skulle vilja ha en ”newsgroup” på kurshemsidorna eftersom han upplever att det 
blir ”en massa kringfrågor som man vill ta med intresserade”. Han känner ännu större 
behov av det sedan han har tagit över en ren teorikurs eftersom det finns många aspekter 
som flera studenter vill diskutera och han upplever att rasten ofta inte räcker till för 
sådana diskussioner. Han ser även fördelar med att andra kan ta del av vad som 
diskuteras. Han tittar på olika system, men har inte bestämt sig ännu. Det han söker ska 
vara ”synnerligen lättanvänt”. Ett alternativ är att lägga upp en WIKI på kurshemsidan, 
det vill säga en kurshemsida som studenterna kan redigera och bidra till, men det anser 
han medför extra arbete.  

”Vi gjorde ett fatalt försök när jag kom hit att testa Blackboard men det gav 
ingen mersmak om man säger så.” (Lärare 3) 

Lära sig göra bättre kurshemsidor är något som lärare 8 skulle vilja, särskilt att kunna 
göra mer än endast sprida information på kurshemsidan.  

Examinationer 

Vidareutveckling av tentamenssystem är något som intresserar lärare 3. På avdelningen 
examineras någon kurs på dator men ”drömmen vore om man kunde lägga tentan på 
någon hemsida med någon form av certifikat så identifieras studenterna och får sin unika 
uppgift”. Idag kostar examinationer ”fasligt med pengar” och med IT skulle dessa 
kostnader reduceras. Han eftersöker även ett integrerat gränssnitt mellan Google och 
Urkund för att lättare hitta studenter som fuskar, vilket han idag upplever som krångligt. 

Distansutbildning 

Lärare 6 är involverad i distansutbildning som är på planeringsstadiet.  

”Distansutbildning är så nytt för oss … att vi tänker på hur ska vi kunna få det 
här vanliga till att bli en distanskurs. Men det kommer säkert att ge en massa 
spinoffeffekter på den vanliga undervisningen sen.” (Lärare 6) 
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Tid till utveckling och eftertanke 

Både lärare 3, 4 och 5 uttrycker en önskan om mer tid till att anpassa och utveckla IT-
applikationer. Tid och eftertanke beskriver lärare 6 att hon behöver.  

”Tid och för att man inte riktigt har tänkt igenom det här men det är ju som 
jag sa, ju mer jag tänker på det så ser jag massa sätt som man skulle kunna 
applicera det på som inte jag har tänkt på, faktiskt.” (Lärare 6) 

Utbyte av idéer 

Det lärare 2 skulle vilja ta del av är konkreta erfarenheter av andra lärare som har använt 
IT-stöd och sett effekter i undervisningen, dels från lärare som arbetar inom samma 
ämnesområde som han, dels från lärare som undervisar i andra ämnen. Det skulle fungera 
som en ”idéinjektion”. Han skulle även vilja veta mer om vad som finns tillgängligt 
kommersiellt, med betoning på vad som finns lättillgängligt. Även lärare 4, 5 och 6 är 
intresserade av att ta del av andra lärares IT-användning, som har gett positiva effekter 
genom att visa exempel. Det skulle, enligt lärare 6, vara ”breddande” att utbyta idéer med 
lärare från andra fakulteter samtidigt som det skulle vara positivt att diskutera med lärare 
som verkar inom liknande ämnesområden.  

”Allmän information eller uppsamlingen av vad som sker på olika fakulteter 
vore intressant men framförallt är det dom som arbetar med liknande typer 
utav kurser och studenter. … Om man ska få konkreta tips så måste det ju vara 
nånting som ligger nära.” (Lärare 5) 

”Man skulle kunna ha nån nätgrupp eller träffas och ha ett forum där man 
utbyter idéer och få hjälp och tips om hur man själv skulle kunna göra. Det 
skulle ju vara jätteintressant.” (Lärare 6) 

Pedagogiska kunskaper 

Lärare 2 menar att vare sig det gäller satsning på resurser eller användning av IT-stöd i 
undervisningen, måste det vara behovsprövat, att det finns en klar och tydlig pedagogisk 
poäng innan satsningar på hård- och mjukvara görs. Inget annat skulle få honom att ta till 
sig eller använda sig av IT i undervisningen. 

Lärare 4 anser att det är pedagogisk kunskap och idéer som krävs för att möjliggöra den 
IT-användning som hon vill använda sig av.  

”Dels att man kan få idén på vad man vill göra och det pedagogiska stödet och 
sen att man få tid att sjösätta det.” (Lärare 4) 
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Eftersom lärare 5 inte har kommit i kontakt med IT-pedagogik, skulle han vilja lära sig 
vad det innebär. Det är inte tekniska kunskaper som krävs utan främst pedagogiska 
kunskaper.  

”Pedagogiken är ju också en svårighet. Som jag sa har inte jag kommit i 
kontakt med IT-pedagogik utan man får ju tänka igenom själv vad det här 
skulle ge för nytta och använda det på bästa sätt.” (Lärare 5) 

IT-pedagogik är det som känns närmast för lärare 6 att fördjupa sig inom när det gäller 
pedagogik. Hon är intresserad av att lära sig mer om ”hur man kan nyttja det (IT) mer i 
sin undervisning”, både teknisk och pedagogisk kunskap.  

”En utökad användning av IT på föreläsningar, det skulle jag vilja … för att 
öka förståelsen och aktivera dom och få, som jag sa, en 
verklighetsförankring.” (Lärare 6) 

Lärare 6 tror även att det behövs teknisk och pedagogisk support för att hon skulle kunna 
utveckla de idéer hon har.  

”Man känner att man skulle vilja ha ett erbjudande om både pedagogisk och 
teknisk support nånstans centralt så att man kan ta in dom här frågorna.” 
(Lärare 6) 

Det viktigaste för att få till ett ökat användande av IT i undervisningen är, enligt lärare 8, 
att koppla ihop pedagogik, IT med kursverksamhet. Han har inte tidigare funderat över 
områden inom IT eller IT-pedagogik som han skulle vilja fördjupa sig inom. Han vet inte 
om han skulle gå på kurser eller föredrag som berör olika användningsområden för IT i 
undervisningen utan det beror på hur upptagen han är för tillfället och hur inspirerad han 
känner sig. Hittills har han inte närvarat särskilt ofta på sådana föredrag och kurser. Han 
är mer benägen att gå på pedagogikföredrag. 

”Ren information om program det är som att predika till kören. … Man är ju 
lärare i första hand och datorn ses som ett verktyg bland många andra och ska 
den få någon plats måste den förtjäna det eller åtminstone att man själv inser 
att den förtjänar det.” (Lärare 8) 

Framtidsvision om IT-användning i undervisningen 

Samtliga intervjuade lärare tror att IT-användning i undervisningen är ett konstant inslag. 
Många hänvisar till att trenden i samhället visar på det. 
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Lärare 1 och 2 tror att IT kommer vara en naturlig del i undervisningen, men inom olika 
områden och miljöer kommer omfattningen att variera. Lärare 5 anser att IT-
användningen spar tid, framförallt i undervisningen. 

”IT blir en mer naturligt integrerad del av hela livet och samhället, så det vore 
mycket märkligt om IT-användningen minskade i utbildningen utan det är 
snarare mer troligt att den ökar av bara farten.” (Lärare 1)  

Lärare 4 och 5 anser att datorer är här för att stanna. I början fanns en övertro som har 
kommit ner till en rimlig nivå, vilket ofta händer vid introducering av ny teknik.  

”Sen är det väl en frågeställning, vad det ger mer i pedagogiska möjligheter i 
ökad förståelse och så vidare. Det kan jag inte svara på riktigt. … Man måste 
fundera vad gör nytta och varför man gör det och inte bara för sakens skull. 
Det är inte givet vad som är bäst.” (Lärare 5) 

Lärare 7 ser IT som ett redskap som inte kommer att försvinna rent generellt och 
detsamma gäller för undervisningen.  

”Dator- och IT-revolutionen är inte primärt, det är ett pedagogiskt fenomen 
som har penetrerat såsom det har penetrerat överallt.” (Lärare 7) 

Lärare 8 anser att IT i undervisningen är ett konstant inslag som kommer att genomsyra 
utbildningen allt mer. Rädslan som han delar med många andra lärare på avdelningen om 
att IT-användningen ska ersätta studenters egen tankeverksamhet är ett problem som går 
att övervinna. 

5.2 Enkäter till lärare 
Totalt skickades enkäten ut till 545 lärare anställda vid Ekonomiska institutionen (EKI), 
Institutionen för datavetenskap (IDA), Institutionen för konstruktions- och 
produktionsteknik (IKP) respektive Matematiska institutionen (MAI). Efter att ha 
exkluderat lärare som undervisar vid den Filosofiska fakulteten, erhölls 158 lärare som 
arbetar vid LiTH och som följande sammanfattning baseras på. En kopia av enkäten 
återfinns i Appendix B. De områden som berördes under lärarintervjuerna rymdes inte 
inom enkätens ramar, utan ett fåtal områden valdes ut i samråd med uppdragsgivaren och 
personer från Tekniska högskolans IT-råd (TekIT). 

Nedan jämförs fördelningen över de utskickade enkäterna med fördelningen över de 
besvarade enkäterna. Figur 5-1 visar hur de utskickade enkäterna till lärarna är fördelad 
mellan de olika institutionerna medan figur 5-2 visar hur de behandlade enkäterna 
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representeras av lärare på de fyra institutionerna. Som synes är lärare från IKP 
överrepresenterade medan lärare från EKI, IDA och MAI är underrepresenterade. 

 

Figur 5-1: De utskickade enkäternas 
fördelning med avseende på institution. 

 

Figur 5-2: De besvarade och 
behandlade enkäternas fördelning med 
avseende på institution. 

5.2.1 Bakomliggande faktorer till lärares IT-användning i 
undervisningen 

Lärares egen IT-användning 

Lärare ombads att uppskatta hur många timmar per dag de använder datorn samt hur 
många timmar per dag de använder datorn med direkt koppling till undervisningen. 
Noteras bör att vad lärare anser ingå i tid med direkt koppling till skolan inte 
specificerades. Resultatet visas nedan i figur 5-3, där de mörka staplarna representerar 
lärares totala datoranvändning och de ljusa staplarna illustrerar lärares datoranvändning 
med koppling till undervisningen. Tydligt är att lärare spenderar tid varje dag framför 
datorn utan direkt koppling till undervisningen. Alla lärare som besvarade enkäten 
använder datorn mer än en timme per dag och majoriteten gör det mer än fem timmar per 
dag. Över hälften av lärarna använder datorn mindre än en timme per dag med direkt 
koppling till undervisningen. 



Förändrat sätt att arbeta och undervisa med IT 

 138 

 

Figur 5-3: Representation över hur många timmar som lärare uppskattningsvis använder 
datorn per dag. 

På frågan om läraren ser sig själv som en erfaren IT-användare, fördelades svaren enligt 
figur 5-4 nedan. Tydligt är att det finns fler lärare som instämmer att de ser sig själva som 
erfarna IT-användare jämfört med dem som tar avstånd från påståendet. Likaså ses att de 
flesta lärarna på IDA ser sig själva som erfarna IT-användare. 

 

Figur 5-4: Representation av lärare som ser sig själva som erfarna IT-användare. 
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Kompetens inom IT och IT-pedagogik 

Lärarna ombads ta ställning till om de anser sig ha tillräckliga IT-kunskaper. En 
procentuell representation över hur lärarna svarade visas i figur 5-5. Det är fler lärare som 
instämmer i att deras kunskaper om IT är tillräckliga än otillräckliga om än med viss 
förskjutning mot mitten. Majoriteten av de lärare som instämmer helt med påståendet 
arbetar vid IDA. 

 

Figur 5-5: Representation av lärare som anser att sina kunskaper om IT är tillräckliga. 

5.2.2 IT-användningens upplevda egenskaper i undervisningen 

Användbarhet av IT i undervisningen 

Lärare ombads att beskriva i vilka situationer de ser störst möjlighet att använda IT-stöd i 
undervisningen. Av svaren att döma råder det oklarhet vad ”IT-stöd” innebär då lärare 
uttryckte bland annat ”jag vet faktiskt inte riktigt vad ni menar med IT-stöd men man 
kunde visa IT-stöd som exempel” och ” Övrig kommentar; TekITs definition på IT förstår 
jag ej!” En universitetslektor på MAI menade att det inte finns några sådana situationer 
genom att svar ”Ingen!”. Av de lärare som gav exempel på situationer märks 
administration av kurser, kommunikation med studenter och spridning av information till 
exempel: 

”Kursadministration, få ut information till kursdeltagare så att deras lärande-
process stimuleras.” (Doktorand, IKP) 
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”Administration, dialog med studenterna.” (Universitetslektor, EKI) 

Därefter ger lärare föreläsningar eller andra former av presentationer som situationer där 
de ser störst möjlighet att använda IT-stöd. En lektor på IDA uppger att han ser störst 
möjlighet att använda IT-stöd då han producerar ”flexibelt OH-material via 
dataprojektor”. PowerPoint-presentationer nämns av somliga lärare. Olika former av 
visualiseringar nämns också som en situation som lärare ser störst möjlighet att använda 
IT-stöd bland annat ger en professor på IDA följande exempel ”inlärning/utlärning av 
"svårt" (abstrakt) kunskapsstoff” medan en doktorand på IKP menar att användningen av 
IT-stöd ”ger möjlighet till ökad förståelse genom animeringar och beräkningsmodeller”. 
En annan situation som nämns är vid laborationer exempelvis menar en doktorand på EKI 
att han ser störst möjlighet att använda IT-stöd vid ”laborationer samt då studenterna kan 
ges möjlighet att prova olika typer av IT-stöd med relevans för deras yrkesmässiga 
behov”. Fem lärare på IDA och IKP ser störst möjlighet för användningen av IT-stöd i 
undervisningen vid distansutbildning. Fyra lärare på EKI nämnde olika former av 
interaktivitet som den situation de ser störst möjlighet för användningen av IT-stöd till 
exempel ”lektioner där många uppgifter och övningar skulle kunna datoriseras och göras 
mer interaktiva”. Fler exempel på situationer där lärare ser störst möjlighet att använda 
IT-stöd i undervisningen redovisas i Appendix C. 

Inställning till IT-användning i undervisningen 

Huruvida lärarna känner tillförsikt att använda IT-stöd i undervisningen visar figur 5-6 
nedan. Det är fler lärare som instämmer i att de känner tillförsikt att använda IT-stöd i 
undervisningen än de som tar avstånd från påståendet. Lärarna på IDA representerar 
majoriteten av dem som instämmer helt i att de känner tillförsikt i att använda IT-stöd i 
undervisningen medan lärarna på MAI svarade för en jämn fördelning över alternativen. 
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Figur 5-6: Representation över lärare som känner tillförsikt att använda IT-stöd i 
undervisningen. 

Figur 5-7 visar hur lärare uppfattar sig själva som IT-användare jämfört med hur de ser på 
sina IT-kunskaper. Som förväntat visades det sig att lärare som ser sig själva som erfarna 
IT-användare också ofta anser att deras kunskaper om IT är tillräckliga.  

 

Figur 5-7: Jämförelse mellan hur lärare ser sig själva som IT-användare och vilka IT-
kunskaper de anser sig besitta. 

Även en jämförelse gjordes mellan hur lärare ser sig själva som IT-användare och om de 
känner tillförsikt att använda IT-stöd i undervisningen, vilket illustreras i figur 5-8. Som 
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väntat representeras de lärare som anser sig vara erfarna IT-användare till stor del även de 
lärare som känner tillförsikt att använda IT-stöd i undervisningen.  

 

Figur 5-8: Jämförelse mellan hur lärare ser sig själva som IT-användare och om de 
känner tillförsikt att använda IT-stöd i undervisningen.  

Noterbart är att 10 % av lärarna som svarade att de ser sig som erfarna eller som 
medelerfarna IT-användare samtidigt svarade att de inte känner tillförsikt att använda IT-
stöd i undervisningen. 

Figur 5-9 visar en jämförelse mellan huruvida lärare känner tillförsikt att använda IT-stöd 
i undervisningen och hur många timmar per dag de använder datorn. Lärare som känner 
tillförsikt att använda IT-stöd i undervisningen representeras till största del av lärare som 
använder datorn mer än tre timmar per dag. Drygt 10 % av de lärare som inte känner 
tillförsikt med att använda IT i undervisningen, använder datorn minst tre timmar per dag. 
Det kan noteras att i varje kategori finns lärare som använder datorn från en timme till 
mer än sju timmar per dag representerade.  



Kapitel 5 – Datainsamling 

 143 

 

Figur 5-9: Jämförelse mellan hur många timmar lärare använder datorn per dag och om 
de känner tillförsikt att använda IT-stöd i undervisningen. 

5.2.3 Faktisk användning av IT i undervisningen 

Exempel på lärares IT-användning 

För att få en uppfattning om hur lärarna använder IT-stöd i undervisningen, ombads de att 
ge konkreta exempel på när de använt sig av IT-stöd för att förhöja lärandet. I efterhand 
skulle nog frågan endast bett lärarna att ge ett konkret exempel på när de använt IT-stöd i 
undervisningen utan att nämna ”för att förhöja lärandet” eftersom somliga lärare 
reagerade över ordvalet.  

Ett tiotal lärare, där samtliga institutioner är representerade, svarade att de inte använder 
IT-stöd i undervisningen eller kan ge ett exempel på när de använt IT-stöd i 
undervisningen till exempel ger en doktorand på IKP följande skäl ”ej använt hittills 
eftersom det är jobbigt att boka videokanon”.  

Värt att notera är att av tiotalet lärare som uppger PowerPoint-presentationer som 
exempel på IT-användning i undervisningen är ingen från MAI och sju från IDA. 

Drygt tio lärare ger olika exempel på IT-användning på datorlaborationer och fem lärare 
använder sig av e-post för att skicka ut information till studenter. Flera lärare ger olika 
exempel på användningsområden för kurshemsidan främst publicering av information 
men det finns även lärare som har diskussionsforum och FAQ samt kursadministration på 
kurshemsidan. Ett fåtal lärare nämner att de använder sig av Blackboard för 
inlämningsuppgifter och anmälan till olika kursmoment.  
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Ett tiotal lärare uppger att de använder IT-stöd i undervisningen för någon form av 
simulering till exempel menar en universitetsadjunkt på IDA att han ger ”förevisning av 
simuleringsprogram (det är mycket lättare för studenter att följa på skärmen än om man 
bara berättar med ord)”. Drygt tjugo lärare ger exempel på olika typer av visualiseringar 
som de använder IT till. Det är bland annat visualiseringar av den studerade teorin och 
exempel på användningsområden i verkligheten bland annat uppger en doktorand på IDA 
att han ger ”presentation och förklaring av mjukvara (den som studenter måste använda 
på laborationerna)” och en professor på IKP ger ”visning av individuella tillämpningar”. 
Fler exempel på hur lärarna svarade kan läsas i Appendix C. 

Kommunikation med studenter 

Lärare ombads att ta ställning till hur de vill kommunicera med studenter för att se vilken 
roll IT spelar i denna kommunikation. Lärarna ombads att kryssa för högst tre alternativ 
men ett antal lärare angav fler än tre alternativ vilket kan medföra att siffrorna kan vara 
missvisande. Dock inkluderades även dessa svar eftersom det upplevdes att det var viktigt 
att få så många svar som möjligt. I figur 5-10 visas en procentuell representation över hur 
lärare vill kommunicera med studenter. 

 

Figur 5-10: Representation över hur lärare föredrar att kommunicera med studenter. 

Över hälften av svaren visar att lärare vill kommunicera med studenter via e-post eller vid 
undervisningstillfälle. Minst populärt var kommunikation via diskussionsforum, telefon, 
chat, sms eller annat. 
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Även inom hur lång tid lärare anser det är rimligt att besvara en e-postfråga från en 
student ställdes för att få en bild av frågan men även för att kunna jämföra med studenters 
svar. Resultatet över hur lärarna svarade visas nedan i figur 5-11.  

 

Figur 5-11: Representation över inom hur lång tid lärare anser att det är rimligt att 
besvara en students e-postfråga. 

Majoriteten av lärarna anser att det är rimligt att besvara e-post från studenter inom ett till 
tre dygn. Noterbart är att sjutton lärare, drygt 10 procent, anser att det är rimligt att svara 
inom 8 timmar samt att tre procent anser att det är rimligt att svara inom en vecka på en 
students e-postmeddelande. 

Kurshemsidors innehåll 

Lärarna ombads att ta ställning till vad de anser är rimligt att en kurshemsida ska 
innehålla och i figur 5-12 visas resultatet. De flesta lärare som besvarade frågan ansåg att 
kurshemsidan ska innehålla kursinformation och kursplan. Även undervisningsmaterial 
och nyheter eller meddelande till studenter var det över 80 % av lärarna som ansåg att det 
ska finnas på en kurshemsida. Över hälften anser att gamla tentor ska finnas tillgängliga 
på kurshemsidan. Drygt två femtedelar av lärarna tycker att studenter ska kunna anmäla 
sig på olika kursmoment samt kunna ställa frågor och ta del av FAQ. 
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Figur 5-12: Representation över vad lärare anser är rimligt att en kurshemsida ska 
innehålla. 

5.2.4 Önskad användning av och satsningar inom IT 
Nästa fråga ställdes för att få en uppfattning om vilka resurser som lärare anser viktigt för 
LiTH att satsa på för att främja användningen av IT-stöd i undervisningen och ett antal 
alternativ gavs för lärarna att fundera över. Även här ombads lärarna att välja högst tre 
alternativ men det förekom att lärare kryssade för fler än tre. Resultatet presenteras i figur 
5-13 nedan. 
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Figur 5-13: Representation över vad lärare anser som viktigt för LiTH att satsa på för att 
främja IT-användningen i undervisningen. 

Två tredjedelar av lärarna svarade att de anser att data/video projektorer borde finnas i 
alla salar. Drygt en tredjedel av svaren motsvaras av alternativen tillgång till teknisk 
supportpersonal, Internetanslutning för lärare i alla salar och trådlös anslutning i alla salar, 
det vill säga anslutning för både studenter och lärare. Även en tredjedel av lärarna anser 
att LiTH bör satsa på att ge lärarna betald arbetstid för egen IT-fortutbildning. Det 
alternativ som minst antal lärare kryssade för är IT-kurser för studenter. Ett femtontal 
lärare gav egna förslag som LiTH bör satsa på och många uttryckte en önskan om tillgång 
till bärbara datorer för lärare i varierande former, på lånebasis eller en mer permanent 
lösning. 

Lärare ombads även att ge sin åsikt om vad som bör genomföras på LiTH för att främja 
användningen av IT-stöd i undervisningen i en öppen fråga. Några lärare, majoriteten från 
MAI, anser att LiTH inte bör satsa på IT-stöd överhuvudtaget. En doktorand uttryckte sig 
som följande ”Varför vill man främja IT-stöd? Vad är syftet - allt för ofta blir 
användandet i sig syftet!”.  
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Ett femtontal lärare uttryckte en önskan om bättre tillgång till data/video projektor och 
uppkoppling i salar. En universitetslektor på IDA eftersökte även bra stöldskydd på 
projektorerna.  

”Videoprojektor i ett antal lokaler (helst alla) med fast dator. Dagens kostnad 
för att hyra en videoprojektor av LiU motverkar effektivt användningen. 420 
kr/3h dvs en föreläsning är orimligt i förhållande till kursbudgeten.” 
(Professor, IKP) 

Några lärare förespråkar en satsning på bärbara datorer, vilket varierar från lånebaserade 
system till bärbara datorer till alla föreläsare. En universitetsadjunkt på IDA anser att 
”alla kursdeltagare borde ha en egen bärbar dator som också kan användas på 
föreläsningarna”. Ett fåtal lärare vill att LiTH satsar på programvaror som är lättanvända 
och kan anpassas till undervisningsmoment.  

Ett tiotal lärare gav förslag på olika satsningar på kurshemsidor, där framförallt 
lättanvända program eftersöks till exempel av en universitetsadjunkt på EKI som vill ha 
”lättanvända program för kurshemsidor, anpassade till de krav undervisningen ställer”. 
Fler funktioner eftersöks men även standardiserade kurshemsidor för hela LiTH. 
Blackboard nämns som svåranvänt och en doktorand på IKP vill ha ”enhetlig 
kurshemsida, mall och struktur gärna med exempel, lätt att editera. Ps glöm Blackboard 
ds”. 

Utbildning av lärare efterfrågas av ett femtontal lärare från samtliga institutioner. För att 
nämna några, en universitetslektor på EKI vill ha ”korta uppdateringskurser kring hur 
använda IT i utbildningen” och en doktorand på MAI ”obligatoriska kurser i IT-stöd för 
personalen”. Ett fåtal lärare anser däremot att det är studenterna som behöver förbättrad 
kunskap i att använda IT, ”inte bara Officepaketet”, utan även ”Maple och Matlab” samt 
”öka vanan att söka information” nämns.  

Flera lärare vill även ha mer tid, tid till att underhålla kurshemsidor, kommunicera med 
studenter, utveckla och omarbeta kurser och kursmoment. En universitetsadjunkt på IDA 
menar att det som behövs är ”resurser: tid för lärare att lära sig om möjligheter och 
utveckla hjälpmedel för sina kurser”. Ett tiotal lärare anser att olika beslut måste fattas av 
LiTH som leder till en gemensam syn och IT-användning över institutionerna. 

 ”Beslut att alla studenter och lärare lär sig och ska använda sig av ett 
gemensamt prg (typ Blackboard) så att det inte blir ett nytt prg på ny kurs 
under en period bara, ex se Miljövetarprogrammet där hela utbildningen 
använder Blackboard.” (Doktorand, IKP) 
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Fler exempel på lärares svar om önskad användning av och satsningar inom IT kan läsas i 
Appendix C. 

5.3 Intervjuade studenter 
Totalt tillfrågades nio studenter på civilingenjörsutbildningarna i datateknik, industriell 
ekonomi och maskinteknik från årskurs 1 till 5, varav tre tjejer och sex killar. En 
sammanställning över de intervjuade studenterna med avseende på utbildning, årskurs och 
kön visas i tabell 5-3. 

Tabell 5-3: Sammanställning över intervjuade studenter med avseende på utbildning, 
årskurs och kön. 

 

Frågeunderlaget som används under studentintervjuerna återfinns i Appendix D. 

5.3.1 Studenters egen IT-användning 
Samtliga tillfrågade studenter använder datorn dagligen på fritiden till att surfa samt 
skicka och läsa e-post. Vissa studenter laddar ner musik eller film, spelar spel, chattar 
eller deltar i diskussionsgrupper. Studenterna som läser vid civilingenjörsprogrammet i 
datateknik programmerar även på fritiden.  

Student A, B, D, E, F, H och I anser att IT-användningen ligger i nivå med deras egen 
kompetens. Student D menar att IT-användningen i undervisningen inte är så ”high-tech” 
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att hon inte förstår och IT skulle kunna användas i större utsträckning utan att bli mer 
komplicerat. Student C och G känner sig ovana inför att använda Unix. 

5.3.2 Studenters tidigare erfarenhet av IT-användning i 
undervisningen 

Studenternas tidigare erfarenhet av IT-användning i undervisningen omfattas av att de har 
använt IT i samband med datakurser och laborationer exempelvis i CAD/CAM och 
programmering. Det är något som samtliga studenter vittnar om förutom student H. Vissa 
studenter har använt dator till att skriva arbeten och Internet till att söka information. 

Deras tidigare erfarenhet av IT-användning i undervisningen upplevs mestadels som 
sparsam och bristfällig men positiv när den förekom. 

5.3.3 Studenters inställning till IT-användning i undervisningen 

Utifrån studenternas inställning till IT delas de in i tre grupper; ”enbart positiva”, 
”positiva med vissa förbehåll” samt ”tveksamt positiva”.  

Student C, D och F anses vara enbart positiva till IT-användning i undervisningen. 
Student D menar att IT-användningen medför att hon lättare tar in information och är mer 
uppmärksam samt gör undervisningen ”mer intressant och levande”. Student F tror att 
användandet av IT-stöd kan leda till att innehållet blir mer lättförståeligt och ge ett 
modernt arbetssätt. 

Student C, E och G har en positiv inställning till IT men med vissa förbehåll. Student C 
anser att IT-användningen kan medföra att för många genvägar tas och att han inte lär sig 
grunderna utan endast kan använda programmen, samtidigt som det är positivt att han lär 
sig om den IT som används i näringslivet. Student E menar att användningen av IT för 
presentationer och utdelning av material, underlättar inlärningen eftersom det blir lättare 
att se och hon kan koncentrera sig på vad som sägs och göra kompletterande 
anteckningar. Det finns många lärare på LiTH som använder IT på fel sätt och att det då 
får motsatt effekt. Student G är tveksam om IT ska användas som ett presentationsverktyg 
på de traditionella ämnena såsom matematik men anser att det enbart är positivt att 
exemplifiera eller illustrera förklaringar med hjälp av IT. 

Resterande tre studenter, student A, B och H, kan sägas vara tveksamt positiva till 
användning av IT i undervisningen. Student B har en ”restriktiv” inställning till att 
använda IT i undervisningen eftersom han inte alltid kan se nyttan med IT-användningen. 
Han anser att bara för att problem löses med hjälp av dator, betyder inte det att ”allt blir 
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bra” och att han lär sig mer för det. Student H ser IT som ett verktyg och vill inte att hans 
kunskaper ska grunda sig på att använda IT utan att det ska vara en hjälp. 

5.4 Studenters förväntningar på IT-användningen  
i undervisningen 

5.4.1 IT-användning på examinationer 

De tillfrågade studenterna hade inga direkta förväntningar på IT-användningen på 
examinationer utan de har istället skapat sig en uppfattning eller har önskemål på 
användningen av IT på examinationer. 

5.4.2 IT-användning på föreläsningar 

Student A, F, G och H hade inga speciella förväntningar på användandet av IT-stöd på 
föreläsningar. Student C tycker att IT används när det behövs och mestadels som ett 
presentationsverktyg. Student B anser att sättet IT används på föreläsningarna motsvarar 
hans förväntningar. Student I förväntade sig fler demonstrationer, vilket skulle vara 
positivt. Student E anser även hon att IT-användningen stämmer överens med hennes 
förväntningar i stort men att vissa föreläsare brister. Student D anser att hon i årskurs fyra 
förväntade sig att föreläsare skulle använda sig av PowerPoint istället för OH på 
föreläsningarna, vilket oftast stämde. 

5.4.3 IT-användning på lektioner 

Studenterna hade inga direkta förväntningar på IT-användningen på lektioner utan har 
istället synpunkter på hur IT används. Student B är den enda som tycker att IT används 
som han förväntade på lektionerna. 

5.4.4 IT-användning på laborationer 

Studenternas förväntningar på sättet som IT används under laborationer liknar de på 
lektionerna, det vill säga att istället för förväntningar har de skaffat sig en uppfattning om 
IT-användningen i undervisningen. 

Student A hade någon form av förväntningar på laborationer eftersom han studerar vid 
civilingenjörsutbildningen i datateknik och visste att många laborationer ingick i 
utbildningen. Den bilden han hade stämmer ganska väl in på hur det är. Student I anser att 
IT-användningen på laborationer är som hon har förväntat sig. 
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5.4.5 Kurshemsidor 
Student B och G förväntade sig att all relevant information skulle finnas på Internet, 
vilket inte riktigt stämmer överens med hur det är. Student G tycker att det är svårt att 
hitta på LiUs sidor. Student B tycker att informationen är bristfällig, speciellt gäller det 
för kurshemsidorna som har olika kurskoder. Student C är förvånad att han måste söka 
rätt på informationen själv, vilket även gäller andra aspekter på universitetet till exempel 
att han väljer kurser själv. Student F anser att EKIs sidor är sämre än vad han förväntat 
eftersom informationen är spridd över många sidor så att han inte får någon överblick. 
Student A hade besökt LiUs hemsida ganska mycket innan han började och tyckte den var 
bra då. 

5.4.6 Lärares IT-kunskaper 
Studenterna hade inte ägnat lärares IT-kunskaper särskilt mycket tanke utan förväntade 
sig att lärarna skulle ha adekvata kunskaper om IT. 

5.5 Studenters uppfattningar om IT-användningen 
i undervisningen 

5.5.1 IT-användning på examinationer 

Under de år student A och B har studerat vid LiTH, har IT-stöd aldrig använts vid 
examination. Student C uppskattar att dator används vid hälften av examinationerna och 
främst i programmeringskurser. Även student D, E och G har vid enstaka tillfällen använt 
datorn i programmeringskurser och några få datakurser vid examinationer. Student H och 
I har använt IT-stöd vid ett examinationstillfälle i CAD. Studenterna anser att det 
huvudsakligen är positivt att examinera programmeringskurser med dator men är osäkra 
på om de föredrar enbart datortentor. Student F har haft en datortenta i ekonomi, vilket 
han upplevde som ”ovant” och att han låste sig när han inte fick skriva som han ville.  

5.5.2 IT-användning på föreläsningar 
Studenterna har relativt bestämda uppfattningar om hur de anser att IT används på 
föreläsningarna. 

Student A uppskattar att under två till tre kurser har föreläsaren vid något tillfälle använt 
sig av IT genom att programmera och samtidigt visa koden för studenterna. Det händer att 
lärare använder en PowerPoint-presentation som de inte har gjort själva och inte är 
särskilt förtrolig med. Rent tekniskt tycker student A att användningen av IT som ett 
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presentationsverktyg fungerar. Eftersom han kan se i förväg vad föreläsaren ska prata om, 
blir det inte alltid lika intressant som en traditionell föreläsning. En kurs i introduktion av 
en programvara var mindre bra, tycker student A. ”Föreläsaren satt mest framme vid 
tavlan med en dator igång och försökte förklara hur (programvaran) fungerar” men 
student A upplevde att han inte fick något ut av det. 

De få gånger IT används som ett presentationsverktyg är inte alltid så lyckat, menar 
student B. Kommer föreläsare in på sidospår, blir det sämre illustrerat än om de använder 
tavlan. Föreläsare blir ofta låsta av sin förberedda presentation. Fördelen är att det är 
lättare för studenter att se vad föreläsaren presenterar. Ett bra exempel på hur IT har 
använts under en föreläsning, var under en programmeringskurs då föreläsaren skrev 
program direkt på datorn så att studenterna kunde se koden. 

Student C anser att sättet som IT används som ett presentationsverktyg oftast är bra och 
används när det behövs. Han tycker det är positivt med simuleringar som underlättar 
förståelsen vad som händer. Oftast förekommer detta i IT-sammanhang till exempel i en 
programmeringskurs då föreläsaren skriver exempelkod. Under en föreläsning fick han se 
bilder på olika algoritmer, vilket var positivt eftersom han på tio minuters film lärde sig 
det som hade gåtts igenom på tre tidigare föreläsningar. 

Student D tycker att IT överlag används bra som ett presentationsverktyg och utöver 
PowerPoint används IT-stöd sällan under föreläsningar som ett pedagogiskt verktyg. 

Student E anser att avsaknad av IT-användning på föreläsning gör att ”förvirrade lärare 
utan något stöd inte får någon struktur på föreläsningen genom att använda bara tavla 
och penna”. De stora bristerna uppstår då IT-användningen har känts slarvig och 
ogenomtänkt samt saknat koppling med övrig undervisningen. Hon tycker att det är 
”konstigt att studenterna har höga krav på sina presentationer medan inga krav finns på 
lärares föreläsningar”. 

Student F anser att fördelen med att använda PowerPoint i stora föreläsningssalar är att 
alla kan lättare se vad som presenteras jämfört med om föreläsaren skriver på tavlan. På 
ekonomiföreläsningar visar lärarna olika ekonomiska modeller och han upplever att det 
tydliggör eftersom han även får se bilder på det han ska lära sig. 

Student G anser att användningen av IT för presentationer är överlag ”under all kritik”, 
både framförandet och presentationen i sig. Lärarna på EKI är bäst på att använda IT-stöd 
under föreläsningar. Han tycker det är positivt när IT används för att exemplifiera eller 
visualisera händelser men att det används alldeles för lite. Det finns skräckexempel på IT-
användning, då föreläsaren visar alldeles för många bilder med för mycket information 
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på. Avsaknaden av IT vid en programmeringsföreläsning, då föreläsaren istället skrev kod 
på tavlan, är ett mindre bra exempel på IT-användning under föreläsning. 

Enligt student H visas bland annat bilder för att simulera eller visualisera exempel för att 
anknyta till verkligheten vid enstaka föreläsningar. Problemet med det är att han inte 
hinner anteckna allt som finns med på bilderna. Det är därför bättre att föreläsare skriver 
på tavlan. På en föreläsning visade föreläsaren program som han hade pratat om, vilket 
han upplevde som bra. Ett mindre bra exempel på när IT har använts på föreläsning var 
när en föreläsare visade alldeles för många bilder, vilket hade en sövande effekt. 

Student I tycker att PowerPoint gör presentationerna läsbara samt att lärare till viss del 
kan visa rörliga bilder. Det är bra med rörliga bilder som praktiska exempel eftersom det 
gör föreläsningarna mer förankrade till verkligheten och enklare att förstå då hon även får 
se det som studeras. 

5.5.3 IT-användning på lektioner 
Studenterna berättade om liten eller ingen användning av IT på lektionerna. Student A, E 
och F har aldrig haft en lektion under vilken IT används. Student C och H har använt IT 
på programmeringslektioner, vilket fungerade på ett bra sätt. Student G, H och I har 
använt CAD på lektioner. Student I fick konstruera modeller i CAD på lektionen, vilket 
hon upplevde var bra eftersom hon fick prova på programmet själv. Däremot skulle hon 
vilja ha haft en genomgång istället för att följa en bok med instruktioner. På en lektion i 
årskurs 4 har lärare i de ekonomiska ämnena introducerat de program som används på 
laborationer, vilket student D tyckte var positivt. 

Student A, B och H är nöjda med IT-användningen på lektioner medan student A vill att 
läraren även ska visualisera teori med hjälp av IT på lektioner och inte bara på 
föreläsningar. 

5.5.4 IT-användning på laborationer 

Student A, C, H och I anser att IT-användningen är bra på laborationer. Student E tycker 
att den både kan vara bra och dålig. Student G är förvånad över att han inte fick 
introduktion till hur IT används på laborationer och anser att sättet som IT används på 
laborationer varierar mellan kurser och institutioner. 
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Upplevda fördelar med att använda IT på laborationer 

De intervjuade studenterna ser flera fördelar med att använda IT på laborationer. I figur 5-
14 nedan ses en sammanställning över hur studenterna svarade på påståenden om 
upplevda fördelar med att använda IT på laborationer.  

 

Figur 5-14: Representation över fördelar med att använda IT på laborationer enligt 
student A till I.  

Student A anser att det är ”jättebra att använda IT på laborationer eftersom man får se 
hur det verkligen fungerar”. I vissa fall kan IT-användning på laborationer underlätta 
inlärningen exempelvis fick student A se elektriska fält, vilket var nyttigt. IT kan 
konkretisera så att det blir lättare för honom att ta till sig den studerade teorin. Vid 
programmering är det ett nödvändigt ont. 
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Den största fördelen med att använda IT på laborationer är att det går att visualisera det 
studerade, bland annat i tre dimensioner, anser student B. Det går även att hantera stora tal 
med hjälp av datorer. På en del laborationer är IT en nödvändighet, till exempel i 
programmeringskurser. 

Student C ser fördelen med att använda IT på laborationer att han blir introducerad till 
olika mjukvaror. Det ger även en chans att prova på större problem som annars är svåra 
att hantera och se att de går att realisera med hjälp av datorer.  

Den största fördelen med att använda IT på laborationer är att få se hur det verkligen 
fungerar, anser student D. Det bästa vore om det gick att ”utföra alla laborationer med 
händerna”, men då detta inte är möjligt är IT det näst bästa.  

Student E anser att den största fördelen med att använda IT på laborationer är 
synliggörandet av teori. Används IT på rätt sätt kan det öka förståelsen inför det studerade 
och det ökar motivationen genom möjligheten att testa hur teori ser ut i verkligheten. 

Fördelen med att använda dator vid laborationer är att datorn kan göra beräkningar och att 
student F kan fokusera på att förstå teori. Han upplever att IT effektiviserar tiden på 
laborationen. Det är även bra att lära sig programvaror som används i näringslivet.  

Student G tycker att det är bra att få pröva på olika program på laborationer. IT gör det 
möjligt att hantera svåra och stora problem. IT-användningen på laborationer hjälper till 
att omsätta teorin till praktik. Han anser även att det är lättare att förstå om han får 
visualisera studerad teori. 

Student H anser att en fördel med att använda IT på laborationer är att det går att utföra 
sådant som annars skulle vara omöjligt att lösa utan datorprogram. 

En fördel med att använda IT under laborationer som student I ser är att det ger 
verklighetsanknytning. Det är även bra att datorer används på laborationer till liknande 
problem som det görs i verkligheten. Det underlättar att genomföra krångliga beräkningar 
som är onödiga att räkna ut själv. 

Upplevda problem eller hinder med att använda IT på laborationer 

Studenterna fick ta ställning till faktorer som kan upplevas som ett problem eller hinder 
med att använda IT på laborationer och resultatet redovisas nedan i figur 5-15. 
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Figur 5-15: Representation över problem eller hinder med att använda IT på laborationer 
enligt student A till I. 

Student A upplever att IT-användningen kan medföra att själva laborationsuppgiften 
hamnar i andra hand till exempel när han använder Matlab. Han får spendera tid med att 
”bråka med Matlab” istället för att ägna sig åt uppgiften. Förutom i datakurserna, tycker 
student A att det kan vara dålig koppling mellan laborationerna och övrig undervisning. 
Ibland kan det vara så att han ”plötsligt ska ha en datorlaboration med något konstigt 
program utan förberedelse”. Problemet med hur laborationsassistenten bistår, är att denne 
ofta inte har tid, vilket gäller alla laborationer överlag. 

Student B anser att det finns tillfällen under laborationer då han har dålig kunskap om den 
IT som används, vilket han upplever som ett hinder. Till exempel krävs det att han ska 
programmera i C++ under en laboration fast han inte har gått en programmeringskurs i C++ 
eller skriva Matlab-program fast han inte har sett Matlab förut. Det förväntas ofta att 
studenter ska kunna systemet, programvaran, programmeringsspråket, etc. som används 
under laborationen. När själva laborationsuppgiften hamnar i andra hand handlar det 
oftast om tekniska problem med IT. Istället för att lösa själva laborationsuppgiften, går 
tiden åt att försöka förstå hur tekniken fungerar. Liksom student A upplever student B att 
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laborationsassistenten ofta inte har tid att besvara hans frågor eller att det inte finns någon 
laborationsassistenten närvarande under laborationen. 

Student C anser att en nackdel med att använda IT på programmeringslaborationer är att 
han inte ser vad som händer ”under skalet”. Han måste koncentrera sig på hur 
programmet är uppbyggt och fungerar istället för på vad laborationen går ut på.  

Student D upplever att hennes största problem med att använda IT på laborationer är att 
hon inte känner igen den IT som används. Då ska hon dels sätta sig in i 
laborationsuppgiften, dels hur tekniken fungerar. Risken finns att den student som är mest 
IT-kunnig, är den som utför laborationsuppgifterna. 

Student E menar att det kan uppstå problem om informationen innan laborationen är dålig 
om hur, varför och i vilket syfte IT ska användas. Det gäller både information om 
innehållet och utrustningen men det som ”stör mest är dålig information om 
utrustningen”. Ett exempel på det kan vara när det krävs programmering i en icke-
programmeringskurs för att lösa laborationsuppgiften och att det antas att hon kan 
programmera. En sådan laboration gör att själva laborationsuppgiften hamnar i andra 
hand och fokus ligger på programmeringen.  

Student F ser inga direkta problem eller hinder med sin egen IT-användning på 
laborationer. Däremot anser han att sättet som laborationsassistenten bistår kan vålla 
problem och att miljön i laborationssalarna kan vara högljudd.  

Student G upplever att IT ”strular” under laborationerna, vilket medför att han måste 
lägga tid på att få tekniken att fungera istället för att lösa laborationsuppgiften. Han anser 
att den IT som används på laborationerna oftast är dåligt integrerad med övriga 
kursmoment. Ibland krävs det IT-kunskaper som han inte har för att genomföra 
laborationen på ett bra sätt. Oftast handlar det om att han inte har kommit i kontakt med 
systemet, programmet eller programmeringsspråket tidigare. 

Student H anser att han förstår mer om han ”skriver ner det på ett papper än skriver 
formler och uträkningar på en dator” eftersom han inte alltid tänker på vad han gör när 
han skriver in dessa formler. Exempel på dålig koppling mellan hur IT används på 
laborationer och i övrig undervisning är då laborationer innehåller Matlab som inte tas 
upp i något annat sammanhang i kursen. Han upplever att Unix kan ställa till problem 
under laborationen.  

Student I upplever att det kan uppstå fel vid användandet av IT som gör det svårt eller 
omöjligt att genomföra laborationen. Hon anser även att problem kan uppstå när hon inte 
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får en introduktion till den IT som används under laborationer utan istället måste sätta 
igång på egen hand. 

5.5.5 Kurshemsidor  

Sökväg till kurshemsidor 

En uppfattning som upprepades av flera studenter angående kurshemsidorna på LiTH är 
att det är svåra att hitta till. Student B tycker att det är märkligt att det finns en adress på 
LiU som är www.liu.se/lunch, vilken har fått ”en jättefin plats under LiUs katalogträd” 
medan kurshemsidorna kan ha långa adresser. Student C anser att det inte finns några 
naturliga sökvägar på universitetets sidor. Han använder alltid Google för att söka rätt på 
kurshemsidor med hjälp av kurskoden. Kurshemsidor blir ännu svårare att hitta om 
kurskoden har glömts bort, menar student I. Student D tycker att det är svårt att hitta 
kurshemsidorna via institutionerna. Student A anser att IDAs kurshemsidor är lättare att 
hitta till än MAIs. Student B anser att IDAs kurshemsidor ofta är svåra att navigera på och 
ISY har relativt bra kurshemsidor men är ”knepiga att hitta”. 

Kurshemsidors utseende 

Student A, D och H anser att kurshemsidorna på LiTH i allmänhet är bra. Student I menar 
att kurshemsidorna i sig är bra upplagda och att det är positivt att kursmaterialet finns 
tillgängligt. Student D och G tycker att det är dåligt att de måste logga in på vissa 
kurshemsidor för att få tillgång till materialet eftersom de ibland vill använda 
kurshemsidan efter kursens slut. Student G menar liksom student B att MAIs sidor inte 
innehåller särskilt mycket information. Student C tycker att IDA har ”bättre symmetri” 
över deras kurshemsidor än andra institutioner. Student B tycker att många kurshemsidor 
är ”röriga”, speciellt gäller det om kurshemsidan är knuten till flera olika kurskoder. I 
likhet med student B anser student C att kurshemsidorna är ”röriga” och menar att de i 
allmänhet är ”jättedåliga” eftersom de är dåligt uppbyggda. 

Student B tycker att det är konstigt det inte finns en standardiserad form på hur 
kurshemsidorna på LiTH ser ut. Student D, E, H och I tycker att det är acceptabelt att 
kurshemsidorna ser olika ut men att det vore positivt om det fanns en standardiserad form 
för samtliga. Student A, F och G anser att det skulle underlätta mycket om alla 
kurshemsidor på LiTH såg likadana ut och att det då inte skulle spela någon roll om 
kurshemsidan var dåligt strukturerad eftersom de skulle lära sig var informationen finns. 
Student C tycker att det är både positivt och negativt att kurshemsidorna är olika på LiTH, 
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positivt för att de då kan anpassas efter kursen och negativt för att det är svårare att hitta 
informationen på sidorna.  

Informationens tillförlitlighet 

Studenternas uppfattning varierar huruvida informationen på kurshemsidorna på LiTH är 
tillförlitlig. Student C, F, H och I anser att informationen på kurshemsidorna är tillförlitlig 
och uppdaterad. Student D håller delvis med. Student A, B och G tycker att informationen 
är dåligt uppdaterad mellan årskurser. Vid kursstart vet de inte vilket år informationen på 
kurshemsidorna gäller. När kursen har kommit igång, är informationen bättre uppdaterad. 
Student E anser att kurshemsidorna har dålig tillförlitlighet och att det finns stora 
skillnader mellan studiehandboken och kurshemsidorna.  

5.5.6 Lärares IT-kunskaper 
Student A, B, C, D, E, H och I anser att lärarnas kunskaper om IT är tillräckliga. Student 
A, D och F menar att IT-användningen i undervisningen överlag är bra och att lärarna 
använder IT på ett pedagogiskt sätt men att det finns skräckexempel på hur lärare 
använder IT i undervisningen. Student A och F tycker att IT-kompetensen bland lärare 
varierar åtskilligt från institution till institution och från person till person.  

Student A, C, E, G och H anser att IT används så sällan av lärarna i undervisningen att de 
inte vet hur lärarna skulle kunna använda IT. Student B menar att det finns en skillnad 
mellan vad han anser som god IT-användning och vad lärare anser. ”Lärare är nöjda om 
de lägger upp något på hemsidan” medan han dessutom anser att kurshemsidan ska vara 
”lättnavigerad, ha begripligt material och vara på ett vettigt format”. 

5.6 Studenters önskemål om IT-användningen  
i undervisningen 

5.6.1 IT-användning på examinationer 

Studenternas önskemål på IT-användning på examinationer varierar beroende på ämnet 
samt examinationsuppgiften. 

Student B, C, D, G, och H anser att kurser som innehåller någon form av datoranvändning 
kan examineras med hjälp av dator. Student H menar att det skulle vara ”värdelöst” att 
skriva en programmeringstenta på papper eftersom det då inte går att testa programmen. 
Student A vill både ha papperstentor och datortentor i datavetenskap. Student A, B, C, D, 
H och I vill inte använda IT vid tentor i matematik. 
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Student B och D ser fördelar med att skriva tentor på dator eftersom det är lättare att 
ändra och läsa och därmed minskar risken för missförstånd. Student D föredrar dock att 
skriva papperstentor. Student E och G anser att datoranvändning vid skriftliga tentor 
hämmar kreativiteten och att endast tentor och duggor med alternativa svar kan 
examineras med hjälp av en dator.  

5.6.2 IT-användning på föreläsningar 

Alla studenter förutom student H har någon uppfattning om hur de skulle vilja att IT 
används på föreläsningar. De flesta vill att IT ska användas för att visualisera eller 
simulera den studerade teorin. 

Att få den studerade teorin visualiserad, inte bara beskriven, gör att student A, C, E, F, G 
och I lär sig på flera sätt och de tror att det skulle kunna bidra till ökad förståelse. Student 
D tycker att fler simuleringar och visualiseringar gör föreläsningarna ”mer intressanta 
och levande” samt att det blir lättare att förstå. Student C vill att visualiseringar ska 
användas för att ge mening åt svaren på matematikföreläsningar och student G vill att IT 
ska användas för att ge verklighetsanknytning. Student A, E, G och I anser att det används 
för lite visualiseringar och simuleringar i både teoretiska och tekniska ämnen. Student A 
menar dock att det finns en risk att tekniken ”krånglar” för föreläsaren och att det då får 
motsatt effekt. 

Student G vill att IT ska användas med måtta och omväxling som ett presentations-
verktyg, speciellt på matematikföreläsningar. Det finns en risk att lärare blir låsta med 
förberedda presentationer. Student B anser att ”veta hur det ser ut visuellt” inte bidrar till 
ökad förståelse om teorin utan tjänar mer som ett eget kom-ihåg-verktyg. Han tycker att 
det är onödigt att ha moment på föreläsningar som kan läggas på laborationer. Student F 
anser att IT inte ska överskattas alltför mycket. 

5.6.3 IT-användning på lektioner 

Studenterna har inte lika bestämda uppfattningar om hur de vill att IT ska användas på 
lektioner jämfört med vad de anser om IT-användningen på föreläsningar. 

Student E vill få teorin visualiserad på lektionerna och att det ges möjlighet att diskutera. 
Student C och D vill att IT-stöd på lektionerna ska användas på samma sätt som på 
föreläsningar, det vill säga till visualiseringar och simuleringar som en fortsatt 
genomgång av föreläsningarna. Innan beräkningarna utförs skulle visualiseringar kunna 
fungera som en introduktion vid olika moment och på så sätt ge mer mening till svaren. 
Förslagsvis vill student G att exempel visas på datalektioner och student I att Maple ska 
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användas för att visa grafer på matematiklektionerna. Student I anser dock att det finns en 
risk att IT-användningen krånglar och tar för mycket tid.  

5.6.4 IT-användning på laborationer 
Flera studenter upplever tidspress under vissa laborationer och att det ofta är för få 
laborationsassistenter. Student E tycker det är svårt att se hur IT skulle kunna användas på 
laborationerna på ett annat sätt än vad som görs idag. Student H är nöjd med sättet som IT 
används på laborationerna.  

Student I vill att varje laboration ska börja med en kortare genomgång av de svårare 
problemen samt som hon får hjälp under tiden istället för att arbeta självständigt. Student 
D och G menar att det underlättar om lärare på föreläsningar eller lektioner introducerar 
den IT som ska använda på laborationer eftersom de då vet vad som väntar. Student G vill 
att laborationerna ska vara mer integrerade i kursen och att han får återkoppling till den IT 
som används på laborationen under lektioner och föreläsningar. Även student B saknar 
återkoppling och förespråkar en genomgång efter inlämningen av laborationsrapporten, 
speciellt då laborationen är en del av examinationen. Student A förespråkar obligatoriska 
laborationer eftersom valfria laborationer har en tendens att bli bortprioriterade.  Student 
G vill prova på mer programvara och system till exempel affärssystem i de ekonomiska 
kurserna i de högre årskurserna. Om detta inte är möjligt skulle programvara och system 
kunna demonstreras på föreläsning istället.  

5.6.5 Kommunikation med lärare 
För att kunna jämföra med svaren på lärarenkäten om föredraget sätt att kommunicera, 
ställdes samma fråga till studenterna om hur de föredrar att kommunicera med lärarna. De 
dominerande svaren var via e-post och vid undervisningstillfälle, oftast vid lektioner. 
Figur 5-16 visar en representation över hur studenterna föredrar att kommunicera med 
lärare. 



Kapitel 5 – Datainsamling 

 163 

 

Figur 5-16: Representation över hur studenterna föredrar att kommunicera med lärare. 

Student A och D föredrar att kommunicera med lärare vid drop-in-besök på deras rum och 
student C vill ha den möjligheten som ”back-up” medan student G och H vill kunna gå 
förbi lärares rum under tentamensperioden. 

Helst kommunicerar student B, C, E, F, G, H, och I med lärare på lektion. Både student E 
och F anser att enklare frågor med fördel kan ställas till lärare via e-post. Gäller det frågor 
till examinatorn är det bra, anser student B, om han kan skicka frågor via e-post som 
sedan läggs ut på kurshemsidan så att även andra studenter kan se frågorna. Fördelen som 
student A och G ser med ett diskussionsforum är att andra kan ta del av frågorna och 
svaren. Enligt student A krävs det dock att forumet är standardiserat och att alla känner 
till det. Student E skulle gärna läsa frågor i ett diskussionsforum men inte ställa egna. 
Student B anser att det vore bra om det fanns ett smart system för att skicka sms till 
studenter om till exempel lärare ställer in föreläsningar eller är sena, eftersom han ”oftast 
redan är på skolan och inte kollar mailen stup i kvarten”. 

Student A, B, D och H anser att de bör få svar på en e-postfråga från en lärare inom ett 
dygn under en arbetsvecka. Student I vill få svar inom ett till två dygn, men det beror på 
hur bråttom det är. Student E, F och G tycker att de bör få svar inom ett dygn om det är en 
enkel fråga och inom tre dygn om det är en längre fråga. Student C anser att det beror på 
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vad han ska ha svaret till, till exempel om han behöver ha svaret innan en laboration, vill 
han också ha det. 

5.6.6 Kurshemsidor 
Studenterna tillfrågades vad de vill kunna göra på en kurshemsida och resultatet är 
sammanställt nedan i figur 5-17.  

 

Figur 5-17: Representation över vad student A till I vill kunna göra på en kurshemsida. 

Student D och H vill att kursinformation alltid ska vara tillgänglig på kurshemsidan. 
Student A, B, C, E, G och I vill att kursinformation ska finnas disponibel på kurshem-
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sidan inför kursval och student I vill dessutom att kurslitteraturen ska finnas ett halvår 
innan kursstart. Student F anser att kursinformation ska finnas på kurshemsidan inför 
kursstart. 

Samtliga tillfrågade studenter vill kunna läsa meddelande eller nyheter till studenter på 
kurshemsidan samtidigt som dessa skickas ut via e-post. Student F vill ha information om 
hur kurshemsidan ska användas vid kursstart. Student C vill hellre att resultat på olika 
kursmoment skickas via e-post istället för att läggas ut på kurshemsidan. 

Uppfattningen om att se på föreläsningar eller andra kursmoment på kurshemsidan skiljer 
sig åt. Student G och I tycker att det vore positivt eftersom det då blir möjligt att se på 
föreläsningen om de har missat den eller vill repetera vad som sagts. Student H tror 
istället att det finns en risk att studenter slutar gå på föreläsningar.  

Student D vill ha en central hemsida för respektive utbildning som innehåller en länk till 
alla kurshemsidor indelad efter årskurser och inriktningar liknande den som finns på 
Islands hemsida som hon använder sig av idag eftersom det är svårt att hitta till 
kurshemsidorna. 

5.6.7 Lärares IT-kunskaper 
Alla studenter förutom student D och H anser att lärare skulle kunna behöva ytterligare 
kunskap om hur IT kan användas i undervisningen.  

Student C och F anser att lärarnas tekniska och pedagogiska kunskaper kan förbättras, 
enligt student F gäller det speciellt matematiklärare som ”har kört sina lektioner och 
föreläsningar på samma sätt i flera decennier”. Student C önskar att lärare satsar på att 
studenterna ska förstå vad formlerna innebär istället för att presentera ”flera sidor med 
bara formler”. Student C menar att visualisering av studerad teori bidrar till att öka 
förståelsen. Student F tror att IT skulle kunna hjälpa lärare att bli mer pedagogiska om de 
använder tekniken på ett bra sätt.  

Student A, B, E, G och I anser att det är främst de pedagogiska kunskaperna att använda 
IT-stöd i undervisningen som lärarna behöver kunna mer om. Student B anser att lärare 
skulle kunna lägga upp undervisningen så att studenterna får ut mer av tiden, till exempel 
göra om upplägget och fördelningen av lektioner. I en kurs har han laborationer men inga 
lärarledda lektioner, vilket medför att ett tillfälle för att ställa frågor saknas helt. Student E 
menar att IT-användningen inte alltid är genomtänkt och saknar syfte. Det är lättare att ha 
överseende med tekniska tillkortakommanden från lärares sida än pedagogiska.  
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Student G skulle vilja att lärare lär sig hur de kan kombinera IT med traditionella metoder 
så undervisningen blir mer levande och omväxlande. Han tycker att det är konstigt att 
lärare inte samarbetar mer över institutioner, ämnesområden och utbildningar. 



Kapitel 6 – Analys 

 167 

6 Analys 

Analysen består av fyra delar. Den första delen omfattar de 
genomförda lärarintervjuerna och de analyseras och presenteras 
enskilt. Den andra delen består av analysen av studentintervjuerna, 
som innehåller studenters förväntningar på, uppfattningar om och 
önskemål på IT-användningen i undervisningen, som presenteras 
utifrån undervisningens olika moment samt lärares IT-kunskaper. Del 
tre av analysen knyter samman resultaten från analysen av 
lärarintervjuer och studentintervjuer med lärarenkäten och den 
teoretiska referensramen. Den fjärde och sista delen betraktar de 
föregående stegen i analysen och ger utifrån det förslag på vilka 
rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare 
ska ta till sig och använda IT i undervisningen enligt studenters 
förväntningar, uppfattning och önskemål. 

6.1 Analys av lärare 
Lärarfallen analyseras enskilt med utgångspunkt från anpassningen av Rogers modell 
över innovations-beslutsprocessen och med stöd av den teoretiska referensramen, vilket 
illustreras i figur 3-5. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är grundidén vid fallstudier att 
fokus ligger på vad som förefaller vara viktigt i varje enskilt fall. I varje fall lyfts därför 
faktorer fram som anses vara centrala för respektive lärares IT-användning. Ur 
datainsamlingen och enligt den teoretiska referensramen utmärker sig ett antal faktorer 
som kan förklara respektive lärares IT-användning i undervisningen. 

För att inledningsvis skapa en bättre förståelse inför lärares IT-användning kommer de, 
där det anses vara relevant och meningsfullt, att klassificeras utifrån deras innovations-
benägenhet med avseende på tid, roll i spridningen av innovationer, förhållningssätt till 
förändringar samt roll med avseende på IT-användningen i undervisningen. 
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6.1.1 Lärare 1 
Läraren anses ha en medelmåttig och relativt enkel IT-användning i undervisningen. Idag 
använder han IT som en möjlighet att reducera sin arbetsbörda, utvidga kontakten med 
studenter samt till visualisering i mindre omfattning.  

Hans roll i det sociala systemet tyder på att han är vad Rogers (1983) betecknar som en 
opinionsledare på avdelningen. Läraren tillhör ja-sägarna till användningen av IT i 
undervisningen och skulle kunna vara lämplig att satsa extra resurser på om målet är att få 
avdelningen att använda IT i undervisningen. Satsningen på ja-sägare är något som stöds 
av Albinsson (1998). I enlighet med Pålsson (2004) skulle läraren på så sätt kunna ta på 
sig rollen som trädgårdsmästare på avdelningen och skapa förståelse hos andra lärare om 
hur IT kan spela en betydande roll i deras arbete. 

Utifrån hur läraren använder IT själv och i undervisningen, det vill säga som en 
förbättring och en komplettering av befintliga aktiviteter, betraktas hans IT-användning 
som en förändring av första ordningen av sättet att undervisa med stöd av Albinssons 
(1998) och Ahrenfelts (2001) resonemang. Framtidsvisionen tyder emellertid på att en 
förändring av andra ordningen är i förestående om det inte var för de barriärer som 
hindrar läraren att använda IT på det sätt som han önskar. De barriärer, som kan utläsas 
från datainsamlingen, är främst praktiska till sin karaktär. Ett tecken på att läraren redan i 
tanken är mogen för att utveckla sin IT-användning är att han känner sig så pass trygg i 
lärarrollen att han vågar riskera en del av förtroendekapitalet, då studenterna besitter 
bättre IT-kunskaper än honom, mot möjligheten att utveckla sättet att undervisa med hjälp 
av IT. Det krävs med andra ord förändringar i den fysiska strukturen, inte förändringar i 
tankestrukturen, för att läraren ska kunna använda IT på det sätt som han eftersträvar. 
Först då kan förändringar ske i den formella strukturen och i synnerhet förändringar i 
handlingsstrukturen, vilket motsvarar verklig skolutveckling, det vill säga en förändring 
av andra ordningen. 

Att lärarens framtidsvision om IT-användning stämmer in på vad Albinsson (1998) och 
Ahrenfelt (2001) beskriver som en förändring av andra ordningen, beror på lärarens sätt 
att se på och bedriva undervisning. I linje med lärarens uppfattning förstärks även detta av 
resonemang förda av Ågren (1997), Gärdenfors (2001) med flera om lärarens roll som 
vägledare och möjligheten att med IT lära sig genom att uppleva, det vill säga genom att 
använda IT får studenter konkreta erfarenheter som bidrar till deras förståelse och 
inlärning. 
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Den kritiska faktorn som begränsar läraren i sin IT-användning är bristen på tid, som 
Jedeskog (1998) och Hultman (2001) ser som en praktisk barriär som bromsar eller 
förhindrar förändringar. Läraren är fast i vad Granström et al (1995) beskriver som ”nu-
upptagenhet” eftersom läraren ständigt måste göra prioriteringar på grund av tidsbrist. För 
att läraren ska kunna bli mer ”framtidsupptagen” och sätta ”nu-upptagenheten” ur spel, 
förespråkas att läraren ges avsatt tid till utveckling inom IT som inte konkurrerar med 
lärarens övriga arbetsuppgifter och resurssatsningar på andra områden. 

Att läraren i somliga situationer känner att han har otillräckliga IT-kunskaper visar på 
ännu en praktisk barriär mot IT-användningen i undervisningen. Den gör sig även 
gällande genom att läraren kan vid vissa tillfällen sakna syfte med IT-användning i 
undervisningen. Att han saknar ett syfte har säkerligen att göra med bristen på 
återkoppling mellan undervisningen och studenters inlärning. Avgörande för läraren är 
just att IT-användningen fyller en funktion för studenternas inlärning. Det ligger i linje 
med Jedeskogs (1998) argument att lärare inte kan bli påtvingad ett sätt att undervisa utan 
att vara förvissad om att det leder till en förbättrad praktik. För att läraren ska erhålla en 
fördjupad kunskap om och mening med sin IT-användning, förespråkas att han besöker 
kollegor i undervisande situationer. På så sätt får han även ett nytt perspektiv på sin egen 
undervisning och användning av IT. 

Tillgången till IT beskriver Jedeskog (1998) att lärare kan uppleva som en praktisk barriär 
som försvårar deras IT-användning. Denna mening delas av lärare 1, som upplever att IT-
användningen är krånglig utan tillgång till en bärbar dator eftersom det saknas 
undervisningsdatorer i vissa salar. Det som föreslås för att få bukt med denna praktiska 
barriär är en satsning antingen på fasta undervisningsdatorer i salarna eller bättre tillgång 
till bärbara datorer för lärarna. 

Läraren anser att det är viktigt med kontinuerlig ledning och stöttning av projekt som 
medför förändrat arbetssätt. Det benämns av Wallin (2003) som behovet av 
helhetsperspektiv vid skolutveckling. Vid en IT-satsning eller genomförandet av IT-
strategi förespråkas därför en övergripande plan som beaktar både pedagogiska och 
organisatoriska aspekter för att på så sätt förändra arbetsformer och arbetssätt som 
utnyttjar den pedagogiska potentialen som IT erbjuder. 

6.1.2 Lärare 2 

Lärarens IT-användning i undervisning liknar föregående lärares, det vill säga att han 
använder IT som en möjlighet att reducera sin arbetsbörda, utvidga kontakten med 
studenter samt till visualisering och simulering i begränsad utsträckning. 
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Flera av de dimensioner som Ekvall (1990) beskriver som utmärkande för ett kreativt 
arbetsklimat i innovativa organisationer passar in på lärarens beskrivning av avdelningen. 
De dimensionerna som kan urskiljas som mest framträdande liknar idéstöd och 
uppmuntran, tillit och trygghet samt debatt och dialog. Dessa dimensioner anses kunna 
vara en god grogrund för spridningen av innovationer, däribland IT-användning i 
undervisningen. 

Med bakgrund av lärarens roll på avdelningen ses läraren som en förändringsmedhjälpare, 
beskriven av Rogers (1983) som en av nyckelrollerna för spridningen av innovationer. 
Detta eftersom han bland annat ger informell IT-support till andra lärare på avdelningen. 
Han skulle med fördjupad kunskap inom IT-pedagogik kunna fungera som vad Pålsson 
(2004) beskriver som en trädgårdsmästare, då han är en avancerad och erfaren IT-
användare med god kontakt med kollegor på avdelningen. Han talar både skolans och 
teknikens språk, vilket är trädgårdsmästarens stora betydelse.  

Skolutveckling kräver, enligt Larsson (2004), förändringar inom olika organisations-
strukturer. En eventuell förändring med avseende på IT-användning i undervisningen 
skulle dock för lärare 2 inte innebära att särskilt stora förändringar i tankestrukturen 
krävs. Det pekar lärarens sätt att se på och bedriva sin undervisning på, som 
överensstämmer med Larssons (2002a) och Stigmars (2002) resonemang om lärarens roll 
i undervisningen att skapa en reflekterande lärandemiljö. Även lärarens uppfattning om 
användbarheten och nyttan av IT, vilket ligger i linje med de vinster som Gärdenfors 
(2001) ser med simulering, tyder på att mindre förändringar av lärarens tankestruktur 
krävs. 

Den barriär som har identifierats att hindra läraren i sin IT-användning är hans bristfälliga 
kunskaper inom IT-pedagogik. Faktum är att det enda tillfälle som läraren har kommit i 
kontakt med IT-pedagogik är vid en demonstration av Blackboard under en av kurserna 
som CUL ger i universitetspedagogik. Läraren upplevde att denna demonstration 
misslyckade att förmedla varför Blackboard ska användas i undervisningen, vilket 
stämmer överens med Jedeskog (1998) som menar att skolutveckling alltför sällan 
fokuserar på varför något ska införas eller användas i undervisningen. Avsaknaden av 
sådan motivering yttrar sig genom att läraren genomgående saknar mening och syfte med 
en mer omfattande IT-användning samt är kritisk inför koncept som har fått käcka namn 
och lanseras som konsultbegrepp. Det medför även att läraren inte känner något behov av 
att utnyttja IT till de möjligheter som han ser. Därför förespråkas att IT-relaterad 
utbildningen syftar till att förvissa läraren om varför IT-användningen är positiv och 
väsentlig. Det stöds av Jedeskog (1998) men även av lärarens uppfattning att IT-
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användningen måste vara behovsprövad, det vill säga ha en tydlig pedagogisk poäng. Det 
kan ske genom att enskilda lärares IT-användning i undervisningen samt erfarenheter de 
har, görs synliga och tillgängliga för andra, vilket förordas av Larsson (2002b) och även 
styrks av lärarens egen önskan att ta del av andra lärares erfarenheter av IT-användning i 
undervisningen. Något som säkerligen förstärker lärarens uppfattning om bristen på 
mening att använda IT är avsaknaden av feedback på sitt sätt att arbeta från professionella 
personer, vilket uppmärksammas av Granström et al (1995). Genom att lärares 
användning och erfarenheter av IT i undervisningen görs tillgänglig och synlig, ges även 
tillfälle för återkoppling på sitt sätt att arbeta från andra lärare. 

I likhet med lärare 1 upplever lärare 2 att tillgången till bärbar dator är avgörande för att 
IT-användning ska upplevas som smidig. Jedeskog (1998) benämner att tillgången till IT 
kan fungera som en praktisk barriär som förhindrar eller försvårar lärares IT-användning. 
Även här föreslås en satsning antingen på fasta undervisningsdatorer i salarna eller på 
bättre tillgång till bärbara datorer för lärarna. 

En tänkbar barriär på sikt för lärarens IT-användning i undervisningen är tillgången på 
utbildningsanpassad teknik inom LiTH, något som berörs av Pederson (2000) och Larsson 
(2002a). Läraren upplever att tid, ekonomiska medel och kunskap saknas för en sådan 
anpassning. Det som föreslås är dels att läraren ges möjlighet att påverka anskaffningen 
av utbildningsanpassad teknik, dels att redan befintlig kompetens och utvecklad teknik 
inom LiTH och universitetet tillvaratas genom att skapa ett forum för lärares utbyte av 
anpassad och egenutvecklad teknik och erfarenheter. Förslaget stöds av Larssons (2002b) 
resonemang att grunden för organisatoriskt lärande i skolans värld kan ske genom att 
erfarenheter delas mellan lärare. 

Vid en förändring av lärarens sätt att arbeta betonar lärare 2 vikten av delaktighet och 
möjligheten att påverka, vilket han upplever att han har på avdelningen. Att individer är 
delaktiga i förändringsarbeten som berör dem är något som Hultman (2001) och 
Albinsson (1998) anser bidrar till att förankra och öka acceptansen av förändringen. I 
likhet med läraren, föreslår Dilschmann et al (2000) att hög grad av delaktighet av många 
berörda kan uppnås genom att många mindre grupper ges en viss grad av 
handlingsutrymme att påverka. Läraren poängterar även möjlighet till dialog och tid för 
reflektion vid förändringar av sättet att arbeta.  

 



Förändrat sätt att arbeta och undervisa med IT 

 172 

6.1.3 Lärare 3 
Läraren använder i likhet med lärare 1 och 2 IT som en möjlighet att reducera sin 
arbetsbörda, utvidga kontakten med studenter samt till visualisering i begränsad 
utsträckning. 

Lärare 3 liknar i flera aspekter lärare 1 så till vida att även han anses vara en 
opinionsledare. Denna uppfattning baseras på att en av hans formella roller är att vara 
mentor till heltidsundervisande lärare. Dessutom vägleder han informellt doktorander och 
tillfälliga lärare på avdelningen samt skapar debatt om industrirelevansen i utbildningen. 
Kommunikation med andra lärare är mestadels person-till-person-kontakter, till exempel 
pågår livliga debatter i avdelningens fikarum. Enligt Rogers (2003) är det lättare att 
påverka och förändra andras attityder vid person-till-person-kontakter, vilket pekar på att 
lärarens roll som opinionsledare därmed förstärks. 

Resonemanget fört ovan i kapitel 6.5.1, Lärare 1, om lärarens IT-användning som en 
förändring av första ordningen, går att applicera på lärare 3. De barriärer som hindrar eller 
försvårar lärarens IT-användning är även här mestadels praktiska. Även hans sätt att se på 
och bedriva sin undervisning, som överensstämmer med Ågren (1997), Gärdenfors (2001) 
med flera om lärarens roll som handledare och möjligheten att genom konkreta 
erfarenheter med hjälp av IT nå en reflekterande kunskap, tyder på att en förändring av 
andra ordningen av sättet att undervisa är i förestående. Det faktum att läraren besöker 
andra lärares undervisning, vilket förordas av Larsson (2002b), visar på en hög 
innovationsbenägenhet hos läraren. Ett annat tecken som pekar på det är lärarens önskan 
om att använda sig av ett diskussionsforum eller Newsgroup på kurshemsidan, vilket 
stämmer överens med Grönlunds (1997) beskrivning att kontaktytan mellan lärare och 
studenter kan utvidgas med hjälp av IT. Han ser i likhet med Jönsson (2001b) att många-
till-många-kommunikation möjliggör ett nytt sätt att lära med hjälp av IT. Även 
möjligheten att presentera den studerade teorin med hjälp av IT på flera sätt, kan bidra till 
studenternas inlärning enligt läraren. Det stöds av Larsson (2002a) som hävdar att lärare 
med hjälp av IT kan välja mellan det auditiva, det visuella eller en kombination av båda 
för att presentera sitt budskap, vilket Jönsson (2001b) anser som positivt eftersom 
människor kan ha olika perceptionskanaler som de föredrar. 

En av de praktiska barriärerna som begränsar läraren i sin IT-användning är, i likhet med 
lärare 1, bristen på tid, som Jedeskog (1998) och Hultman (2001) ser som en faktor som 
bromsar eller förhindrar förändringar. Även lärare 3 är fast i vad Granström et al (1995) 
beskriver som ”nu-upptagenhet”. Avsatt tid till utveckling inom IT som inte konkurrerar 
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med lärarens övriga arbetsuppgifter och resurssatsningar på andra områden förespråkas 
för att läraren ska bli mer ”framtidsupptagen”. 

En annan praktisk barriär, som identifierats försvåra lärarens IT-användning i 
undervisningen, är den upplevda byråkratin som studiehandboken medför och Tekniska 
fakultetskansliet står för. Denna barriär omnämns som administrativa krav i kapitel 2.7.5, 
Praktiska barriärer. Att läraren upplever att ledningen och administrationen begränsar 
honom i sitt sätt att arbeta, fjärmar läraren från dessa. Eventuella förändringar som 
initieras av ledningen och administrationen, exempelvis en IT-satsning, kan därför mötas 
av motstånd av läraren. Med stöd av Hargreaves (1998) bör LiTH satsa på att utforska 
lösningar som överbryggar samt ifrågasätter de byråkratiska initiativ som upprätthåller 
skillnader mellan lärare och administration och ledning. 

Liksom lärare 2 har lärare 3 enbart kommit i kontakt med IT-pedagogik vid 
demonstrationer av programvaror. På liknade sätt upplevde han brister i demonstrationen, 
vilket yttrar sig genom att han är skeptisk till gamla begrepp eller lösningar som lanseras 
under nya namn. Därför förespråkas likaledes att IT-relaterade utbildningen syftar till att 
förvissa läraren om varför IT-användningen är positiv och väsentlig, vilket stöds av 
Jedeskog (1998) men även lärarens uppfattning om att vetenskapliga belägg måste finnas 
för att han ska förändra sitt sätt att arbeta. En av grundförutsättningar för en lyckad 
förändring som Jedeskog (1998) ser, är just att det måste finnas tydliga bevis på att 
förändringen kommer att resultera i en förbättrad praktik. Även att läraren tillsammans 
med andra får bearbeta sina tvivel om IT-användningens relevans i undervisningen 
föreslås för att läraren ska kunna få det ”jag-och-du-förhållande” som han önskar. Att 
läraren tillsammans med andra bör bearbeta sina tvivel, stärks även av att han anser att 
lärares stora dilemma är att det är en ensam roll. Det är något som beskrivs av både 
Larsson (2002b) och Jedeskog (1998). 

Läraren efterlyser att en förkämpe, som leder och smittar av sig på andra, finns vid 
förändringar av sättet att undervisa. Dessa egenskaper stämmer överens med den roll som 
benämns av Rogers (1983) som en förändringsagent. Med bakgrund av lärarens svar 
föreslås därför att en lärare som kan agera som en förändringsagent identifieras innan 
genomförandet av exempelvis en eventuell IT-satsning eller införandet av ny IT-strategi. 

6.1.4 Lärare 4 

Lärarens IT-användning kan beskrivas som vanligt förekommande men enkel. Hon ser 
framför sig en IT-användning som aktiverar studenterna och på så sätt ger dem möjlighet 
att praktisera sina kunskaper och få igång diskussioner som leder till reflektion och 
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djupare kunskap. Den mest framträdande faktorn som har identifierats som begränsar 
lärarens IT-användning är bristen på tid. Det stöds av Jedeskog (1998), som hävdar att 
bristen på tid till att testa den nya tekniken samt till att sprida sina erfarenheter utgör ett 
hinder för framgångsrik undervisningen med användning av IT. Det yttrar sig genom att 
läraren känner att hon inte har tid att utbyta idéer med andra lärare, något som enligt 
Larsson (2002b) anser vara grunden för organisatoriskt lärande. Om målet är att läraren 
ska använda IT i undervisningen i större utsträckning, föreslås att hon ges avsatt tid till 
utveckling inom IT som inte konkurrerar med hennes övriga arbetsuppgifter och 
resurssatsningar på andra områden. Bakgrunden till det är att hon redan har ett genuint 
intresse att lära sig mer om användandet av IT i undervisningen. Önskemål från läraren 
själv är också fördjupade pedagogiska kunskaper och idéer för att möjliggöra den IT-
användning som hon eftersträvar, vilket delvis kan uppnås genom att läraren får tid att ta 
del av andra lärares IT-användning. Hon är med andra ord motiverad till att fördjupa sig 
inom IT-användning i undervisningen. Angelöw (1991) beskriver motivation som motorn 
vid ett förändringsarbete. 

Även ett antal praktiska barriärer, som försvårar för läraren att använda IT i 
undervisningen, har identifierats som signifikanta. Sättet som projektorer bokas upplevs 
som krångligt och tidsödande av läraren, varpå detta föreslås ingå som ett moment i 
samband med salsbokningen. Som en enkel åtgärd för att reducera lärarens upplevda 
frustration vid användandet av projektorer, förespråkas att en manual över hur 
projektorerna fungerar finns tillgänglig i respektive undervisningssal. Tillgängligheten till 
undervisningsdatorer uppfattas som bristfällig och vållar besvär för läraren. Det bekräftas 
av Jedeskog (1998) som anser att begränsad tillgänglighet kan medföra att läraren inte 
utnyttjar IT till dess fulla potential. 

Läraren anses tillhöra den tidiga majoriteten, enligt Rogers (2003) sätt att klassificera 
individer efter deras innovationsbenägenhet, när det gäller anammandet av viss 
grundläggande IT-användning i undervisningen. Liksom den tidiga majoriteten är läraren 
eftertänksam och tar till sig innovationer efter noga övervägande eftersom hon anser att 
lärare bör tänka efter innan de använder IT. Det är överensstämmande med Nyberg (2000) 
som uppmanar lärare att reflektera över på vilka sätt som studenterna skulle kunna lära sig 
bäst och vara mest motiverade. Som den tidiga majoriteten representerar läraren en viktig 
länk mellan de lärare som är tidiga respektive relativt sena att ta till sig en viss 
grundläggande IT-användning i undervisningen. I likhet med en generell ja-sägare till nya 
sätt att arbeta, anser hon att nya pedagogiska rön i princip är bra samt är intresserad och 
mottaglig inför andra lärares sätt att undervisa. I och med att hon besitter dessa 
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egenskaper, skulle hon i likhet med lärare 1, vara lämplig att satsa extra resurser på om 
målet är att få avdelningen att använda IT i undervisningen. Satsningen på ja-sägare är 
något som stöds av Albinsson (1998). I enlighet med Pålsson (2004) skulle läraren på så 
sätt kunna ta på sig rollen som trädgårdsmästare på avdelningen och skapa förståelse hos 
andra lärare om hur IT kan spela en betydande roll i deras arbete. 

Vid en förändring av lärarens sätt att arbeta, exempelvis vid en eventuell IT-satsning, 
anser läraren att det är viktigt att hon ges möjlighet till delaktighet i frågor som berör den 
egna undervisningen. Vid en eventuell IT-satsning eller införande av en IT-strategi på 
LiTH berörs många och för att nå en hög grad av delaktighet föreslås i enlighet med 
Dilschmann et al (2000) att arbetet organiseras i många mindre grupper, där varje grupp 
har en viss grad av handlingsutrymme att påverka.  Dilschmann (2000) et al hävdar även 
att en hög grad av delaktighet kräver tid. Det förstärker ytterligare förslaget om avsatt tid 
till utveckling inom IT som inte konkurrerar med hennes övriga arbetsuppgifter och 
resurssatsningar på andra områden. Liksom Granström et al (1995) som beskriver att det 
måste finnas ett forum för lärarnas olika reaktioner på förändringen och 
förändringskraven, efterlyser läraren diskussioner i samband med en förändring av 
lärarens sätt att arbeta. Läraren vill även ha information om vad förändringen innebär, för 
vilka den gäller, hur den påverkar henne samt vilka resurser den ska finansieras med. Att 
sådan information förmedlas, ger förändringen legitimitet, menar Granström et al (1995). 
Vid ett eventuellt bortseende från lärarens önskemål om delaktighet, finns det risk att man 
går miste om lärarens potential att fungera som en trädgårdsmästare på avdelningen. 

6.1.5 Lärare 5 
Läraren har en begränsad IT-användning i undervisningen. Däremot hyser han ett intresse 
för en mer omfattande användning, då han har flera uppslag på situationer där IT kan 
användas. Läraren önskar att han skulle fungera mera som handledare, vilket stämmer 
överens med Nybergs (2000) syn på lärarrollen. 

Liksom lärare 2 och 3 har lärare 5 enbart kommit i kontakt med IT-pedagogik vid 
demonstrationer av programvaror. Även han upplevde att demonstrationen av Blackboard 
i CULs kurs i universitetspedagogik handlade mer om IT som ett hjälpmedel än om IT-
pedagogik. På samma sätt som för lärare 2 och 3 förespråkas att IT-relaterad utbildning 
syftar till att förvissa läraren om varför IT-användningen är positiv och väsentlig, vilket 
stöds av Jedeskog (1998). En av grundförutsättningar för en lyckad förändring som 
Jedeskog (1998) ser, är just att det måste finnas tydliga bevis på att förändringen kommer 
att resultera i en förbättrad praktik. Ett önskemål från läraren är att fördjupa sig inom IT-
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pedagogik. Det föreslås därför att läraren tar del av andra lärares erfarenheter av IT-
användning i undervisningen, vilket ligger i linje med dels lärarens eget önskemål, dels 
med Larssons (2002b) resonemang om grunden för organisatoriskt lärande inom skolans 
värld. Att läraren bör ta del av andra lärares IT-användning stärks ytterligare av lärarens 
uppfattning om att lärarrollen är ensam, något som även beskrivs av både Larsson (2002b) 
och Jedeskog (1998) samt lärare 3. 

I likhet med lärare 1, 3 och 4 är den mest framträdande faktorn som har identifierats som 
begränsar lärarens IT-användning bristen på tid. Det stöds av Jedeskog (1998), som 
hävdar att bristen på tid till att testa den nya tekniken samt sprida sina erfarenheter utgör 
ett hinder för framgångsrik undervisningen med användning av IT. Det visar sig bland 
annat genom att läraren upplever att det är enklare att förklara för studenterna än att 
utveckla ett program där studenterna lär sig genom att använda programmet. Även här 
förespråkas, om målet är att läraren ska använda IT i undervisningen i större utsträckning, 
att han ges avsatt tid till utveckling inom IT som inte konkurrerar med hans övriga 
arbetsuppgifter och resurssatsningar på andra områden. Det är också något som läraren 
eftersöker. På samma sätt som lärare 4 har han redan ett genuint intresse att lära sig mer 
om användandet av IT i undervisningen, vilket visar att han är motiverad. Önskemål från 
läraren själv är också fördjupade pedagogiska kunskaper och idéer för att möjliggöra den 
IT-användning som han eftersträvar, vilket delvis kan uppnås genom att läraren får tid att 
ta del andra lärares IT-användning. 

Praktiska barriärer, som försvårar för lärarens IT-användning i undervisningen, kan 
urskiljas. Läraren anser att licensavgifterna på programvaror som han vill använda är för 
höga för att installera i de gemensamma datorsalarna. Jedeskog (1998) hävdar att 
ekonomiska aspekter kan hindra lärare att använda IT. I likhet med lärare 2 föreslås dels 
att läraren ges möjlighet att påverka anskaffningen av utbildningsanpassad teknik, dels att 
redan befintlig kompetens och utvecklad teknik inom LiTH och universitetet tillvaratas 
genom att skapa ett forum för lärares utbyte av anpassad och egenutvecklad teknik och 
erfarenheter. En annan praktisk barriär som kan försvåra lärarens IT-användning i 
undervisningen är tillgången till datorer. Han upplever att det krävs stor framförhållning 
vid bokning av datorsalar. Tillgången till datorsalar kan därmed hämma hans spontanitet 
och kreativitet att använda IT i undervisningen. 

Det klimat som, enligt lärarens beskrivning, råder på avdelningen kännetecknas inte av 
vad Ekvall (1990) benämner som utmärkande dimensioner för ett kreativt arbetsklimat. 
Det tyder på att avdelningen är mer stagnerande än innovativ, vilket även stöds av 
lärarens uppfattning att många lärare på avdelningen sitter fast i gamla kursstrukturer. Att 
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avdelningen har haft problem med samordningen, kan vara en anledning till att läraren 
anses tillhöra de avvaktande i enlighet med ett av Hjelms (2002) fyra förhållningssätt. Det 
visar sig genom att han fungerar som en resurs i undervisningen och har inte ett aktivt 
ledarskap i kursutveckling, utan håller sig i bakgrunden. För att avdelningen ska kunna 
vara en grogrund för idéer och lärande, föreslås att arbete läggs ned och satsningar görs på 
att reducera splittringen inom avdelningen. 

Läraren är av den uppfattningen att lärare bör fråga sig varför IT används och hur det 
påverkar studenternas inlärning. Det är överensstämmande med Nyberg (2000) som 
uppmanar lärare att reflektera över på vilka sätt som studenterna skulle kunna lära sig bäst 
och vara mest motiverade. Han anser sig vara mottaglig för nya sätt att undervisa bara det 
inte leder till problem så att undervisningen blir sämre utan han vill vara förvissad om att 
det ger bättre resultat. Det ligger i linje med en av Jedeskogs (1998) fyra 
grundförutsättningar för att uppnå en lyckad förändring. Även delaktighet och 
information om förändringens syfte och innebörd, två andra grundförutsättningar, 
efterlyses av läraren, vilket även nämns av Angelöw (1991) och Granström et al (1995). 
Vid en eventuell förändring av lärarens sätt att arbeta med hjälp av IT förordas därför att 
läraren får ta del av varför förändringen ska genomföras, hur den påverkar undervisningen 
samt att han görs delaktig i förändringsprocessen. 

6.1.6 Lärare 6 
Lärarens IT-användning i undervisningen kan beskrivas som begränsad, vilket till stor del 
kan förklaras av lärarens brist på tid och kunskap om användandet IT i undervisningen. 
Hon ser fördelar med att nya sätt att undervisa utforskas och hon tänker på hur 
undervisningen kan bli mer intressant och applicerbar. Läraren är positivt inställd till att 
använda IT i undervisningen, ser IT som en möjlighet att förbättra undervisningen och har 
ett intresse att lära sig mer om IT och IT-pedagogik. Hon känner sig med andra ord 
motiverad till att fördjupa sig och använda IT. Att vara motiverad beskriver Angelöw 
(1991) som motorn vid en förändring. Lärarens önskan om en utökad IT-användning på 
föreläsningar för att öka förståelsen, aktivera studenterna samt ge verklighetsförankring, 
ger henne också förändringsvilja. 

Vid en eventuell IT-satsning proklamerar pådrivaren öppet, enligt Hjelm (2002), att han 
eller hon anser att IT-satsningen är positiv och är beredda att medverka eller driva 
satsningen. Läraren anses vara en pådrivare på avdelningen, då hon betecknar sig själv 
som en drivande kraft av projekt på avdelningen. Likaså har pådrivaren hög 
förändringsvilja och upplever möjlighet att påverka IT-satsningens innehåll. Det stämmer 
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överens med läraren eftersom hon anser att det är roligt att vara delaktig samt att ”styra 
och ställa”.  

I likhet med lärare 1 och 3, är lärare 6 är fast i vad Granström et al (1995) beskriver som 
”nu-upptagenhet”. Det gör sig gällande genom att hon upplever att hon är begränsad av 
tiden att utforska nya sätt att undervisa, däribland med hjälp av IT, och att hon ständigt 
måste göra prioriteringar på grund av tidsbrist. Hon anser även att lärarna fokuserar för 
lite på grundutbildningen och tror att ökad samverkan leder till en bättre undervisnings-
miljö för studenterna. För att läraren ska kunna bli mer ”framtidsupptagen” och sätta ”nu-
upptagenheten” ur spel, förespråkas att läraren ges avsatt tid till att utforska nya 
möjligheter med IT som inte konkurrerar med lärarens övriga arbetsuppgifter och 
resurssatsningar på andra områden. Det är även något som läraren själv önskar. 

Eftersom hon inte har någon pedagogisk utbildning och inte kommit i kontakt med IT-
pedagogik, föreslås en möjlighet för läraren att fördjupa sig inom den pedagogiska 
aspekten av IT-användning i undervisningen. Det baseras på lärarens egen önskan om att 
få hjälp att börja tänka i nya banor och öppna nya dörrar till ett annat sätt att använda IT i 
undervisningen. Sättet som detta föreslås på är att genom utbyte med andra lärare och 
deras erfarenheter få tips om hur IT kan användas för att undervisningen ska bli mer 
verklighetsanpassad och utvecklande. Det ligger i linje med vad Larsson (2002b) anser 
vara grunden för gemensamt lärande i skolans värld. Den enskilda lärarens IT-användning 
i undervisningen, och de erfarenheter som detta genererar, görs synliga och tillgängliga 
för andra lärare genom samtal och gemensam reflektion över konkreta erfarenheter.  
Främst förespråkas att läraren ser hur andra lärare använder IT i undervisning genom 
besök eller vid samarbeten, vilket även det stöds av Larsson (2002b). Läraren själv 
efterlyser dialog med andra lärare och att hon på så sätt kan lära sig genom att ta del av 
goda exempel på IT-användning i undervisningen. Hon efterfrågar även ett forum där hon 
kan utbyta idéer med lärare som är verksamma inom liknande ämnesområden samt lärare 
från hela LiTH. Hon anser överlag att diskussion om undervisning är alltför sällan 
förekommande, vilket stärker att tid ges samt forum skapas för lärares utbyte. I likhet med 
lärare 2, 4 och 5, betonar lärare 6 vikten av delaktighet och möjlighet att påverka beslut 
som medför förändringar av hennes sätt att arbeta. 

Faktumet att hon känner sig motiverad att använda IT i undervisningen samt anses vara en 
pådrivare på avdelningen, gör henne till en potentiell opinionsledare för användningen av 
IT i undervisningen förutsatt att tid ges och kompetenshöjning inom undervisnings-
relaterad IT sker. Vid en eventuell IT-satsning fyller opinionsledaren en viktig funktion 
för IT-satsningens genomslagskraft på avdelningarna genom att påverka andra lärares 
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beteende relativt frekvent och informellt i enlighet med Rogers (1983). Läraren skulle 
därmed kunna spela en avgörande roll på avdelningen vid en eventuell IT-satsning. 

6.1.7 Lärare 7 
Lärarens IT-användning i undervisningen kan beskrivas som relativt förekommande men 
enkel. Att den kan beskrivas som enkel, beror på att läraren anses vara en bevarare enligt 
Jedeskogs (1998) klassificering av lärares roller. I likhet med bevararen, anser läraren att 
IT är ett hjälpmedel som förstärker undervisningen. IT-användningen har inte förändrat 
lärarens sätt att lägga upp och bedriva sin undervisning. Hans positiva inställning till att 
använda IT i undervisningen beror förmodligen på att han är tekniskt intresserad överlag, 
vilket baseras på att han inte är intresserad av att fördjupa sig inom IT och IT-pedagogik 
och inte ser några andra användningsområden för IT i undervisningen. Trots att han 
betraktar sig själv som en erfaren IT-användare ser han alltså inga ytterligare 
användningsområden för IT i undervisningen. Dessutom är läraren kritiskt intresserad av 
pedagogiska rön, vilket sannolikt har att göra med att institutionen beskrivs av läraren 
som inte speciellt revolutionär. I enlighet med Ekvall (1990) kan avdelningen benämnas 
som stagnerande eftersom inga snabba beslut fattas, utan utredningar och garderingar 
genomförs innan beslut tas för att reducera riskerna. Hans kritiska intresse för 
undervisningsmässiga innovationer pekar även på att läraren är en eftersläntrare med stöd 
av Rogers (2003) sätt att kategorisera individer efter deras innovationsbenägenhet. Från 
lärarens svar kan flera av eftersläntrarens utmärkande drag urskiljas. Liksom honom själv 
är de flesta lärare som han samarbetar med ”erfarna män”, dessutom trivs han bäst i 
bakgrunden och undviker att gå på spikade möten. Med bakgrund av vad som benämns 
ovan, torde det vid en eventuell IT-satsning vara synnerligen olämpligt att uppmana just 
lärare 7 att använda IT i undervisningen, vilket även stöds av Jedeskog (1998) som hävdar 
att ett visst sätt att tänka eller agera inte går att påtvingas. 

Sättet som läraren undervisar, det vill säga genom att vara en konservativ förmedlings-
pedagog, passar dåligt in på den roll som beskrivs i kapitel 2.8.6, Lärarens roll. Det 
stämmer överens med Söderströms (1997) uppfattning om det finns en risk att IT kan bli 
ett nytt medium för traditionell förmedlingspedagogik. Enligt Nyberg (2000) samt 
Jönsson (2001a) ligger lärarens roll som enbart informationsförmedlare och sändare i det 
förflutna. Att läraren ser sig som en konservativ förmedlingspedagog, kan säkerligen bero 
på att läraren fick sin pedagogiska skolning för nästan 40 år sedan. Även ett försök till 
förändring av arbetssätt, införandet av problembaserat lärande, har upplevts som 
misslyckat, varpå läraren återgick till traditionell undervisning. Om målet är att förändra 
lärarens synsätt och därmed få honom att använda IT på ett annorlunda sätt, föreslås att 
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läraren tar del av andra lärares erfarenheter av användningen av IT i undervisningen, helst 
verksamma inom samma ämnesområde. Detta för att göra läraren medveten om att det 
kan finnas lärare inom samma ämnesområde som bedriver sin undervisning på ett annat 
sätt, vilket stöds av Rollenhagens (1997) resonemang om förutsättningar för ett kreativt 
arbetsklimat. 

Lärarens syn på och användning av IT i undervisningen kan även förklaras av de 
psykologiska barriärer som kan urskiljas. Centralt för läraren verkar vara att känna sig 
trygg och vara bäst i klassen inom den IT som används. Därmed vågar han inte, som 
Jedeskog (1998) beskriver, riskera en del av förtroendekapitalet mot att utveckla 
undervisningen med hjälp av IT. I och med att läraren saknar intresse för att fördjupa sin 
inom IT och IT-pedagogik, kommer han inte att nå den punkt där han känner tillförsikt att 
använda IT på annat sätt i undervisningen än det han gör idag. Noterbart är att läraren 
själv är kritiskt intresserad av att lära sig nya arbetssätt då hans arbete går ut på att lära 
andra. Det påminner om Larssons (2002b) uppfattning om att arbeta med utbildning inte 
är en garanti för gemensamt lärande i skolans värld. 

6.1.8 Lärare 8 
Lärarens IT-användning kan beskrivas som begränsad. Hans försiktiga inställning till och 
användning av IT i undervisningen tyder på att han tillhör den sena majoriteten. Han 
påverkas i sin uppfattning och sina beslut av lärare på avdelningen samt har ett behov av 
att innovationen ska vara vedertagen och använd av kollegor, vilket även det pekar på att 
majoriteten måste ha anammat innovationen innan han tar den till sig. Läraren spelar 
ingen avgörande roll för spridningen av innovationer, utifrån Rogers (1983) sätt att 
klassificera viktiga roller i det sociala systemet.  

Hjelm (2002) hävdar att individer kan ha fyra olika förhållningssätt till förändringar. 
Läraren kan ses som en upprätthållare, då han inte vill förändra fungerande koncept och 
vill ha tydliga bevis på att förändringen innebär en förbättring. Samtidigt uppvisar han 
egenskaper som en av de avvaktande eftersom han trivs bäst i bakgrunden i arbetet på 
avdelningen. 

Läraren har inte förändrat sitt sätt att undervisa i och med IT utan har istället anpassat sin 
IT-användning till sitt undervisningssätt. Utifrån Jedeskogs (1998) sätt att betrakta lärares 
roll med avseende på IT-användning i undervisning, kan läraren ses som en konservativ 
lärare eller en så kallad bevarare. Hans framtidsvision om IT-användning i 
undervisningen tyder även den på att han är en bevarare. 
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Pålsson (2004), Larsson (2002b), Rogers (2003) med flera hävdar att det sociala systemet 
spelar en viktig roll för hur lärare tar till sig och använder IT i undervisningen. Det är 
något som läraren uppvisar. I samråd med sina kollegor har läraren kommit fram till att 
eftersom användandet av miniräknare i undervisningen på gymnasiet ersätter studenternas 
egen tankeverksamhet, så finns det en risk att IT-användningen kan göra detsamma. Den 
här gemensamma uppfattningen visar på ett grupptänkande, som kan utgöra en 
psykologisk barriär till förändring, vilket Rollenhagen (1997) beskriver. Motiveringen i 
sig till den begränsade användningen av IT är ett tydligt tecken på en försvarsmekanism 
mot förändring, närmare bestämt rationalisering. Grupptänkandet förstärks alltså på så sätt 
genom att baseras på en försvarsmekanism mot att använda IT i undervisningen. 
Grupptänkandet och lärarens reserverade inställning till IT-användning medför att han ser 
enkla och få användningsområden för IT i undervisningen jämfört med dem som beskrivs 
i kapitel 2.6, Användningsområden för IT i undervisningen. 

Det finns andra psykologiska barriärer som kan förklara lärarens begränsade användning 
av IT i undervisningen, nämligen känslan av en hotad självbild och trygghet i det rådande. 
Jedeskog (1998) beskriver att lärare kan uppleva förändringar som ett hot mot autonomin 
och friheten i undervisningssituation. Friheten att lägga upp undervisningen är något som 
läraren ser som viktigt. En eventuell IT-satsning skulle därmed kunna uppfattas som ett 
hot mot lärarens självbild.  

Enligt Becta (2003) kan externa barriärer dölja interna barriärer, vilket kan tänkas vara 
fallet med läraren. Hans försiktiga IT-inställning och känsla av osäkerhet vid en eventuell 
introduktion av IT-stöd i undervisningen, tyder på en brist på självförtroende. Att läraren 
inte känner sig trygg i att använda IT i undervisningen har att göra med hans bristfälliga 
kunskaper i IT-pedagogik, vilket av Hultman (2001) beskrivs som en praktisk barriär till 
förändring. Han anser att han inte är bäst i klassen vad gäller IT, som förvisso spär på 
känslan av osäkerhet och hotet mot självbilden. Detta förstärks av lärarens brist på 
förändringsvilja, som tar sitt uttryck att han inte vill pröva nya grepp och metoder förrän 
någonting har slutat att fungera, det vill säga att han upplever en trygghet i det rådande. 
Detta stödjer argument av Albinsson (1998) och Dilschmann et al (2000) att trygghet i det 
rådande kan försvåra förändringar. Lärarens behov av att känna trygghet i det rådande 
beror också på att han i dagsläget inte känner tillförsikt med att använda IT i 
undervisningen. För att öka lärarens känsla av trygghet i sin egen förmåga att lyckas med 
att använda IT i undervisningen, förespråkas i enlighet med Jedeskog (1998), att läraren 
får förtrogenhet med såväl hård- som mjukvara, kunskap om hur IT kan stödja studenters 
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olika sätt att lära och hur detta påverkar undervisningens struktur samt tid till att planera 
och förbereda. 

Lärarens användning av IT i undervisningen kan betraktas som en förändring av första 
ordningen av sättet att arbeta utifrån Albinsson (1998) och Ahrenfelt (2001) eftersom 
läraren fortfarande har samma syn på och lägger upp undervisningen på samma sätt som 
tidigare. Det är den fysiska strukturen i lärarens arbetssituation som har förändrats och 
endast till viss del dialogstrukturen då läraren använder sig av e-post för att kommunicera 
med kollegor och studenter. För att verklig skolutveckling ska ske, det vill säga en 
förändring av andra ordningen, förespråkas med stöd av Larsson (2004) och Wallin 
(2003) ett helhetsperspektiv. För en förändring av andra ordningen krävs framförallt 
förändringar i tankestrukturen innan handlingsstrukturen kan förändras. Om läraren ska ta 
sig från första till andra ordningen av förändring, förordas i enlighet med Albinsson 
(1998) och Ahrenfelt (2001) att läraren ifrågasätter sig själv istället för IT-användningen i 
undervisningen. Dialog som involverar hela organisationen, dels lärare och ledning, dels 
pedagogisk och organisatoriskt, föreslås för att uppnå ett helhetsperspektiv som gör IT-
användningen begriplig och förståelig för samtliga, även läraren. Dialogens fokus bör 
vara varför IT ska användas i undervisningen eftersom det skapar mening samt lägger en 
grund för att alla på avdelningen, institutionen respektive LiTH drar åt samma håll, vilket 
stöds av resonemang förda av Wallin (2003), Larsson (2004) Jedeskog (1998) med flera. 

För att komma till rätta med avdelningens grupptänkande förespråkas dialog med 
personer som har andra åsikter exempelvis genom att bjuda in lärare från andra 
institutioner eller fakulteter som använder IT i undervisningen. Det kan medföra att 
avdelningen kan få upp ögonen för andra sätt att se på IT-användning i undervisningen. 
Det stöds även av Larsson (2002b) som hävdar att genom samtal och gemensam 
reflektion över konkreta erfarenheter kan organisatoriskt lärande åstadkommas men 
främst uppnås det genom att lärare besöker varandra i undervisningssituationer. 

Läraren ses som en upprätthållare eller en avvaktande samt en bevarare och för att göra 
honom mer delaktig i avdelningens arbete samt IT-användningen i undervisningen finns 
det fyra förutsättningar som förespråkas i enlighet med Dilschmann et al (2000). För det 
första behöver läraren kunna påverka den IT-användning som rör den egna arbetsplatsen 
och undervisningen. Läraren bör vidare ges utrymme att påverka IT-strategin för 
avdelningen, institutionen samt LiTH i stort. Han bör även kunna identifiera sig och sitt 
sätt att undervisa med IT-strategin och IT-satsningar som görs på LiTH. Slutligen är det 
av vikt att läraren utvecklar en egen förståelse inför det tänkbara behovet att använda IT i 
undervisningen. 
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För att eliminera lärarens och avdelningens försvarsmekanism mot IT-användning 
förespråkas med stöd av Angelöw (1991) direkt och riklig information som leder till 
kunskap om användandet av IT i undervisningen. Läraren måste även känna sig 
motiverad att använda IT i undervisningen, vilket kunskap tros vara nyckeln till. För att 
överkomma den praktiska barriär som begränsar läraren i sin IT-användning i 
undervisningen krävs det på samma sätt en utökad kunskap och insikt om användandet av 
IT i undervisningen. Läraren önskar själv att pedagogik och IT-användning i 
undervisningen kopplas ihop med den egna kursverksamheten. Det är något som stärks av 
Jedeskog (1998), som ser bristen på återkoppling mellan den egna undervisningen och 
resultatet av den som ett hinder. 

6.2 Analys av studenter 
Studenterna analyseras utefter de undervisningsmoment som datainsamlingen beskriver. 
Studenternas förväntningar, uppfattningar och önskemål sammanställs och jämförs med 
varandra och den teoretiska referensramen. 

6.2.1 Studenters syn på IT-användningen på examinationer 

Studenternas önskemål på IT-användning på examinationer avser främst kurser inom 
datavetenskap eller där programmering är en del av kursinnehållet. Det föreslås att 
möjligheten att examinera med dator inom dessa ämnen beaktas av lärare, då studenternas 
egna program eller motsvarande kan fungera som ett kvitto på deras förståelse samt att de 
får visa att de praktiskt kan omsätta sina teoretiska kunskaper. Det skulle även på så sätt 
kunna komplettera de eventuella datorlaborationerna. 

6.2.2 Studenters syn på IT-användningen på föreläsningar 
Utifrån studenternas förväntningar på IT-användningen på föreläsningar kan inget konkret 
utläsas, som spelar en avgörande roll för hur de vill att lärarna ska använda IT i 
undervisningen. Däremot har de åsikter och önskemål på hur IT används och bör 
användas i undervisningen. 

Somliga studenter, student B, F och I, ser fördelen med att använda IT till presentationer 
på föreläsningar att materialet blir lättare att läsa. 

Student F och I är av den uppfattningen att genom att både få se och höra saker, lär de sig 
på flera sätt som bidrar till ökad förståelse. Att hantera olika medier för att främja lärandet 
är något som Larsson (2002a) menar är en av möjligheterna med IT. Ett argument som tas 
upp för IT-användning av Jönsson (2001b) samstämmer med studenternas uppfattning att 
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det ger möjlighet att presentera den studerade teorin både visuellt och auditivt. Det tyder 
på att somliga studenter verka föredra en kombination av det visuella och auditiva som 
perceptionskanal. Visualiseringar och simuleringar är något som de flesta av de tillfrågade 
studenterna vill ha mer utav. De ger exempel på god IT-användning när föreläsare har 
visat eller producerat program eller modeller. I likhet med flera studenter anser 
Gärdenfors (2001) att IT-användning kan förankra den teoretiska kunskapen och därmed 
leda till ökad förståelse. Även Ågren (1997) menar att genom visualisering får studenter 
primära erfarenheter och möjlighet att uppleva något konkret. Utifrån detta förespråkas att 
IT används under föreläsningar för att förankra samt ge möjlighet att presentera den 
studerade teorin som en kombination av det visuella och auditiva, vilket därmed kan leda 
till ökad förståelse hos studenterna. 

Flera studenter berättar om lärare som använder IT på föreläsningar på ett tveksamt sätt. 
Jedeskog (1998) radar upp fem aspekter som krävs för att läraren ska känna sig trygg i sin 
IT-användning, däribland förtrogenhet med såväl hård- som mjukvara samt tid till 
planering. Även Sarvimäki (1988) betonar vikten av att läraren vet och kan leda studenter 
till kunskapens källor i olika situationer. Student A, B och G beskriver IT-användning på 
föreläsning som visar på att tekniska lösningar inte alltid löser pedagogiska problem, 
vilket tas upp av Pedersen (2000) som menar att IT-användning inte automatiskt medför 
ökad förståelse hos studenterna. Det är istället det pedagogiska sammanhanget som måste 
beaktas. Jönsson (2001b) förespråkar att lärarens roll är att ge struktur och student E är av 
den uppfattningen att avsaknaden av IT-användning gör att vissa lärare med endast tavla 
och penna inte får struktur på sin undervisning. För att lärarna ska lyckas med sin IT-
användning förespråkas, med stöd av Wallin (2003), att de har en plan över vilka mål de 
vill uppnå, hur IT bidrar för att nå målen samt vad tekniken kan hjälpa lärarna att göra 
som annars vore omöjligt. 

6.2.3 Studenters syn på IT-användningen på lektioner 
Flera studenter upplever att det är positivt att de på lektioner blir introducerade till och får 
prova på olika program själva. Ågren (1997) och Säljö (2000) pekar på vikten att 
studenter får manipulera det som gestaltas för att på så sätt nå ökad förståelse. Flertalet 
vill få teorin visualiserad på lektioner för att bland annat ge mening åt svaren. Lektioner 
skulle kunna vara ett tillfälle, där studenter ges möjlighet till diskussion och reflektion 
genom att med hjälp av IT få teorin visualiserad och möjlighet att prova själva. 
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6.2.4 Studenters syn på IT-användningen på laborationer 
Flera studenter anser att IT-användningen på laborationer är överlag bra. Ökad förståelse 
inför den studerade teorin nämns av studenterna att IT-användningen kan bidra till, vilket 
stöds av Gärdenfors (2001), Larsson (2002a), Ågren (1997) med flera. Möjligheten att 
visualisera det studerade med hjälp av IT på laborationer ser flera studenter som positivt, 
till exempel ser student B möjligheter med att visualisera i tredimensioner. Det stämmer 
överens med Gärdenfors (2001) som hävdar att genom att teoretiska samband kan knytas 
till visuella uttryck, exempelvis en tredimensionell modell av en molekylstruktur, kommer 
studenternas förståelse att avsevärt förbättras.  

Flera studenter anser att använda IT på laborationer ger möjlighet till simulering av olika 
förlopp och till att praktiskt använda sina kunskaper, vilket ökar förståelsen samt ger 
naturlig datorvana. Bland annat upplever student A att IT-användningen konkretiserar 
teorin så att den blir lättare att ta in och student G anser att IT-användningen omsätter 
teori till praktik. Det stärks av Gärdefors (2001) som hävdar att genom ett 
simuleringsprogram kan ett förlopp omvandlas till ett format som blir lättare att förstå. 

Ett argument som ofta framförs för IT-användning är, enligt Wallin (2003), att studenter 
får grundläggande IT-kunskaper. Student C, F, G och I anser att det är positivt att bli 
introducerad till och lära sig olika mjukvaror som används i arbetslivet. 

Något som flera studenter upplever som en fördel med IT-användningen på laborationer 
är möjligheten att hantera stora och komplexa situationer samt att det i vissa ämnen är en 
förutsättning. Liksom Larsson (2002a), menar Gärdenfors (2001) att IT och då främst 
datorn möjliggör hanteringen av stora datamängder. Det medför att det med hjälp av 
tekniken går att studera problem som ligger nära verkligheten, vilket leder till en ökad 
realism i undervisningen. 

Det finns främst tre åsikter som är återkommande hos flera studenter vad gäller upplevda 
problem eller hinder med att använda IT på laborationer. Åsikterna skulle kunna vara 
sammankopplade och bidragande orsaker till varandra, vilket illustreras i figur 6-1 nedan.  
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Figur 6-1: Illustration över upplevda problem eller hinder med IT-användningen på 
laborationer. 

Pedersen (2000) uppmärksammar faktumet att handhavandet av tekniken tar tid från 
själva användandet och det som ska läras med hjälp av den. Jönsson (2001a) anser att det 
är helhetsperspektiv som ofta saknas. Vid introduktion av IT utgås det ofta från gamla 
strukturer och upplägg. Wallin (2003) menar att lärare bör ifrågasätta hur de med IT kan 
utnyttja den pedagogiska potential som finns för att förändra arbetsformer och arbetssätt. 

Nyckelord som förespråkas för en lyckad IT-användning på laborationer är enligt 
studenter och litteratur: introduktion, integration och återkoppling av IT-användning på 
laboration på övriga kursmoment. Uppfylls dessa nyckelord anser studenterna att följande 
punkter kan uppnås genom att använda IT på laborationer, vilket får stöd av källor i 
litteraturen: 

� Naturlig datorvana och introduktion till olika mjukvaror. 

� Konkreta erfarenheter. 

� Möjlighet att se den studerade teorin. 

� Ökad förståelse. 

� Ökade möjligheter att hantera stora datamängder. 

6.2.5 Studenters syn på kurshemsidor vid LiTH 

Huruvida studenterna anser att LiTHs kurshemsidor i allmänhet är bra, råder det delade 
meningar om. De flesta studenter anser att kurshemsidorna är svåra att hitta till och 
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förespråkar en standardiserad form av alla kurshemsidor på LiTH. All information ska 
finnas tillgänglig på kurshemsidan, vissa vill även att nyheter eller meddelande till 
studenter ska skickas med e-post. Grönlund (1997) ser att IT kan utvidga kontaktytan 
mellan lärare och studenter. Även Jönsson (2001b) ser fördelar med att IT skapar en ny 
kanal och forum för lärare och studenter att mötas. Den funktionalitet som studenterna vill 
att kurshemsidan ska innehålla är ett Frequently Asked Questions (FAQ), anmälan och 
resultat på olika kursmoment. Samtliga önskemål från studenterna stöds av Grönlund 
(1997) om hur kontakten mellan studenter och lärare kan förbättras. 

Det som förespråkas är lättnavigerade kurshemsidor innehållande all relevant information, 
FAQ samt viss kursadministration. 

6.2.6 Studenters syn på lärares IT-kunskaper 
De flesta studenter anser att lärarnas IT-kunskaper är tillräckliga men kan förbättras. 
Studenterna poängterar lärares behov av ytterligare pedagogiska kunskaper i att använda 
IT i undervisningen, då exempelvis student E upplever att IT-användningen ibland kan 
vara ogenomtänkt och sakna syfte. Det stöds av studier från Becta (2003) som visar på att 
det är viktigt att lärares utbildning omfattas av hur IT ska integreras med deras pedagogik. 
Även Pedersen (2000) påvisar vikten av att sätta pedagogiken först. Student G önskar att 
lärare kombinerar IT med traditionella metoder så att undervisningen blir mer levande och 
omväxlande. 

Det föreslås att lärares pedagogiska kunskaper att använda IT i undervisningen förbättras 
genom att i enlighet med Jedeskog (1998) besöka kollegor för att få nya perspektiv på den 
egna undervisningen samt ta ovanstående rekommendationer i beaktning.  

6.3 Jämförelse mellan lärare och studenter 
Utifrån de användningsområden för IT i undervisningen som berörs i den teoretiska 
referensramen, analyseras lärarnas och studenternas svar för att hitta samstämmiga och 
divergerande svar. Finns det divergerande svar mellan studenter och lärare, visar detta på 
områden som lärare bör förändra sitt sätt att använda IT. 

6.3.1 Samstämmiga svar mellan lärare och studenter 

Hantering och bearbetning av stora datamängder 

Det är främst under laborationer som studenterna ser användning att hantera och bearbeta 
stora datamängder med hjälp av dator. Fördelar de ser med det är bland annat att teori kan 
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appliceras på verkliga problem som leder till att undervisningen får ökad realism, vilket 
stöds av Gärdenfors (2001) och Larsson (2002a). Även somliga lärare nämner denna 
möjlighet som ett användningsområde för IT under laborationer som ett svar på 
lärarenkäten, vilket tyder på en samstämmighet mellan lärare och studenter. 

Kommunikation 

Grönlund (1997) beskriver möjligheter att utvidga kontaktytan mellan lärare och studenter 
med hjälp av IT, både synkron och asynkron kommunikation. Utifrån lärarenkäten och 
studentintervjuerna kan en samstämmighet urskiljas när det gäller kommunikationssätt. 
Enligt dessa verkar lärare och studenter vara överens om att de föredrar att kommunicera 
vid undervisningstillfälle eller via e-post. Samtliga intervjuade lärare kommunicerar med 
studenter via e-post. I den teoretiska referensramen uppmärksammas att IT möjliggör 
många-till-många-kommunikation, vilket varken studenter eller lärare verkar föredra. 
Lärare 3 är den enda av de intervjuade lärarna som är i begrepp att lägga till ett 
diskussionsforum på kurshemsidan. Anmärkningsvärt är att samtliga intervjuade studenter 
vill ha tillgång till ett FAQ på kurshemsidan men ingen av dem föredrar att kommunicera 
med lärare via kurshemsidan. Tre av studenterna ser, i likhet med Jönsson (2001b), 
fördelen att läsa både lärares och studenters svar. Om studenternas åsikt beror på ovana 
eller deras åsikt om kurshemsidan, det vill säga att de är svåra att hitta till och på, är svårt 
att avgöra. 

Även inom vilken tid det är rimligt att besvara respektive få ett svar på en e-postfråga går 
viss överensstämmelse att se mellan lärares och studenters svar. Lärarna verkar emellertid 
vara mer benägna att dra ut på svaren jämfört med studenternas preferenser. 

Modellering 

Modellering verkar vara det användningsområde för IT i undervisningen som behandlas i 
den teoretiska referensramen som är mest främmande för både lärare och studenter. Ingen 
av de intervjuade lärarna ser det som ett möjligt användningsområde och endast ett fåtal 
omnämner modellering som ett svar på lärarenkäten. Studenter saknar uppfattning om 
modellering, kanske delvis beroende på att det inte är ett särskilt frekvent inslag i dagens 
undervisning. 
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6.3.2 Divergerande svar mellan lärare och studenter 

Utvidgning av klassrummet 

Som beskrivs i den teoretiska referensramen av Grönlund (1997) kan kontaktytan mellan 
lärare och studenter utvidgas med hjälp av IT. Kurshemsidorna på LiTH ses som ett 
försök till att utvidga, underlätta samt förbättra kontaktytan mellan lärare och studenter. 
Nedan i figur 6-2 presenteras en jämförelse mellan de intervjuade studenterna och svaren 
på lärarenkäten om vad som anses vara rimligt att en kurshemsida ska innehålla. De 
intervjuade studenterna har överlag högre förväntningar på funktionalitet och innehåll 
med betoning på lättnavigerade och standardiserade kurshemsidor jämfört med lärarna 
som besvarade enkäten. 

 

Figur 6-2: Jämförelse mellan studentintervjuer och lärarenkät om vad som anses rimligt 
att publicera på en kurshemsida. 

Samtliga studenter vill ha tillgång till litteratur, artiklar och fördjupningsmaterial på 
kurshemsidan jämfört med tre fjärdedelar av lärarna. Likaså vill samtliga studenter även 
kunna ta del av Frequently Asked Questions (FAQ) och ställa frågor samt anmäla sig till 
olika kursmoment på kurshemsidan, vilket en betydligt mindre andel av lärarna anser som 
rimligt. De intervjuade lärarna förstärker resultaten från enkäten eftersom ingen av dem 
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har ett diskussionsforum på kurshemsidan utan somliga publicerar endast meddelande till 
studenterna. Åtta av nio studenter anser att de ska kunna kolla resultat på olika 
kursmoment medan en tredjedel av lärarna är av samma mening. Femton procent av 
lärarna tycker att inspelade föreläsningar och andra kursmoment borde finnas på 
kurshemsidan jämfört med fem av de tillfrågade studenterna. 

Något som de flesta studenterna upplever är att kurshemsidorna är svåra att hitta till samt 
att det skulle vara positivt om de såg likadana ut, vilket ligger i linje med vad lärare 5 
anser. Att adresserna till kurshemsidorna har samma uppbyggnad skulle medföra att 
studenterna lättare ska hitta till dem. En annan lösning är att, i enlighet med ett förslag 
från student D, ha en central hemsida för respektive utbildning som innehåller en länk till 
alla kurshemsidor indelad efter årskurser och inriktningar. För att underlätta för 
studenterna att navigera på kurshemsidorna, skulle en standardiserad form av samtliga 
kurshemsidor på LiTH vara en lösning. Grundstrukturens uppbyggnad kanske spelar 
mindre roll eftersom studenterna med tiden lär sig hur kurshemsidan är strukturerad. Att 
kurshemsidor skyddas med login upplevs av somliga studenter som negativt eftersom det 
medför att de inte får tillgång till kursmaterial efter avslutad kurs. 

Visualisering 

Alla studenter utom en vill att lärare använder sig av någon form av visualiseringar för att 
bland annat förklara studerad teori och ge konkreta exempel samt mening åt svaren. 
Möjligheten att med IT ge konkreta exempel och meningen åt svaren ligger i linje med 
Ågren (1997), som menar att tekniken möjliggör konkreta upplevelser, istället för en 
föreställning utifrån ett abstrakt material. Ökad förståelse tror flera studenter att 
visualiseringar kan bidra med, vilket stöds av Gärdenfors (2001) som menar att teoretiska 
sambans som knyts till visuella uttryck förbättrar avsevärt studenternas förståelse. 
Enkäten och intervjuerna av lärare visar däremot på begränsad användning av 
visualiseringar. Enligt lärarenkäten nämner knappt en femtedel av lärarna olika former av 
visualiseringar som situation där de ser störst möjlighet att använda IT-stöd i 
undervisningen. Huruvida PowerPoint-presentationer är en form av visualisering råder det 
delade åsikter om. Somliga lärare verkar vara av den uppfattningen medan studenterna 
inte förknippar visualiseringar med presentationer. Nyberg (2000) uppmanar lärare att 
inte fastna i frågeställningen ”hur skulle man kunna använda IT för denna uppgift?” utan 
fokusera på vilka sätt som studenterna kan lära sig innehållet på bästa och mest 
motiverade sätt för att nå målen. Istället för att sätta tekniska lösningar i fokus, förordas 
att de pedagogiska frågorna belyses.  
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Simulering 

Gärdenfors (2001) framhäver att i och med simuleringar får studenten konkreta 
erfarenheter som leder till en reflekterande kunskap och förståelse. Liksom med 
visualiseringar vill studenterna ha fler simuleringar i undervisningen, vilket endast ett 
fåtal lärare ser möjligheter med. Ett tiotal av lärarna som besvarade lärarenkäten berättar 
att de använder olika typer av simuleringar i undervisningen. Lärare 2 är den enda av de 
intervjuade lärarna som nämner simuleringar och då simulatorspel som ett möjligt 
användningsområde för IT. Både lärare 1 och 4 uttrycker en vilja att aktivera studenterna 
eller på något sätt ge dem konkreta erfarenheter och möjligheter att applicera sin kunskap 
men ingen av dem använder IT-stöd till något sådant idag. 

Lärares IT-kunskaper 

De tillfrågande studenterna och lärarna verkar vara tämligen överens om att lärarna har 
tillräckliga IT-kunskaper. Däremot anser de intervjuade studenterna att lärarnas 
pedagogiska kunskaper i hur IT kan användas i undervisningen kan förbättras i större 
utsträckning än lärarna själva. Ett tiotal lärare som svarade på enkäten anser att LiTH bör 
satsa på IT-fortbildning för att främja IT-användningen i undervisningen medan sju av de 
nio tillfrågade studenterna anser att lärarnas IT-kunskaper kan förbättras, främst de 
pedagogiska kunskaperna i att använda IT i undervisningen. Flera av de intervjuade 
lärarna visar intresse för att förbättra sina pedagogiska kunskaper i hur IT kan användas i 
undervisningen. Somliga är även intresserade av ett utbyte av idéer och erfarenheter med 
andra lärare angående IT-användning i undervisningen.  

6.4 Sammanställande analys 
Jämförelsen mellan lärare och studenter pekar på att det främst är inom fyra områden som 
de har olika uppfattningar om IT och användningen av IT i undervisningen. 

� Utvidgning av klassrummet 

� Visualisering 

� Simulering 

� Lärares IT-kunskaper 

För att lärare och studenter ska ha samstämmiga uppfattningar om IT-användningen, 
krävs att lärarna förändrar sitt sätt att arbeta inom dessa fyra områden. Det leder oss in på 
vilka rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärarna ska ta till sig 
och använda IT i undervisningen inom dessa områden enligt studenternas krav och 
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önskemål. För att kunna ge förslag på rådande omständigheter och förutsättningar, 
används analysen av lärarna.  

6.4.1 Utvidgning av klassrummet 
Studenterna har överlag fler önskemål på funktionalitet och innehåll på en kurshemsida 
jämfört med vad lärare anser är rimligt. De eftersöker lättnavigerade kurshemsidor och 
förespråkar en standardisering av dem. Ett beslut om en gemensam policy angående 
kurshemsidors webbadress, upplägg samt innehåll är en möjlig väg att gå. Ligger ett 
sådant beslut för långt fram i tiden eller utanför vad som är möjligt, går studenternas 
önskemål att lösa genom att till exempel skapa en central sida för samtliga kurshemsidor 
på LiTH indelade efter exempelvis program, årskurs och inriktning. Det skulle lösa 
problematiken att kurshemsidorna upplevs som svåra att hitta till. 

Studenter och lärare verkar överens om att använda sig av e-post för att kommunicera 
med varandra. Det är snarare inom vilken tidsperiod som studenter kan förvänta sig ett 
svar från en lärare som det råder delade meningar om. Även här skulle ett beslut angående 
en gemensam policy för lärares kommunikation med studenter kunna vara en lösning. Det 
skulle dock innebära en inskränkning på lärares frihet och eventuellt ses som ännu en 
byråkratisk regel som måste följas. 

6.4.2 Visualiseringar och simuleringar 
De flesta studenterna verkar föredra en kombination av det visuella och auditiva när det 
gäller studerandet av teorin på föreläsningar. Det känns inte angeläget att förespråka fler 
visualiseringar och simuleringar av den studerade teorin, även om studentanalysen pekar 
på att detta, eftersom det leder till en fokusering på vad och inte varför. Det som krävs är 
istället kunskap och kreativitet om hur IT kan användas för att visualisera teori och 
simulera processer och liknande.  

6.4.3 Kunskap 

Analysen av lärarna pekar på två faktorer som är avgörande för hur lärare använder IT i 
undervisningen, sättet de ser på undervisningen, vilket stämmer överens med Larsson 
(2002a), samt lärares kunskaper i att använda IT i undervisningen. Det sistnämnda är ett 
av de fyra områden som lärare och studenter har skilda meningar om. Om en lärare är 
insatt i hur IT kan användas i undervisningen, återspeglas det troligen på lärarens syn på 
och sätt att undervisa. Med bakgrund från ovanstående resonemang är lärarnas kunskap 
en av de viktigaste förutsättningarna som krävs för att lärare ska ta till sig och använda IT 
i undervisningen. 
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Gemensamt för samtliga aktuella lärare i studien är att de behöver förbättrad kunskap för 
att använda IT i undervisningen på ett mer betryggande och tillfredsställande sätt. 
Läraranalysen vittnar om att det finns oklarheter och begränsad förståelse om varför lärare 
ska använda IT i undervisningen. Det medför att lärarna blir osäkra eller tveksamma om 
användningen av IT i undervisningen bidrar till en förbättring av undervisningen. Det 
visar sig bland annat som att lärare 3 vill ha vetenskapliga belägg innan han tar till sig 
användningen av IT i undervisningen eller att lärare 8 anser att pedagogiska rön som 
presenteras inte är en garanti för att IT-användningen ska fungera i hans undervisning. 
Lärares kunskap om IT ses därmed som nyckeln till att föra lärarnas IT-användning 
närmare studenters förväntningar, uppfattningar och önskemål, då kunskapen troligen 
påverkar sättet de ser på och bedriver sin undervisning. 

Det kan ske genom att den enskilda lärarens IT-användning i undervisningen samt de 
erfarenheter som IT-användningen genererar görs synlig och tillgänglig för andra. Det kan 
uppnås via samtal och gemensam reflektion över konkreta erfarenheter men främst genom 
att lärare ser hur andra använder IT i undervisningen vid besök eller samarbeten. Därmed 
ges läraren ett tillfälle för återkoppling på sitt sätt att arbeta från andra lärare, vilket är 
sällan förekommande i skolans värld då studenterna ofta står för utvärderingen av lärares 
arbete. Det ger även möjlighet för läraren att få ett nytt perspektiv på sin egen 
undervisning och användning av IT. Det kan påverka lärarens sätt att undervisa genom att 
han blir medveten om att det kan finnas lärare som bedriver sin undervisning på ett annat 
sätt. För att öka lärares känsla av trygghet i sin egen förmåga att lyckas med att använda 
IT i undervisningen, krävs att läraren får förtrogenhet med såväl hård- som mjukvara, 
kunskap om hur IT kan stödja studenters olika sätt att lära och hur detta påverkar 
undervisningens struktur samt tid till att planera och förbereda. Avgörande är att 
utbildningen inom IT syftar till att förvissa lärare om varför IT-användningen är positiv 
och väsentlig. Flera lärare berättar om IT-inslag i pedagogiska utbildningar som 
misslyckats att förmedla varför IT ska användas. Att lärare ges tillfälle under utbildningen 
att tillsammans bearbeta sina tvivel om IT-användningens relevans i utbildningen ses 
därför som centralt. Utbildningen bör lämpligen inkludera hur kontaktytan mellan lärare 
och studenter kan förbättras med IT samt användningen av visualiseringar och 
simuleringar i undervisningen. Lärare behöver även vägledning att koppla samman IT och 
pedagogiska kunskaper med sin egen undervisning. Läraranalysen pekar på att lärare kan 
ha olika preferenser om utbildningens upplägg och innehåll, vilket medför att en 
anpassning av utbildningen är önskvärd. 
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6.4.4 Samarbete och utbyte 
Utbytet behöver inte begränsas till att omfatta endast lärares erfarenheter av IT-
användning. Lärare borde kunna ta del av programvaror och dylikt för exempelvis 
visualiseringar och simuleringar över kurser, årskurser, utbildningar, ämnesområden och 
institutioner. Kompetens bör tas till vara och spridas på LiTH. Det är kreativiteten hos 
lärare som begränsar hur de använder IT i undervisningen. Exempelvis skulle en 
visualisering av en svängningsrörelse i mekaniken, kunna användas för att bidra till att ge 
verklighetsanknytning, ökad förståelse och meningen åt svaren i de matematiska kurserna.  

6.4.5 Tid 
En förutsättning för att lärare ska kunna omvandla sin kunskap till handling är tid. 
Läraranalysen vittnar om att lärare är ”nu-upptagna”, vilket förhindrar eller försvårar 
utvecklings- eller förändringsarbete. Bristen på tid till att testa och utveckla tekniken samt 
att sprida sina erfarenheter ses som ett hinder för framgångsrik undervisning med 
användning av IT. Det krävs tid som inte konkurrerar med lärarens övriga arbetsuppgifter 
och resurssatsningar på andra områden, då det i annat fall kan fungera som en barriär till 
att använda IT.  

6.4.6 Praktiska förutsättningar 

För att lärare ska kunna använda IT i undervisningen, krävs det att viss IT-utrustning 
finns i undervisningssalar. Önskemål som framkom både från lärarintervjuer och 
lärarenkäten är en förbättrad tillgång på bärbara datorer alternativt tillgång till fasta 
undervisningsdatorer i salarna. Även tillgång till data/video projektorer samt uppkoppling 
i undervisningssalar är något som flera lärare nämner. Sättet som projektorer bokas 
upplevs som krångligt och tidsödande av vissa lärare, varpå detta föreslås ingå som ett 
moment i samband med salsbokningen. Som en enkel åtgärd för att reducera lärares 
upplevda frustration vid användandet av projektorer, förespråkas att en manual över hur 
projektorerna fungerar finns tillgänglig i respektive undervisningssal. Lärarintervjuerna 
och lärarenkäten pekar på att den tekniska supporten på institutionerna varierar. Drygt en 
tredjedel av lärarna som besvarade enkäten vill se en satsning på teknisk supportpersonal. 
Ett förslag är därför en utvärdering av den tekniska support som ges lärare på respektive 
institution. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet redogör för de slutsatser som analysen resulterar i. Vidare 
diskuteras generaliserbarheten i examensarbetets resultat samt 
uppslag för fortsatta studier som anses spännande och givande att 
undersöka men av tidsbrist eller annan anledning inte varit möjligt 
att studera. Avslutningsvis avrundas kapitlet och rapporten med en 
slutdiskussion om iakttagelser under arbetets gång samt funderingar 
som inte blivit styrkta men som anses intressanta för läsaren. 

7.1 Slutsatser från analysen 
Intåget av IT har medfört förändringar i skolans värld och nya möjligheter för lärare att 
bedriva sin undervisning. Den avgörande faktorn för att lärare ska betrakta IT som en 
möjlighet förefaller vara dels lärares undervisningssätt, det vill säga hur läraren ser på och 
bedriver sin undervisning, dels lärares kunskap om att använda IT i undervisningen. 
Lärares sätt att använda IT i undervisningen hänger alltså ihop med lärarens grundsyn på 
sättet att undervisa. 

7.1.1 Studenters krav på IT-användningen i undervisningen 
Under denna studie har det framkommit främst tre användningsområden där de tillfrågade 
studenterna vill att lärare ska använda IT i undervisningen på ett annat sätt än vad som 
görs idag. Det handlar om utvidgning av klassrummet, som i första hand sker via 
kurshemsidan, visualisering samt simulering. De två sistnämnda gäller möjligheten att 
med IT kunna ge studenterna en upplevelse eller egna erfarenheter för att på så sätt bidra 
till ökad förståelse inför det studerade. Det är ett fåtal av de studerade lärarna som 
använder sig av visualisering och simulering i dagens undervisning och då sker det 
sporadiskt snarare än att vara ett frekvent inslag i undervisningen. En del ser möjligheten 
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att med IT kunna ge studenter konkreta erfarenheter av den studerade teorin vare sig det 
gäller verklighetsförankring, åskådliggörande eller motsvarande. 

7.1.2 Omständigheter och förutsättningar som krävs 
För att möta studenternas önskemål på IT-användning förefaller det som om lärare 
behöver förändra sitt sätt att undervisa och därmed även sin syn på undervisningen. Ett 
helhetsperspektiv är avgörande för lärares IT-användning i undervisningen och nyckelord 
bör vara introduktion, integration och återkoppling. Är IT i sig en del av det studerade är 
det av vikt att IT-användningen utgör en naturlig del av undervisningen, med fördel under 
samtliga kursmoment. Analysen resulterar i ett antal rådande omständigheter och 
förutsättningar som krävs för att lärare ska ta till sig och använda IT i undervisningen. 

� Beslut angående kurshemsidor och kommunikation med 
studenter som omfattar samtliga lärare vid LiTH. 

� Kunskap som syftar till att ge insikt om hur studenter kan 
lära sig på bästa och mest motiverande sätt för att nå målen 
samt vilken roll IT kan spela i lärandeprocessen. 

� Samarbete och utbyte av IT-applikationer mellan lärare över 
kurser, årskurser, utbildningar, ämnesområden och 
institutioner. 

� Tid till att omvandla kunskaper till handling. 

� Praktiska förutsättningar som möjliggör lärares IT-användning 
i undervisningen. 

� Genomförandet av en förändring på sådant sätt att lärare är 
benägna att ta den till sig. 

Beslut 

Ett beslut om en gemensam policy angående kurshemsidors webbadress, upplägg samt 
innehåll är en möjlig lösning för att få lättnavigerade och standardiserade kurshemsidor. 
Ligger ett sådant beslut för långt fram i tiden eller utanför vad som är möjligt, går 
studenternas önskemål att lösa genom att till exempel skapa en central sida för samtliga 
kurshemsidor på LiTH indelade efter exempelvis program, årskurs och inriktning. Det 
skulle lösa problematiken att kurshemsidorna upplevs som svåra att hitta till. Även ett 
gemensamt beslut om lärares kommunikation med studenter med hänsyn till bland annat 
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svarstid på frågor från studenter medför att både lärare och studenter vet vad som gäller. 
Gemensamma beslut innebära en inskränkning på lärares frihet och kan ses av lärarna 
som ännu en byråkratisk regel som måste följas. Det är därför viktigt att sådana beslut 
fattas med hög delaktighet av lärarna och i linje med deras uppfattning, vilket är något 
som kommer diskuteras senare i kapitlet. 

Kunskap 

En av de viktigaste förutsättningar för att lärare ska ta till sig och använda IT i 
undervisningen är kunskap, eftersom den påverkar lärares sätt att se på undervisningen. 
Kunskap handlar inte bara om tekniska färdigheter i att använda IT i undervisningen även 
om det har visats sig från läraranalysen vara en förutsättning för att lärare ska känna 
tillförsikt med sin IT-användning. Den kunskap som fordras omfattar i synnerhet på vilka 
sätt som studenter skulle kunna lära sig på bästa och mest motiverande sätt för att nå 
målen och vilken roll som IT kan spela i lärandeprocessen. Kunskap, som utgår från hur 
IT skulle kunna användas inför varje ny uppgift, medför att lärare blir låsta i tankebanor, 
istället för att betrakta IT som en möjlighet att nå dessa mål. Resultatet från läraranalysen 
pekar på vilket sätt lärare ska nå denna kunskap. För att sätta sin egen undervisning i 
perspektiv samt lägga grunden för en användning baserad på verkligt behov, bör den 
enskilda lärarens IT-användning i undervisningen samt de erfarenheter som IT-
användningen genererar göras synlig och tillgänglig för andra. Det kan uppnås via samtal 
och gemensam reflektion över konkreta erfarenheter men främst genom att lärare ser hur 
andra använder IT i undervisningen vid besök eller samarbeten. Lärare ges därmed 
återkoppling på sitt sätt att arbeta från andra lärare, vilket är sällan förekommande i 
skolans värld då studenterna ofta står för utvärderingen av lärares arbete. Genom att bli 
medveten om att det kan finnas andra lärare som bedriver sin undervisning på ett annat 
sätt, kan det påverka lärarens sätt att undervisa. De kan därmed få hjälp av varandra att 
koppla samman IT och pedagogiska kunskaper med sin egen undervisning. Möjlighet till 
sådan vägledning bör premieras av exempelvis Centrum för undervisning och lärande 
(CUL). Att lärare ges tillfälle under utbildningen att tillsammans bearbeta sina tvivel om 
IT-användningens relevans i utbildningen ses som centralt eftersom IT-inslag i 
pedagogiska utbildningar ofta misslyckas att förmedla varför IT ska användas. För att öka 
lärares känsla av trygghet i sin egen förmåga att lyckas med att använda IT i 
undervisningen, krävs att läraren får förtrogenhet med såväl hård- som mjukvara, kunskap 
om hur IT kan stödja studenters olika sätt att lära och hur detta påverkar undervisningens 
struktur samt tid till att planera och förbereda. Lärares kunskap bör lämpligen inkludera 
hur kontaktytan mellan lärare och studenter kan förbättras med IT samt användningen av 
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visualiseringar och simuleringar i undervisningen. Läraranalysen pekar på att lärare kan 
ha olika preferenser om utbildningens upplägg och innehåll, vilket medför att en 
anpassning av utbildningen är önskvärd. 

Samarbete och utbyte 

Lärares samarbete och utbyte bör även underlättas så att lärare kan ta del av programvaror 
och dylikt för exempelvis visualiseringar och simuleringar över kurser, årskurser, 
utbildningar, ämnesområden och institutioner. Kreativiteten hos lärare sätter gränser för 
hur de kan använda IT i undervisningen och IT som används för att visualisera till 
exempel ett fenomen inom fysiken kan användas för att ge mening och sammanhang för 
matematiska uträkningar. 

Tid 

Tid är en förutsättning för att lärare ska kunna omvandla sin kunskap till handling. 
Analysen av lärarfallen tyder på att lärare är ”nu-upptagna”, det vill säga att lärare ägnar 
sig åt kursverksamhet och i vissa fall egen forskning och har sällan tid åt utvecklings- 
eller förändringsarbete. Avsaknaden av tid till att utforska och utveckla tekniken samt att 
sprida sina erfarenheter till kollegor ses som ett hinder för framgångsrik undervisning 
med användning av IT. Lärare behöver tid som inte konkurrerar med deras övriga 
arbetsuppgifter och resurssatsningar på andra områden. Utökas lärares arbetsbörda utan 
att tid ges fungerar det som en barriär, det vill säga att förespråka IT utan att ge lärare tid 
är som att predika för kören. 

Praktiska förutsättningar 

Det krävs även vissa praktiska förutsättningar för att lärare ska kunna använda IT i 
undervisningen. Läraranalysen pekar främst på en förbättrad tillgång på bärbara datorer 
alternativt fasta undervisningsdatorer i salarna men även tillgång till data/video 
projektorer samt uppkoppling i undervisningssalar. För att reducera att bokningen av 
projektorer och liknande utrustning upplevs som krångligt och tidsödande, föreslås att 
detta ingår som ett moment i samband med salsbokningen. Tillhandahållandet av en 
manual över hur IT-utrustning i respektive undervisningssal är en enkel åtgärd för att 
minska lärares upplevda frustration vid användandet av utrustningen.  Eftersom den 
tekniska supporten institutionerna verkar variera, föreslås en utvärdering av supporten på 
respektive institution för att utreda om det finns ett behov av förbättring. 
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Genomförandet av en förändring 

Fattas beslut som medför förändringar av lärares arbetssätt, däribland om lärares IT-
användning, är det vissa aspekter som framkommit av analysen av lärarfallen som bör tas 
i beaktning. Lärare vittnar om vikten av delaktighet och möjlighet att påverka beslut som 
berör deras sätt att arbeta. Hög delaktighet av många berörda kan uppnås genom att 
många mindre grupper ges en viss grad av handlingsutrymme att påverka beslutet, vilket 
bidrar till ökad förankring och acceptans av förändringen. Även riklig och direkt 
information samt möjlighet till dialog och tid till reflektion bör beaktas. Om detta inte 
efterföljs finns det en risk att lärare fjärmar sig från ledning och administration och 
eventuella förändringar som initieras av dessa, exempelvis en IT-satsning, kan därför 
mötas av motstånd från lärare. Analysen av lärarfallen visar att arbetsklimaten på 
avdelningar varierar från att vara en grogrund för spridning av innovativa arbetssätt till att 
förhindra eller försvåra förändringar i sättet att undervisa. Eftersom arbetsklimaten skiljer 
sig finns det därför olika förutsättningar för avdelningarna att ta till sig och hantera 
förändringar av sättet att arbeta. Läraranalysen visar att lärare kan ha en avgörande roll 
för spridningen av innovationer och förändringar i sättet att arbeta. Dessa roller utgör en 
betydande potential, som bör hållas i åtanke och möjligen tillvaratas, för att förändringar i 
lärares arbetssätt ska förankras på avdelningarna. I första hand förespråkas emellertid att 
förändringar av lärares sätt att arbeta görs utifrån ett helhetsperspektiv. En övergripande 
plan som beaktar både pedagogiska och organisatoriska aspekter föreslås för att på så sätt 
förändra arbetsformer och arbetssätt som utnyttjar den pedagogiska potentialen som IT 
erbjuder.  

7.2 Generalisering av resultaten 
Examensarbetet kopplar ihop teorier från förändringsarbete med IT och skolans värld men 
i själva verket kan studiens resultat även omfatta andra organisationer utanför 
skolvärlden. De rådande omständigheter och förutsättningar som krävs för att lärare ska ta 
till sig och använda IT i undervisningen går även att applicera på andra organisationer och 
situationer. Vikten av relevanta beslut, kunskap, samarbete och utbyte, tid samt praktiska 
förutsättningar är inte specifika för att enbart gälla lärare utan beaktning av dessa gäller 
för samtliga organisationer där införandet av IT innebär ett förändrat arbetssätt. Även det 
sätt som förändringen förespråkas att genomföras på är applicerbart utanför skolans värld. 
Betydelsen av delaktighet och möjlighet att påverka, riklig och direkt information samt 
helhetsperspektiv som omfattar samtliga aspekter av organisationen är något som omfattar 
stora som små organisationer oberoende av bransch eller typ av verksamhet. 
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Huruvida studiens mer konkreta resultat är generaliserbart över hela Linköpings 
universitet och andra universitet och högskolor går givetvis att spekulera i. Kan det vara 
så att studenter även vid dessa skolor har samma krav och önskemål på IT-användningen i 
undervisningen som studenterna i denna studie? Eller att lärare har liknande uppfattningar 
vid dessa skolor? Eftersom resultaten stöds av den teoretiska genomgång som utförts i 
denna studie är detta tänkbart. Därför kan resultaten från denna studie till viss del ligga till 
grund för övriga fakulteter vid Linköpings universitet samt andra högskolor och 
universitet. 

7.3 Fortsatta studier 
Det här examensarbetet är ett steg mot ökad kunskap om vilka rådande omständigheter 
och förutsättningar som krävs för att lärare ska ta till sig och använda IT i undervisningen 
utifrån de krav och önskemål som studenterna har. Inom ramen för studien har inte 
planeringen och genomförandet av sådan förändring studerats. Det vore därför intressant 
att studera motsvarande förändringsprocess, där införandet av examensarbetets slutsatser 
är föremål för undersökning.  

Vissa avgränsningar har gjorts i studien, mestadels på grund av tidsmässiga skäl. Det 
skulle vara av intresse att genomföra en undersökning som berör samtliga lärare och 
studenter vid LiTH för att fördjupa denna studies resultat. 

Examensarbetet har inte behandlat olika synsätt på undervisning, kunskap och lärande. En 
undersökning av lärares olika lärstilsteorier och hur IT kan stödja dessa, vore ett önskat 
komplement. Även hur ett förändrat sätt att undervisa, påverkar lärares övriga 
arbetsuppgifter är ett tänkbart område för vidare studier. 

7.4 Slutdiskussion 
Arbetet med examensarbetet kan liknas vid en väg med många backar och krön. Liksom 
vägen har arbetet haft sina uppförsbackar men även nedförsbackar, svängar har tagits men 
vägen har varit densamma. Vägens slut är denna rapport och slutdiskussionen kan liknas 
vid målrakan. Här tas tillfället att spekulera över iakttagelser under arbetets gång och 
funderingar som inte blivit styrkta men som anses intressanta för läsaren. 

Det som har varit markant men i högsta grad oväntat under arbetet med denna studie, är 
alla känslor som ämnet har väckt hos framförallt lärare. Det är kanske synd att kalla det 
sprängstoff, men nästintill. Ett exempel är bland annat en formulering av en fråga på 
enkäten som fick oväntad respons. ”Att främja användningen av IT-stöd i 
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undervisningen” skulle mötas av starka reaktioner var helt oväntat men sannolikt lärorikt. 
Att lärarenkäten genomfördes före lärarintervjuerna var inte bara positivt för arbetets röda 
tråd och struktur men även för att lärdomar om sättet att prata om IT i undervisningen 
erhölls. 

Vad är IT-stöd i undervisningen? Det råder det skilda meningar om, både inom litteratur 
men även inom universitetet. Linköpings tekniska högskolans IT-råd (TekIT) har en 
definition på IT-stöd i undervisningen samtidigt som de presenterar fyra definitioner på 
olika datorbaserade hjälpmedel för beräkning, visualisering, modellering och 
programmering. Centrum för undervisning och lärande (CUL) definierar IT-stöd som all 
lärande stödjande programvara som förbättrar undervisningen. Utifrån lärarenkäten kan 
slutsatsen dras att flera lärare är osäkra på vad IT-stöd är då exempelvis svar som ”jag vet 
faktiskt inte riktigt vad ni menar med IT-stöd…” och ”övrig kommentar; TekITs definition 
på IT förstår jag ej” erhölls. Även lärarintervjuerna tyder på stor osäkerhet på 
definitionen av IT-stöd. Flera av lärarna definierar IT-stöd i undervisningen olika. Kanske 
är det dock som lärare 7 menar ”att det känns inte angeläget att definiera just IT-stöd, 
utan det är ett hjälpmedel när man arbetar”. Olika definitioner på IT-stöd bottnar i olika 
uppfattningar om hur undervisning ska bedrivas. Det är snarare det sistnämnda som 
behöver belysas än definitionen på IT-stöd. Istället för att sätta tekniska lösningar i fokus, 
bör de pedagogiska frågorna hamna i centrum. Är det nödvändigt att veta om PowerPoint-
presentationer ingår i definitionen av IT-stöd om det ger en positiv effekt för studenternas 
inlärning? 

En fråga som har växt fram under arbetets gång är om studenterna är de som är bäst på att 
bedöma hur IT ska användas i utbildningen. Det är studenterna som får uppleva lärares 
IT-användning och de kan liknas med ett företags kunder. Det heter att ”kunden har alltid 
rätt” men stämmer det i detta fall? Lärare som vill avfärda studiens resultat kan göra det 
enkelt för sig genom att hävda att studenter minsann inte har någon erfarenhet av att 
undervisa eller saknar pedagogisk utbildning och visst är det så. Men, de uppfattningar 
och önskemål som studenterna har och som har använts under analysen har styrkts av 
källor från den teoretiska referensramen. Sedan är det naturligtvis så att studenternas syn 
på undervisningen begränsas av deras avsaknad av undervisningserfarenhet och 
pedagogiska utbildning men målet med denna studie är inte att studera hur IT kan 
användas på bästa sätt utan utifrån studenternas uppfattning och erfarenhet av IT-
användning i undervisningen vid LiTH. 

Bidraget som studentintervjuerna gav handlar i stor omfattning om deras syn på lärarnas 
sätt att bedriva sin undervisning jämfört med IT-användningen i undervisningen. Att 
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dessa hänger ihop har berörts i analysen och slutsatserna men gjordes tydligt under 
intervjuerna av studenterna. Det är naturligtvis så att lärares sätt att undervisa är 
avgörande för studenternas förståelse inför det studerade. En visualisering medför inte en 
omedelbar förståelse och erhållen kunskap inför det studerade men det kan, använt på rätt 
sätt, bidra till ökad förståelse. 
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”Lärare 1”, universitetsadjunkt vid LiTH, 2005-04-06 

”Lärare 2”, doktorand vid LiTH, 2005-04-04 
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Muntliga källor – intervju enligt Appendix C 
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2004-12-02 

”Student C”, student vid civilingenjörsprogrammet i datateknik vid LiTH, årskurs 2, 
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”Student F”, student vid civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid LiTH, 
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”Student G”, student vid civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid LiTH, årskurs 5, 
2004-12-09 

”Student H”, student vid civilingenjörsprogrammet i maskinteknik vid LiTH, årskurs 3, 
2004-12-07 
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Övriga muntliga källor – allmänna diskussioner 
Tor Fridell, IT-ansvarige för LiTH, 2004-10-07, 2004-10-29, 2004-11-08, 2004-12-01 

Tor Fridell och Simon Andersson, medlemmar från TekIT, 2004-10-20 
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Appendix A - Frågeunderlag till 
lärarintervjuer 

Bakomliggande faktorer till lärares IT-användning i 
undervisningen 

Lärares egen IT-användning 

� Hur ser du på dig själv som en IT-användare? 

� Uppskatta hur många timmar som du använder datorn per dag med och utan 
koppling till undervisning. Till vad? 

Sätt att undervisa 

� Hur bedriver du din undervisning? 

Kompetens om IT och IT-pedagogik 
� Anser du att du har tillräckliga kunskaper om IT med avseende på användningen i 

undervisningen? 

� Hur skulle du beskriva dina kunskaper om IT jämfört med studenternas kunskap om 
IT? 

� I vilken omfattning har du kommit i kontakt med IT-pedagogik? 

Upplevda barriärer till IT-användning 
� Vilka problem eller hinder upplever du att det finns med att använda IT i 

undervisningen? 
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Egenskaper hos läraren 
� Kön, ålder, institution, ämnesområde, befattning, undervisningsroll samt utbildning. 

� Vilken pedagogisk erfarenhet och utbildning har du? 

 

IT-användningens upplevda egenskaper i 
undervisningen 

Definition av IT-stöd i undervisningen 
� Hur definierar du IT-stöd i undervisningen? 

Användbarhet av IT i undervisningen 
� I vilka situationer ser du störst möjlighet att använda IT-stöd i undervisningen? 

Nytta/effekt 
� Vad anser du att användningen av IT-stöd i undervisningen kan bidra till? 

� Vilken roll anser du att IT-stöd i undervisningen kan spela i lärandeprocessen? 

Tillgänglighet 
� Hur upplever du tillgängligheten till IT med avseende på: 

� utrustning i undervisningssalar och i den egna arbetssituationen? 

� teknisk support? 

� IT-pedagogisk aspekt? 

Lärares inställning till IT-användning 

� Vad är din allmänna inställning till att använda IT-stöd i undervisningen? 

� Hur känner du inför att använda IT-stöd i undervisningen? 

� Hur upplever du att andra lärares inställning är till att använda IT-stöd i 
undervisningen? 
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Benägenhet att ta till sig förändringar 

Förändringar av sättet att undervisa 
� Hur upplever du som lärare förändringar av pedagogiks karaktär? 

� Hur ställer du dig som lärare inför ”nya” pedagogiska rön? 

Det sociala systemet 

� Berätta om hur arbetet bedrivs på institutionen. 

� Hur påverkas du i ditt arbete av andra lärare?  

� Hur ser din formella och informella roll ut i det här arbetet? 

Kommunikation 

� Beskriv kommunikationen med andra lärare angående ditt sätt att arbeta. 

 

Faktisk användning av IT i undervisningen 
� Hur använder du IT i undervisningen? 

� Ge ett konkret exempel på när du som lärare ha använt IT-stöd i undervisningen. 

 

Önskad användning av och satsning inom IT 
� Vilka områden inom IT-pedagogik skulle du vilja fördjupa dig inom? 

� Inom vilka områden anser du att LiTH ska satsa resurser? 

� Hur skulle du vilja använda IT-stöd i undervisningen? Ser du andra möjliga 
användningsområden? 

� Vad krävs för detta? 

� Vad är viktigt för dig som lärare vid eventuella förändringar av ditt sätt att arbeta? 

� Hur vill du att institutionen/avdelningen ska agera vid införandet av eventuella nya 
arbetsformer? 

� Hur ser du på användningen av IT i undervisningen på sikt? 
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Appendix B – Lärarenkäten 
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Appendix C – Svar från 
lärarenkäten 

Användbarhet av IT i undervisningen 

Ingen/negativ till IT 
Vi använder IT-stöd tillräckligt. Studenter önskar ibland ha mer 
personlig/klassisk kontakt, de anser undervisning kan bli överdatoriserad. 
(Doktorand, IDA) 

Det går förmodligen att producera bra IT-baserad undervisning men det är 
mycket svårare och dyrare än de flesta tror. Mycket svårare än att producera 
än datorspel. (Universitetslektor, MAI) 

Administration av kurser, kommunikation med studenter och 
spridning av information 

Ökat användande vid kommunikation. Studenterna är fortfarande dåliga på att 
ta till sig informationen på "nätet". (Doktorand, EKI) 

Kursinformation och kommunikation. Spridning av dokumentation. 
(Universitetslektor, EKI) 

Komplettering med material som inte kan förmedlas på något annat sätt. som 
t.ex. personlig kontakt. IT får inte bli ett självändamål, utan ska användas när 
det är bästa alternativet. (Professor, IKP) 

Administration (anmärkning, resultatrapportering etc) och kommunikation (e-
post, diskussionsforum). (Doktorand, IDA) 

Att använda kurshemsidan för information. (Doktorand, MAI) 

Föreläsningar och andra presentationer 
PowerPoint och liknande stödmoment. (Doktorand, EKI) 
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Producering och utgivning av föreläsningsmaterial. (Universitetslektor, IKP) 

För att förbättra illustrationer vid föreläsningar. (Professor, IDA) 

Laborationer och beräkningar 
Projektkurser och labverksamhet. (Universitetsadjunkt, IKP) 

Beräkningar på dator med olika program. (Forskarassistent, IKP) 

Datainlärning, databearbetning, statistiska körningar, modellbygge, tunga 
beräkningar. (Universitetslektor, IKP) 

Att kunna integrera lektioner/labbar för att minska handräknandet som ju 
"bara" är till för inlärningsprocessen. Jag är dock inte helt övertygad om att 
det blir bättre. Den där handräknings- och inlärningsprocessen behövs. 
(Universitetsadjunkt, MAI) 

Visualisering 
Experimenterande med olika scenarier i case. Åskådliggörande. (Doktorand, 
EKI) 

Visualisering av teknisk data. Beräkningar för ökad förståelse. Systematisk 
problemlösning i grupp - stöd för dokumenterad brainstorming, prioritering 
och visualisering. (Universitetslektor, IKP) 

Exemplifieringar av teoretiska modeller på "realistiska " tillämpningar. 
(Professor, IKP) 

För att visualisera/illustrera matematik samband/relationer eller matematiskt 
stoff på annat sätt. (Universitetsadjunkt, MAI) 

Interaktivitet 
Interaktiva "program" som ger möjlighet till "självlärande", övningar, 
fördjupningar mm på studenternas egna villkor (betr. tid och plats). 
(Universitetsadjunkt, EKI) 
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Faktisk användning av IT i undervisningen 

Ingen IT-användning 
Jag föredrar lärarledd katederundervisning (LLK). (Universitetsadjunkt, IKP) 

Har aldrig använt IT-stöd i undervisningen (bortsett från lektioner i 
programmering förstås). Hur använder man IT-stöd på matematiklektioner? 
(Doktorand, MAI) 

Datorlaborationer 

Datorlaborationer där studenterna själva får prova att bygga modeller i Excel 
under handledning. (Doktorand, EKI) 

Jag är labbassistent i datavetenskap. Självklart använder studenterna datorer! 
Eller vad menar ni med frågan egentligen? (Doktorand, IDA) 

Kurshemsida 
Utv. case där viss data är ofullständig. Studenter förväntas komma fram till det 
och fråga via diskussionsforum. (Doktorand, EKI) 

Kurshemsida är ett jättebra verktyg. Jobbat med FAQ på kurshemsidan. 
(Doktorand, IKP) 

I (en kurs) hade vi steg-för-steg-tutorials om användning av 
databasprogramvara på kurshemsidan. Det underlättar labarbetet för 
studenterna utan att vi måste reducera teorin i föreläsningarna. (Doktorand, 
IDA) 

E-post 
I tentaperioden har jag hjälpt studenterna genom e-mail med uppgifter och 
gamla tentor. (Forskarassistent, MAI) 

Frågor & svar via e-mail. (Lektor, EKI) 

Blackboard 
Blackboard är ett bra exempel för anmälan. Vi använder Diskussion Groups 
för pappersdistribution. (Doktorand, IDA) 
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PowerPoint 
Använder alltid PowerPoint och videoprojektor. Är mycket nyttigt för 
presentation av algoritmer etc. (Forskarassistent, IDA) 

PowerPoint presentation under föreläsning. (Doktorand, EKI) 

Visualisering 
Använda MATLAB för att skapa 3D-bilder som sedan visas på OH för 
studenterna. (Doktorand, MAI) 

Visa praktiska modeller. (Professor, MAI) 

Möjligheter att visa "verkligheten". (Professor, IKP) 

Visning av programmeringsexempel på projektor. (Professor, IDA) 

Simulering 

Via OH-kanon visat Excelfiler där man enkelt kan visa hur förändringar i 
inparametrar ger effekt på resultatet. (Universitetsadjunkt, EKI) 

Simuleringsmodeller för system. (Forskarassistent, IKP) 

Förevisning av simuleringsprogram (det är mycket lättare för studenter att 
följa på skärmen än om man bara berättar med ord). (Universitetsadjunkt, 
IDA) 
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Önskad användning av och satsning inom IT 

Ingen IT-satsning eller negativ till IT 
LiTH kan inte lägga extra resurser på detta när verksamheten (befintliga) går 
back! – enligt min mening. (Universitetslektor, EKI) 

Måste det främjas? Finns inga andra pedagogiska metoder att använda? 
(Professor, IKP) 

Varför vill man främja IT-stöd? Vad är syftet - allt för ofta blir användandet i 
sig syftet! (Doktorand, MAI) 

Inget! Dra in resurserna och satsa dem på något annat! (Universitetslektor, 
MAI) 

Projektor, uppkoppling och bärbara datorer 

Bättre stöd så att man kan lita på att videoprojektorer alltid fungerar och finns 
till hands. Trådlöst Internet i alla salar. (Forskarassistent, IDA) 

Fler bärbara datorer och dataprojektorer. (Universitetsadjunkt, IDA) 

Fler salar med uppkoppling till Internet + dataprojektor. (Professor, MAI) 

Bärbar dator till alla (undervisande) personal. Lånebaserat?  
(Doktorand, IKP) 

Programvara 
Programvara för utveckling av IT-material samt utbildning och support för att 
använda dessa. (Universitetslektor, IDA) 

Resurser för anpassning av program till undervisningsmoment. 
(Forskarassistent, IKP) 

Kurshemsidor 
Standardiserade hemsidor för alla kurser vad gäller kursinformation och 
material. Hemsidorna ska innehålla allt. (Doktorand, IDA) 

Hemsida med fler funktioner överlag tex. anmäla till studiebesök med 
möjlighet för student att ange telnr mm. (Universitetslektor, EKI) 
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Ett mer lättanvänt forum än Blackboard vore bra (Blackboard har för många 
nivåer och är för komplext och svårt att hitta i). (Universitetslektor, IDA) 

Utbildning av lärare 
Fortutbildning kontinuerligt. (Universitetsadjunkt, IKP) 

Framförallt träning till lärare som saknar datorkompetens. Elever har inga 
problem. (Doktorand, IDA) 

Förslag om hur man kan använda IT-stöd i undervisningen. (Doktorand, MAI) 

IT-kurser för studenter 
En del ligger faktiskt hos studenterna. De väntar sig att fortfarande fråga om 
allt. Så beslut om att verkligen inte ge dubbel information vore nog bra. Att 
öka vanan att söka information. (Doktorand, EKI) 

Tid 
Tid och finansiering. Utveckling av IT-stöd för den enskilde läraren. 
(Universitetslektor, IKP) 

Resurser för att omarbeta kurser och kursmoment - hur ska vi annars kunna 
frigöra den tid det tar? (Universitetslektor, EKI) 

Som jag ser det är det svårt att utveckla användningen av IT i undervisningen 
eftersom det inte finns tid avsatt till det (man tvingas göra det på sin fritid). 
(Doktorand, IDA) 

Beslut och IT-strategi 
Samsyn på IT mellan institutionerna så att investeringsbeslut kan tas på ett 
"klokare" sätt (= ökad nyttjandegrad mer för pengarna) och befintlig IT kan 
göras mer tillgänglig för fler personer inom LiTH (lärare + studenter). 
(Universitetslektor, EKI) 

En genomtänkt plattform. IT-strategi, koppling av sådan till 
prestationsvärdering. (Universitetslektor, EKI) 

Fortsatt ihärdigt arbete med att sprida användningen på institutionerna. 
(Universitetslektor, IKP) 

Svårt att hålla sig ajour med den tekniska utvecklingen när man bara försöker 
hålla "näsan över ytan". En tydligare resursbank med info, tips, länkar kanske 
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skulle hjälpa. Idag vet jag knappt var jag ska börja leta. (Universitetslektor, 
EKI)
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Appendix D - Frågeunderlag till 
studentintervjuer 

Egenskaper hos studenten 
� Kön, utbildningsprogram samt årskurs. 

Studentens egen användning av och kompetens om 
IT 
� Hur ofta använder du datorn på fritiden med koppling till skolan? Till vad? 

� Hur ofta använder du datorn på fritiden? Till vad? 

� Uppskatta hur många timmar per dag du använder datorn på fritiden och i 
utbildningen. 

� Anser du att IT-användningen i undervisningen ligger i nivå med din egen 
kompetens? 

IT-stöd i undervisningen i tidigare utbildning 
� Användes IT-stöd i din tidigare utbildning? 

� I vilken omfattning och i vilka sammanhang? 

� Vilka erfarenheter har du av användningen av IT-stöd i undervisningen? 

Studentens uppfattning om och erfarenheter av 
användandet av IT-stöd 
� Vad är din allmänna inställning till att använda IT-stöd i undervisningen? 

� Motsvarar dagens användning av IT-stöd i undervisningen dina förväntningar? 

� Vad förväntar du dig mest av miljön på ett universitet när det gäller IT? 

� Hur upplever du dagens användning av IT-stöd i undervisningen? 
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� Hur ofta används IT-stöd i undervisningen? 

IT-användning på examinationer 

� Vad anser du om sättet som IT används på vid examinationer? Är det som du 
förväntat dig? 

� Ser du några användningsområden för att använda IT vid examination? 

IT-användning på föreläsningar 
� Vad anser du om det sätt IT används på föreläsningar idag? Motsvarar det dina 

förväntningar? 

� Vad anser du om sättet som IT används som ett presentationsverktyg på 
föreläsningar? 

� Vad anser du om sättet som IT används som ett pedagogiskt verktyg på 
föreläsningar? 

� Hur skulle du vilja att IT används på föreläsningar? Vad tror du det skulle kunna 
bidra till? 

� Ge ett konkret exempel på en situation där IT-användning under föreläsning har 
enligt din mening fungerat/brustit. 

IT-användning på lektioner 

� Vad anser du om det sätt IT används på lektioner idag? Motsvarar det dina 
förväntningar? 

� Hur skulle du vilja att IT används på lektioner? 

� Kan du nämna ett exempel där IT-användning på lektion har enligt din mening 
fungerat/inte har fungerat? 

IT-användning på laborationer 
� Vad anser du om det sätt som IT används på laborationer idag? Är det så som du 

förväntat dig? 

� Vad ser du som de största fördelarna med att använda IT på laborationer? 

� Vad upplever du som ett problem eller hinder med att använda IT på laborationer? 

� Hur anser du att IT ska används på laborationer? 
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� Har du ett exempel på en laboration där IT-användningen har varit bra respektive 
dålig? 

Kurshemsidor 
� Vad är din uppfattning om kurshemsidorna på LiTH i allmänhet? Motsvarar det dina 

förväntningar? 

� Vad tycker du om att kurshemsidorna ser olika ut på LiTH? 

� Hur tillförlitlig tycker du att informationen är på kurshemsidorna? 

� Kan du ge ett exempel på en bra respektive dålig kurshemsida? 

� Vad vill du kunna göra på kurshemsidan? 

Kommunikation 
� Vilket sätt föredrar du att kommunicera med lärare? 

� Inom vilken tid anser du det är rimligt att få svar på en e-postfråga från en lärare? 

Lärarnas kunskaper om IT 

� Tycker du att dina lärares kunskaper om IT är tillräckliga eller ej? 

� Motsvara lärares IT-kunskaper dina förväntningar? 

� Vilken typ av kunskap kring IT anser du lärarna kunde skulle behöva?  

� Anser du att det finns en skillnad i uppfattning mellan vad lärare anser som god IT-
användning i undervisning och vad du anser? 


