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Sammanfattning 
 

Under verksamhetsförlagd utbildning under tiden på lärarutbildningen har vi 

uppmärksammat att informations- och kommunikationsteknologisk utrustning finns 

på skolorna men att de inte används särskilt flitigt. Detta har även uppmärksammats i 

studier som gjorts inom Europeiska Unionen. Sverige är ett land som ligger bra till 

när det gäller utrustning, det finns gott om det men det används inte som det är tänkt. 

Eftersom vi är medvetna om vilka förutsättningar man ger sina elever tack vare att de 

får använda sig av informations- och kommunikationsteknologi i undervisningen 

ställde vi oss frågan vad det kan bero på att det finns så pass mycket utrustning men 

att den ändå inte används. Tankarna ledde till att det finns en rädsla bland verksamma 

pedagoger, de vet inte hur de ska använda sig av den. Syftet med denna kvalitativa 

undersökning är att genom intervjuer av lärare i årskurs 1-5 finna orsaker till varför 

IKT används sparsamt i läs- och skrivinlärningen. Av vår undersökning framkom att 

lärarna använder sig sparsamt av IKT i undervisningen på grund av att det ofta är 

krångel med IKT-utrustningen. Dålig uppkoppling mot internet och bristen på 

fortbildning var två andra faktorer som gjorde att utrustningen inte alltid kunde 

användas i den mån som önskades från lärarna. 
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Förord 
 

För att genomföra uppsatsen har det krävt en del planering för oss eftersom vi bor 

ganska många mil ifrån varandra. Detta har lett till att vi har använt oss mycket av 

IKT-verktyget Skype. På så sätt har vi tillsamman skrivit de olika delarna i arbetet. Vi 

har även passat på att träffas i samband med handledningstillfällena. 

 

Vi vill passa på att tacka våra handledare Jan-Olof Johansson och Lars Kristén för all 

vägledning och smarta tips. Vidare vill vi även tacka Jette Trolle-Schultz Jensen och 

Anders Urbas. Slutligen vill vi även tacka de lärare som har varit snälla och delat med 

sig av sina uppfattningar kring IKT. Utan dem hade vi inte kunnat genomföra denna 

studie.  

 

Anna Hildingsson & Yvonne Göransson 

2013-05-14 
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1. Inledning 
 

IKT (Informations- och kommunikationsteknologi) har funnits i ganska många år och 

är ett välutvecklat hjälpmedel för hela det svenska samhället. Inom i stort sett alla 

sektorer i samhället används olika IKT-hjälpmedel för att effektivisera och underlätta 

arbetsförfaranden för de anställda. Trots att IKT finns för underlättning och 

effektivisering har IKT inte lyckats etablera sig fullt ut inom skolans värld. De senaste 

tre åren har det publicerats mer än tio doktorsavhandlingar rörande IT 

(Informationsteknik) i skolan under Skolverkets regi. Utav dessa är det inte många 

som har direkt koppling till läs- och skrivutveckling utan är mer riktat åt andra 

forskningsområden, liksom Kjällander (2011). Den forskning som finns kring IKT i 

svenskundervisningen lutar sig mot grundskolans senare år eller gymnasiet (Eriksson 

& Olofsson, 2012). För de lägre åldrarna finns en forskning som Näslundh (2004) 

refererar till som visar att barn lär sig bättre när de har möjligheter att använda datorn 

i sin läs- och skrivundervisning. Även de elever som har det svårt i början av sin 

språkutveckling kan ha stor användning av IKT. Lindhart & Glans (2005) påvisar att 

barn som har svårigheter med läsning och skrivning underlättas med kompenserade 

hjälpmedel, så som en läsplatta eller dator, där eleven kan lägga mer fokus på själva 

innehållet än att forma bokstäverna. Vidare menar Dudeney och Hockly (2007) att 

IKT även är användbart inom områdena läsa, skriva, tala och lyssna oavsett om elever 

är i svårigheter eller inte. Tallvid (2010) har uppmärksammat samspel mellan 

eleverna som ett positivt resultat ur användandet av IKT. Även Grönlund har i en 

studie kommit fram till detta då eleverna via webbsidan kan kommentera och redigera 

sina arbeten tillsammans.  

 

Efter egna observationer utifrån VFU-praktiker i de lägre åldrarna uppmärksammades 

hur lite IKT användes i svenskundervisningen, trots att utrusning finns på skolorna. 

Lärarna använder dator som ett hjälpmedel för egen underlättning. I läroplanen 

(Skolverket, 2011) står det att elever i årskurs 1-3 ska kunna skriva handstil samt att 

kunna skriva med hjälp av dator. För elever i årskurs 4-6 (Skolverket, 2011) ska de 

kunna skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator. I kursen 

om läs- och skrivutveckling har användning av datorer och läsplattor i undervisningen 

diskuterats mellan oss studenter, både fördelar och nackdelar har öppnat vårt intresse 

för en studie hur förhållandena är i undervisningen. När intresset väckts kring ämnet 
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läste vi in oss på Tragetons forskning kring ämnet vilket ledde till att vi ville veta mer. 

Med detta väljer vi att definiera vårt forskningsproblem som skillnaden mellan den 

beskrivning i forskningslitteraturen om IKT i skolan och den verklighet som vi 

uppfattat under våra VFU-perioder, jämför Bjereld m.fl. (1999). Det vill säga vilka 

orsaker kan finnas bakom det ljumma intresset hos lärare att använda IKT i 

undervisningen. 

 

Vi har avgränsat oss till att undersöka IKT i läs- och skrivundervisningen för 

årskurserna 1-5 och pedagoger som på något sätt använder IKT i sin undervisning. 

 

Uppsatsen inleds med en syftesformulering som mynnar ut i två frågeställningar. 

Vidare undersöks tidigare forskningslitteratur och sedan beskrivs metod, analys, 

resultat och avslutningsvis finns en diskussion av resultatet. 

 

1.1 Syfte  
 
Didaktisk forskning avseende läs- och skrivinlärning visar att IKT underlättar 

inlärning och att elever ofta uppnår bättre studieresultat. Under våra VFU-perioder 

har vi dock observerat att lärare använder IKT mycket sparsamt eller inte alls trots 

god tillgång till datorer och programvaror. Detta förhållande samt 

forskningsresultaten som visar på förbättrad inlärning borde innebära att göra IKT 

populärt i undervisningen, vilket inte stämmer med våra observationer. Vi vill försöka 

finna bakomliggande orsaker till detta fenomen. Uppsatsens syfte är därför att genom 

intervjuer av lärare i årskurs 1-5 finna orsaker till varför IKT används sparsamt i läs- 

och skrivinlärningen. 

 

1.2 Frågeställningar  
 

• I vilken omfattning används IKT i undervisningen i klass1-5? 

• Om det är så att IKT-utrustningen bara blir stående och inte används i 
undervisningen, vilka är då de bakomliggande orsakerna till detta? 
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2. Litteraturgenomgång  
 
Under det här kapitlet har vi valt att beskriva forskning som grundar sig på vårt syfte 

och frågeställningar i studien. Skolan grundar sig i det sociokulturella perspektivet 

vilket karaktäriseras av att inlärning sker i samspel med varandra. Det finns både 

positiva och negativa sidor med att använda IKT i undervisningen både för elever som 

för lärare och detta ligger i fokus för vår studie. 

2.1 Teoretisk bakgrund 
 

IKT är en vida bred aspekt, mycket teknologi som utvecklats ingår i IKT. Många 

kanske tänker att IKT är datoranvändning men det innehåller mer än så. IKT omfattas 

även av digitala medier såsom kameror och läsplattor. Som Dudeney och Hockly 

(2007) beskriver så är IKT användbart i alla fyra avsnitt vad gäller lärande till att läsa, 

skriva, tala och lyssna. Det är bara olika IKT-verktyg som används för att uppnå dessa 

lärandeformer. Forsell (2005) har i sin forskning kring en av vår tids mest kända 

pragmatiker John Dewey (f.1858-d.1952) lyft fram hans reformpedagogik.  Den 

handlar om samspel mellan pedagog och elev och dess olika alternativa rum för 

lärande. Med alternativa rum menar författaren de fysiska rummen som elever kan 

vistas i. Dewey formade begreppet ”learning by doing” vilket innebär att teori, 

praktik, reflektion och handling följs av varandra för att skapa en realitet. Barn lär sig 

bäst om de får experimentera och utforska olika företeelser för lärande och där är IKT 

ett lysande exempel för att uppnå lärande. IKT skapar utrymme för lärande i andra 

artificiella rum då elever enligt Dudeney & Hockly (2007) kan utnyttja Skype som 

kommunikationsmedel med omvärlden för att nämna något exempel. 

 

Jean Piaget’s (f.1896-d.1980) teorier skiljer sig från Dewey’s och han menade att barn 

lär sig i olika steg så kallade utvecklingsfaser. Sin teori kallade han för epistemologi 

och under flera decennier dominerade denna teori på alla världens skolor. Varje 

utvecklingsfas ska barn lära sig innan de går vidare till nästa fas. De får absolut inte 

bemöta något som är mer avancerat för deras ålder enligt Piaget (1968).  

 

Liksom Dewey var Lev Vygotskij (f.1896-d.1934) i motsats till Piagets filosofiska 

teorier. Vygotskij (1999) ansåg att barn måste ges utmaningar som är på lite högre 

nivå än vad de klarar för att kunna utveckla sitt lärande. Trots att Piaget och Vygotskij 
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var varandras motpoler så fanns ändå en gemensam nämnare. Detta tar Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson, (2003) upp och menar att Piaget och Vygotskij 

fokuserade på hur lärande går till. Ur ett Vygotskij-synsätt kan lärare som använder 

IKT som hjälpmedel i svenskundervisning skapa en gemenskap mellan elever som i 

interaktion byter erfarenheter och kunskaper. Det är i dessa skeenden som utveckling 

sker hos barn och skapar en social sammanhållning.   

 

Likadant anser Strandberg (2006) som skriver om lärande hos barn och ungdomar och 

de aktiviteter som underlättar elevers lärande på ett pedagogiskt sätt, vilket påminner 

om sociokulturellt perspektiv. Ett sociokulturellt perspektiv innebär att lärande sker 

tillsammans, hela tiden, framförallt i socialt samspel med varandra. Med detta menar 

Säljö (2000) att kommunikation mellan två individer är som en länk mellan den yttre 

interaktionen och det inre tänkandet. Författaren är inspirerad av Vygotskij och ser 

honom som upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet.  

  

När ett barn föds ingår det redan vid födseln ett interaktivt samspel med sin 

omgivning. Detta samspel utvecklas hela tiden och blir så småningom ett uttalat språk 

som gör att barnets samspel med sin omgivning utvecklar sitt lärande. I samband med 

barnets utveckling och samspel med andra utvecklas även omgivningen av barnet. För 

att ett barn ska utvecklas vidare är det i samspel med andra där det utmanas att prova 

nya saker som den inte kan men med hjälp av andra kan uppnå. Enligt Strandberg 

(2006) kallar Vygotskij detta för den proximala utvecklingszonen, ZPD.  Barn lär av 

varandra och inom IKT sker det via internetchattande i samband med sina olika spel 

som de spelar online. Det finns alltid någon som kan mer än någon annan och kan lära 

de andra. I dessa sammanhang fås bakgrundskunskaper om de olika IKT-verktygen 

(Strandberg, 2006) som eleverna tar med sig till skolan.  

 

Strandberg (2006) beskriver även Vygotskij´s utvecklande av lärande som aktiviteter 

vilka urskiljs via kännetecken som sociala, medierade, situerade och kreativa. Det 

som sker är en aktivitet mellan två eller flera personers huvuden och beskrivs som 

psykologiska processer - tänkande, läsande, känslor, vilja, talande, problemlösande. 

Dessa processer är aktiviteter som är avgörande för vad ett barn gör när det är i 

skolan. Barn lär sig i sociala sammanhang, det vill säga de lär när de är tillsammans 

med andra och sedan kan de själva göra likadant. I de aktiviteter som sker används 
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oftast hjälpmedel som IKT för att möta omgivningen. Dessa kallas för medierade 

artefakter som är verktyg som hjälper oss att lösa olika problem. Med det situerade 

menas att vi befinner oss i olika miljöer när vi utför aktiviteter. Det kan vara i olika 

rum, platser och kulturella sammanhang. För att kunna uppnå lärande och utveckling 

är det viktigt med kreativitet. Kreativitet skapar nya tankar och sätt att inta lärande 

och på så sätt bemästras många utvecklingskliv med utvecklingszoner som gör att vi 

vågar utforska det som vi ännu inte kan. Likt Vygotskijs tankar om kreativitet är 

Deweys learning by doing liknande där eleverna lär sig genom att experimentera med 

hjälp av IKT.  

 

2.2 Läroplanen 
 

Skolverket (2011)  har satt upp som ett mål för skolan som innebär att alla elever då 

de slutar grundskolan ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (s.14). Rektorn har det 

stora ansvaret för hela skolverksamheten, i läroplanen har skolverket (2011) staplat 

upp rektorns ansvar där en av punkterna lyder: ”Skolans arbetsmiljö utformas så att 

eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att 

själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel” (s.18). Redan här skrivs att eleverna ska få bland annat handledning och 

stöd i datoranvändningen.  

 

I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det inte specifikt för ämnena hem- och 

konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål och slöjd om 

förutsättningar till elevers förmåga att utveckla kunskaper inom ämnet med hjälp av 

IKT. Men däremot i de samhällsorienterande ämnena och i engelska, moderna språk, 

teckenspråk anges att olika hjälpmedel såsom film ska användas. I de 

naturorienterande ämnena står det i syftes text att ”undervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och 

olika informationskällor” (s.111).  Vidare tar läroplanen (Skolverket, 2011) upp för 

ämnet musik i syftes text att undervisningen ska ge möjligheter att utveckla kunskaper 

i digitala verktyg. I ämnet bild ska eleverna utveckla sin förmåga att ”skapa bilder 

med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material” 
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(s.20). Dessutom i centralt innehåll, årskurs 1-3 ska eleverna ges möjligheter att 

använda datorprogram för att kunna överföra fotograferade bilder. När eleverna går i 

årskurs 4-6 ska de vidareutveckla sina förmågor att använda datorprogram för att 

redigera texter, filmer och bilder.   

 

I syftes text för svenskämnet innefattande svenska som andraspråk står bland annat att 

eleverna ”ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna 

åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier” (s.222). Eleverna ska 

också utveckla kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från 

olika källor. I det centrala innehållet under läsa och skriva står det klart och tydligt att 

datorn ska användas, likaså att den ska användas som hjälp med presentationer. Men 

då krävs vissa kunskaper i skrift. Under informationssökning och källkritik lyfter de 

också fram att informationssökning ska ske via böcker, tidskrifter och webbsidor för 

barn. Problemet som kan lyftas fram i samband med formuleringarna i läroplanen är 

att datorn endast finns till som en sökmotor eller som en hjälp vid redovisning. IKT 

bör lyftas fram som ett hjälpmedel vid läs- och skrivinlärningen, som exempelvis att 

eleverna ska lära sig sambandet mellan ljud och bokstav, där kan talsyntes vara till 

stor nytta. Men för en som aldrig hört talas om detta så går den informationen 

förlorad.  

 

2.3 Aktuellt forskningsläge 
 

I detta kapitel tar vi upp aktuell forskning som internationella studier, fördelar med 

IKT, nackdelar med IKT, utvecklingsmöjligheter för lärare och avslutningsvis en 

sammanfattning av den aktuella forskningen som finns för närvarande. 

 

2.3.1 Internationella studier 
 
Enligt studien ESSIE (European Survey of Schools: ICT and Education, 2013) som 

gjorts inom EU gällande användande av datorer i undervisningen så har det visat sig 

att Sverige ligger bra till när det gäller antalet datorer på skolorna. I genomsnitt har 

Sverige 59 datorer per 100 elever. Detta kan jämföras med exempelvis EU:s 

genomsnitt som ligger på endast 21 datorer per 100 elever. Detta gäller för elever i 

 6 



årskurs 8. Däremot haltar Sverige efter i IT-användningen i årskurs 4 och på 

gymnasiet. Det saknas resurser för att lära pedagogerna att använda sig av datorerna 

och annan teknisk utrustning. Fortbildningen hinner inte med den snabba 

utvecklingen och det är av denna anledning som så få faktiskt använder sig av IKT i 

undervisningen. Det ligger en sorts rädsla bakom detta faktum, eftersom lärare inte 

vågar använda sig av det just på grund av avsaknaden av IKT-kunskaper. Skolverket 

(2009) har däremot visat att intresset samt kunskaperna inom IKT ökar hela tiden.  

Skolverket har gjort en uppföljning av IT-användning i förskolor, skolor och 

gymnasium och har likt ESSIE-undersökningen kommit fram till att det finns IKT-

utrustning ute på skolorna, men till olika omfattning beroende på vilken typ av skola 

eller vilket stadie det handlar om. På de kommunala grundskolorna är eleverna fler att 

dela på en dator än vad det är på de fristående gymnasiala skolorna.  

 

Myndigheten för skolutvecklingen (2007) utförde en analys av drygt 200 

internationella forskningar inom IKT och dess roll i skolan. Det framkom av 

analyserna att IKT är ett positivt inslag i undervisningen då den till exempel kan leda 

till ett effektiviserat lärande, ökad motivation hos eleverna när det gäller skolarbete 

och underlättning i inlärningsprocessen. Analysen visar att det finns många tecken på 

att användande av IKT i undervisningen kan hjälpa eleverna att lära och att det ger 

positiva effekter samt att även lärare får möjligheten att undervisa mer effektivt. 

Däremot läggs stor vikt vid att utrustningen måste användas på rätt sätt för att alla de 

positiva effekterna ska ha möjlighet att verka. 

 

E-learning Nordic 2006 (Myndigheten för skolutveckling, 2007) utförde en studie i 

Danmark, Finland, Norge och Sverige där totalt 8000 skolledare, lärare, elever och 

föräldrar fick möjligheten att svara på hur IT kan påverka lärandet och elevernas 

skolarbete. Av enkätsvaren att döma upplevs IT ha en positiv inverkan på lärandet 

och att det framförallt gäller ämnesrelaterade prestationer men även läs- och 

skrivutvecklingen påverkas positivt av användandet av IKT i undervisningen. E-

learning nordic grundar sig i direktivet 2318/2003/EG (EU, 2003) där det beslutades 

att de europeiska medlemsländerna skulle genomgå ett flerårigt internationell 

program. Programmet innebar att effektivsera användandet av IKT i undervisningen 

och på så sätt förbättra dels tillgängligheten till andra europeiska utbildningssystem 

samt förbättring av kvaliteten. Projektet kallades Elearning-programmet (EU, 2003) 
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och riktade sig främst till verksamma lärare där ett av de viktigaste målen utöver 

gynnsamheten för livslångt e-lärande i Europa var stärkande sammanhållning samt 

personlig utveckling. Till detta ingick åtgärder som ett IKT bidrag till skolorna 

utgörande 10 % av budgeten på 44 miljoner euro.  Med dess motivation för personer 

med brist på teknik, social situation, särskilda behov eller boende som påverkar 

åtkomsten på IT. Eftersom programmet endast pågick under tre år blev det kortsiktiga 

resultatet godartat. Ökade datakunskaper, bättre kvalitet på läroplan, inlärning och 

undervisning var några av de positiva resultat som framträdde. Vidareutveckling av 

projektet togs vid och ett handlingsprogram (EU, 2006) skapades för livslångt 

lärande, det gäller fram till och med år 2013. Genom att samarbeta med andra länder 

kan Sveriges lärare själva utvecklas inom IKT och på så sätt dela med sig av 

varandras pedagogiska undervisning som innefattar IKT. 

 

2.3.2 Fördelar med IKT 
 

Trageton (2012) har anammat IKT och i sitt forskningsarbete ”Att skriva sig till 

läsning” tar han upp fördelen med att börja med datorskrivning innan eleverna lär sig 

att skriva bokstäverna för hand. Han menar på att barn lär sig läsa bättre genom att 

skriva sig till det med hjälp av en dator. Där de sedan kan skriva mer innehållsrika 

texter då fokus inte ligger i hur en bokstav formas utan vad barnet själv kan 

åstadkomma med sin berättelse. Författarens forskning omfattar elever från länder 

som Norge, Danmark, Finland, Estland. I rapporten redovisas ett smakprov vad 

eleverna har fått göra som mycket väl kan användas som exempel för andra lärare att 

implementera till sin undervisning. Å andra sidan finns det andra som tycker att 

användandet av IKT som dator ska brukas med måtta. En som tycker så är en lärare 

som ingick i Erixons (2010) studie. Det som framgick av studien var att IKT mest 

lämpar sig i skrivundervisningen men att det fortfarande är så att papper och penna är 

det mest dominanta inom svenskämnet. En annat positivt resultat utav studien 

(Trageton, 2012) är att de elever som arbetat efter författarens studie har undgått 

svagheter i både läsning och skrivning. Från artikeln (Näslundh, 2004) framgår att 

motoriken inte halkar efter då eleverna ändå kan inhämta denna förmåga genom att 

rita teckningar till sin datorskrivna text. Detta är till fördel för utvecklingens framfart 

med IKT som hjälpmedel i undervisningen. 
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En annan forskare som har gjort en liknande studie som Trageton framgår i en artikel 

ur tidningen Lärarnas Nyheter (2013-04-23). Där berättar författaren Åke Grönlund 

att hans metod har varit att förse elever i de lägre åldrarna med surfplattor som ett 

försök till lärande i läsning och skrivning. Eleverna publicerar sina arbeten på en 

webbsida där alla eleverna kan logga in och interaktion med varandra diskutera dem 

tillsammans och även med läraren. Därefter korrigerar eleven sin text. Grönlund 

menar på att lärande enligt detta arbetssätt skapar många fördelar för eleverna. 

Framförallt för de elever med motoriska svårigheter som får det svårt att forma 

bokstäver. Samtidigt kan de kontrollera sin stavning via talsyntes, som är ett IKT-

hjälpmedel. Tallvid (2010) har gjort en studie i samarbete med Falkenbergskommun 

om implementering av laptop till varje elev i årskurs 7-9. I hans studier ser även han 

fördelar såsom att eleverna ansvarade för sin laptop och på så sätt var den alltid 

fulladdad till varje lektion. Fler positiva möjligheter var att samspelet mellan eleverna 

ökade som även bidrog till en gemenskap inte bara under lektionstid utan även på 

raster. Tendenser till bråk minskades på så sätt då aktiviteterna på rasterna utspelades 

i ett lugn. Även i andra ämnen används IKT som hjälpmedel som till exempel 

Johansson (2008) i sin forskning har kommit fram till att lärarna är väldigt positivt 

inställda till användandet av datorer i matematikundervisningen. De låter eleverna 

använda datorn som ett hjälpverktyg inom matematikens olika räknesätt. Eleverna i 

de lägre åldrarna använder enklare datorprogram för att lösa olika matematikuppgifter 

medans eleverna i årskurs 4-6 använder lite svårare program till sina uppgifter. Inom 

samhällsvetenskapsämnet har Kjällander (2011) i sin avhandling tagit fram en metod 

om hur elever kan med hjälp av IKT anskaffa kunskaper utan styrande av lärare.  

 

2.3.3 Nackdelar med IKT 
 

Tidigare forskning (Björklund & Roy, 2006) har gjorts om IKT med avseende på 

åldrarna F-6, men utifrån deras undersökning framgår det att datorerna är mest 

tillgängliga för de äldre eleverna som har tillgång till datorsalar på ett enklare sätt än 

för eleverna i de lägre åldrarna. Författarna kom ganska snabbt fram till att det inte 

var många lärare som visste vad begreppet IKT var. Kernell (2010, s. 179) skriver att 

det fortfarande finns verksamma lärare av den äldre generationen. Detta innebär att de 
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inte är uppväxta med IKT som medför att lärarna inte förhåller eller tänker i samma 

banor som eleverna. Eleverna använder IKT som ett naturligt redskap i sin vardag och 

har mycket lättare att ta till sig detta även i skolmiljö.  Fast (2008 s. 131) har i sin 

studie angående läs- och skrivkunnighet funnit att samtliga barn som hon följt under 

tre års tid har datorer som de använder dagligen och har använt regelbundet i flera års 

tid. Barnen har under många års tid sett sina föräldrar använda sig av datorer och 

därför blir det helt naturligt för dem att det finns datorer och att dessa används 

dagligdags. När TV och radio var nytt ansåg några att de tekniska medlen skulle leda 

till att läraryrket blev onödigt. Så blev inte fallet, men Kernell (2010, s.181) menar att 

övertron på IT idag inte är lika stor men att det faktiskt finns vissa likheter. I hemmet 

där datorn används frekvent av elever är det oftast ingen som övervakar kring vad de 

gör framför datorn. Det är väldigt lätt att hoppa mellan olika webbsidor som skapar 

störande moment hos eleven. Även i skolan sker detta. Detta framgår i Tallvids 

(2010) studie. I studien påvisas både hinder och möjligheter med användning av dator 

i undervisningen. Författaren kallar hindren för distraktionsfaktorer och ett av det 

vanligaste störmomentet var att gå ut på internet och surfa då lektionen uppfattades 

som tråkig.   

 

När de utvalda barnen var fyra år började Fast (2008) sin studie och de var sju då den 

avslutades vilket också innebär att de då hunnit börja skolan. Hon nämner att det finns 

många positiva effekter av användandet av datorer och att barn lär sig otroligt mycket 

genom den, men hon lyfter även fram vissa negativa sidor med den teknik som 

ständigt utvecklas och som mer och mer tar sig in i skolans värld. Föräldrarna till 

barnen är oroliga för att barnen ska bli sittande för mycket framför datorn och att det 

ska göra dem till passiva barn och att det ska underminera deras kreativitet samt att de 

ska bli allt för individualistiska. 

 

Som nämnts är det många barn som har viss erfarenhet av datoranvändning redan 

innan de börjar skolan och många lärare saknar förståelse för användandet. En viktig 

fråga som Fast (2008) ställer sig är: "Varför utnyttjar de inte något som så uppenbart 

ger barnen glädje och ger dem erfarenheter och kunskaper?" (s.128). Traditioner har 

en stark ställning i skolan och många är rädda för att använda det "nya" eftersom 

läsande och skrivande förknippas med böcker, penna och papper (Arthur, 2001 ref. i 

Fast, 2008). Arthur framhåller också att det på grund av detta inte är några 
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konstigheter med att lärarna anser att den erfarenhet av teknik barnen besitter är ett 

problem. Något som kan vara bakomliggande till detta nämner Fast (2008) och det är 

att de är rädda för att våldet, konsumtion, stereotypa framställningar som kan vara av 

rasistiska eller sexistiska slag kan ha någon form av inverkan på barnen. Lärarna i 

Fasts studie menar att barnen inte kan skilja mellan fantasi och verklighet. Det nämns 

också att pedagoger, enligt många studier, känner sig exkluderade från barnens 

tekniska värld eftersom de inte har någon vidare förståelse för vad de gör samt att 

barnen kan mer om teknikanvändningen än pedagogerna själva. Detta fenomen är 

något som framkommit i en undersökning av Kairos future (2011) som är ett 

internationellt konsult- och analysföretag. Även Kernell (2010) lyfter fram detta och 

det ses som ett problem. Han menar att pedagogerna känner att eleverna ligger så pass 

långt före att de ser sig själva som dåliga pedagoger. Med dåligt självförtroende inför 

användandet av IKT i undervisningen leder det ofta till att tekniken inte används och 

att den kunskapsgivaren inte utnyttjas. Enligt den enkätundersökning som Kairos 

future (2011) genomfört framkom också att det pedagogerna eftersöker för att känna 

en trygghet när de använder sig av IKT i undervisningen är praktiskt och mer 

kontinuerligt arbete, men framförallt är det tid att sätta sig in i programmen de 

efterlyser. 

 

Även om det finns lärare som ser det positiva med IKT i undervisningen och vilken 

utveckling det kan leda till för eleverna så finns det vissa baksidor. Bland annat kan 

det, enligt Fast (2008) vara så att de datorer som finns, om de över huvud taget finns 

på skolan, så är de ofta gamla eller dåliga. Kernell (2010) framhåller också problemet 

kring att en skola får en stämpel om att ha god pedagogisk IT-verksamhet om det 

finns många datorer och annan teknik på skolan. Författaren menar att detta leder till 

ökad stress bland pedagogerna. 

 

Vidare nämner Fast (2008) en pedagog som påtalat att denne fått gå kurser som de lärt 

sig jättemycket på men att datorn som finns i klassrummet är så gammal så att de nya 

sakerna går inte att utföra på den. Även bristande kunskaper är en vanlig anledning till 

allt för lite användning av IKT i klassrummet som hjälpmedel, vanligt är också att det 

inte finns något intresse för det. Kernell (2010) däremot menar att det inte handlar om 

avsaknad av färdigheter eller kunskaper kring IT, det handlar om pedagogernas 

förhållningssätt. Som exempel för att påvisa detta skriver han: 
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Vore det en fråga om att IT-kompetens bara handlar om att behärska så många 

program och funktioner som möjligt, då blir möjligen dessa bedömningar 

relevanta. Jämför vi med de traditionella läromedlen blir det tydligare: det är 

inte antalet böcker eller hur snabbt eleven hittar i boken som avgör skickligheten 

i tyska. Det intressant är hur, när, och var eleven gör bruk av sina varierande 

språkkunskaper i ett vidare helhetsperspektiv (s.180). 

 

Problematiken kring att det finns datorer på skolorna men att de bara blir stående har 

Martin Tallvid kommenterat i Skolvärlden nr.2 (2013): ”Om inte läraren använder 

datorn så gör eleverna det, till annat som inte har med skolarbetet att göra. Eller så 

leder det helt enkelt till att datorerna bara ställs undan och inte blir använda 

alls”(s.25). För att få en ändring på problemet krävs fortbildningar för lärarna så de 

vet vad datorerna ska användas till samt och framförallt hur de ska användas. Tallvid 

menar också att det inte räcker att bara dela ut datorer och läsplattor till lärarna och 

sedan förvänta sig att de ”ska fixa till något käckt. Det krävs kontinuerliga 

fortbildningsinsatser som är långsiktiga och strategiska” (s.25). 

 

2.3.4 Utvecklingsmöjligheter för lärare 
 
PIM (praktisk IT- och mediekompetens) är en webbplats som Skolverket har som 

regeringsuppdrag för att främja användning och utveckling av informationsteknik i 

skolan. PIM:s roll är att tillhandahålla handledningar på Internet, studiecirklar samt att 

vara till hjälp i vardagen. Med hjälp av denna webbplats kan lärare och elever få hjälp 

i användandet av IT i undervisningen.  

 

PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study. Dess avsikt är att 

samla in data om trenderna i läsförståelsen hos elever i årskurs 4. Studien genomförs 

vart femte år och senaste gången var 2011 där deltog sammanlagt 55 länder. Sverige 

har medverkat sedan 2001. I PIRLS (2011)rapport från 2011 fick rektorer redovisa för 

sin skola, tillgången till utbildningsmaterial såsom teknisk support, tillgång till dator. 

De fick även redovisa elevernas möjligheter till att få stöd i läsning. PIRLS 2011 

grupperade in resultatet i tre kolumner: mycket påverkade (5%), något påverkade 

(71%) och inte påverkade (24%).  Majoriteten visade att flertalet av ländernas skolors 
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läsning var påverkade av tillgången till bättre utbud av teknisk utrustning samt stöd av 

lärare. Sammanfattningsvis visar rapporten att skolor med elever som har bättre 

socioekonomisk bakgrund gynnas mest eftersom de oftast har tillgång till rätt 

utrustning och material. 

 

Även på lokal nivå kan lärare lyfta sig kunskapsmässigt för att kunna bedriva en 

skicklig undervisning med hjälp av IKT i läs- och skrivinlärningen. Det kan handla 

om lärare som inte har fått tillräcklig formell utbildning inom ämnet läs- och 

skrivinlärning. Då kan lärarkollegiet utveckla användandet av IKT genom att 

reflektera över konkreta problem vilket framgår i Alatalos (2011) doktorsavhandling. 

 

2.4 Sammanfattning  
 
Svenska skolor ligger i framkant inom EU när det gäller innehavande av teknisk 

utrustning, men det används inte i den mån det är tänkt. Detta kan ses som underligt 

då de främsta forskningarna påvisar de positiva effekterna IKT-användandet 

genererar. Det finns negativa sidor med IKT, som med allt annat, men i 

forskningslitteraturen framkommer att de positiva sidorna dominerar över de 

negativa.  
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs vårt tillvägagångssätt detaljerat för hur vi har genomfört 

undersökningen. Detta för att framtida studier ska kunna genomföras på samma vis 

med samma förhållanden (Backman, 2009). Vi har skapat underrubriker i detta kapitel 

med utgångspunkt av Backman (2009) och de underrubriker vi skapat i detta kapitel 

är: val av metod, vetenskapssyn, urval, etiskt förhållningssätt, datainsamling, 

respondenter, procedur och metoddiskussion.  

 

3.1 Val av metod 
 
Eftersom vi undersöker hur pedagoger uppfattar fenomenet IKT i undervisningen så 

ansåg vi att det var lämpligast att undersöka detta via en kvalitativ metod, en 

fenomenografisk ansats. Det innebär att man tar reda på respondenternas egna 

perspektiv, verklighetsuppfattningar och motiv (Repstad, 2007 ref. i Ahlros, 2010). 

Anledningen till vårt val av en kvalitativ metod är att vi vill få en djupare förståelse 

för ämnet och möjligheterna för detta ökar vid en kvalitativ studie. Genom 

halvstrukturerade intervjuer med pedagoger där det ställs vad, - hur, - varför-frågor 

får de fritt formulera svar i ord (Nyberg, 2000). Chanserna att få fram bakomliggande 

orsaker ökar också då vi sitter i ett samtal med en respondent. Det finns större 

möjligheter att också få fram andra orsaker till ett visst fenomen än det vi trott från 

början, eftersom det hela tiden sker en dialog oss emellan. 

 

3.2 Vetenskapssyn 
 
Den ansats vi tagit avstamp i vid vår undersökning är fenomenografisk. 

Fenomenografi utvecklades av INOM-gruppen (inlärning- och omvärlds-

uppfattningen) på Göteborgs universitet på pedagogiska institutionen i slutet av 70-

talet, Marton (1981). Fenomenografi är en kvalitativ metod inom forskning om olika 

sätt att förstå, uppfatta och uppleva vissa fenomen, oftast är det ett fenomen inom 

pedagogiken. Metoden har tre viktiga centrala punkter enligt Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003): 

1. Hur en/flera personer uppfattar och förstår ett fenomen. 
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2. Undersöka vilka olika kvalitativa sätt som kan urskiljas för att beskriva ett 

fenomen. 

3. Undersöka vilka olika sätt att tänka kring fenomenet. 

Syftet med att genomföra en undersökning med en fenomenografisk ansats är att 

kunna beskriva olika uppfattningar av valt fenomen, i vårt fall IKT i undervisningen. 

Människors subjektiva värld och deras sätt att skapa förståelse av omvärlden lyfts 

fram i en undersökning med fenomenografisk ansats (Pramling Samuelsson & 

Asplund Carlsson, 2003). Eftersom olika personer uppfattar ett visst fenomen på olika 

sätt beroende på erfarenheter, så kommer det bli framträdande i vår resultatdel hur 

olika, eller möjligtvis lika uppfattningar våra respondenter har gällande IKT i 

undervisningen. Även det kan vara ett resultat i sig. 

 

3.3 Urval  
 

Eftersom vår forskning ämnar handla om att ta reda på lärares uppfattningar krävs det 

ett antal lärare som har tid och möjlighet att ställa upp på att bli intervjuade. Förfrågan 

skickades ut till tre skolor i tre olika kommuner, där rektorn för skolorna blev 

underrättade om vår avsikt. Av bekvämlighet och tidsbrist valde vi att rikta oss till de 

skolor vi tidigare varit lärarkandidater på, av den enkla anledningen att vi redan vet på 

ett ungefär hur de jobbar och vi känner lärarna. På så vis kan vi få en djupare intervju.  

 

Då vi vill fokusera på läs- och skrivundervisningen valde vi lärare som undervisar i 

ämnet svenska och även använder sig av IKT i undervisningen. Eftersom vi är 

inriktade mot grundskolans tidigare år är det också yrkesverksamma lärare för dessa 

åldrar vi riktade oss till. De forskningsarbeten vi läst inom området har främst riktat 

sig mot högre åldrar och därför ser vi att det är mycket intressant att vi riktar oss mot 

lärare som arbeta på låg- och mellanstadiet. Vidare ville vi att lärarna skulle vara av 

olika ålder då det kan vara en generationsfråga kring intresset av IKT. Slutligen fick 

vi ihop fem stycken lärare som var intresserade av att delta i vår studie. 

 

 

 

 15 



3.4 Etiskt förhållningssätt 
 

Vid forskning finns vissa krav, forskningsetiska principer (vetenskapsrådet, 2002) 

som vi följt. I humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som sker för att föra 

samhället och dess individer framåt krävs att den riktas på väsentliga frågor och att 

den håller hög kvalitet. De fyra kraven som ställs grundar sig på ett grundläggande 

krav: individskyddskravet. Det i sin tur kan åskådliggöras i fyra allmänna huvudkrav 

gentemot forskningen: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet.  

 

Informationskravets innebörd gör gällande att de som under forskningen berörs ska 

informeras om den aktuella forskningens syfte. De ska också informeras om deras 

uppgift och vilka villkor som gäller. I samband med detta ska de även informeras om 

att det är högst frivilligt att delta samt att de när som helst har rätten att avbryta sin 

medverkan. I samband med informationsgivningen är det av största vikt att berätta allt 

som kan komma att vara av betydelse för deras medverkan då det kan påverka om de 

ställer upp eller inte. 

 

Samtyckeskravet handlar om att deltagare i undersökningen själva har rätten att 

bestämma över sin medverkan. Reglerna som gäller här är att vi som undersöker 

måste få samtycke från deltagarna. I vårt fall handlar det om myndiga personer och 

därför krävs bara att godkännande från dem personligen. Hade vi däremot valt att 

intervjua elever på låg- eller mellanstadiet hade det krävts ett samtycke från 

vårdnadshavare. Inför våra intervjuer inhämtade vi samtycke från skolledningen 

(rektorn) samt de tilltänka respondenterna (pedagogerna).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om respondenterna ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska behandlas och förvaras så att ingen 

obehörig kan komma åt dem. Med tanke på detta krav har vi valt att ge 

respondenterna pseudonymer för att avidentifiera. 

 

Sista kravet, nyttjandekravet gör gällande att den empiri vi samlat in, endast får 

användas i forskningssyfte. en regel som gäller här är att informationen inte får 

användas för varken kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Vi har 
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inte för avsikt att använda vår empiri till annat ändamål än det som vi angivit i 

informationen.  

 

3.5 Datainsamling 
 
I intervjuguiden (Bilaga A) är frågorna halvstrukturerade (Kvale & Brinkman 2009) 

vilket innebär att man söker svar på hur respondenten ser på ett visst tema och det 

sker ur respondentens perspektiv. Den halvstrukturerade intervjun kan liknas vid ett 

uppstyrt vardagssamtal, som inte innehåller ett slutet frågeformulär, det är inte heller 

ett öppet samtal. Anledningen till vårt val av halvstrukturerade intervjuer är att det är 

en bra blandning av den strukturerade och ostrukturerade varianten. Den strukturerade 

intervjun (Eliasson, 2010) innebär att man har ett antal fasta och förutbestämda frågor 

där inga öppna svar ges, det innebär också att det finns svarsalternativ. 

Motsvarigheten till denna typ av intervju är den ostrukturerade som gör det möjligt 

för oss som undersöker att ha öppna samtal med våra respondenter och det kan 

upplevas mer som ett vardagssamtal vilket i sin tur kan leda till en mer avslappnad 

och trevlig pratstund. I intervjuguiden är frågorna generella, detta för att det blir en 

upprepning av orden läs- och skrivundervisning hela tiden. Istället klargjorde vi i 

början av intervjun vad vårt syfte var och vad IKT innebär samt betonade att 

undersökningens fokus låg på läs- och skrivundervisningen. 

 

För att intervjuerna skulle få så hög reliabilitet som möjligt närvarade vi båda vid 

samtliga intervjuer som sker face-to-face. För att öka reliabiliteten ytterligare sparade 

vi även intervjuerna samt transkriberade alla samtalen. Eliasson (2010, s.14) påstår att 

genom att genomföra en undersökning med hög reliabilitet minskas risken av kritik 

för bristande trovärdighet. En annan anledning till att båda var närvarande vid 

samtalen var att en av oss höll i samtalet medan den andra skötte 

inspelningsinstrumenten samt antecknade under samtalets gång. Detta gjordes för att 

få ner känslor och egna tankar kring ämnet som har kommit att bli relevanta för vår 

slutdiskussion. 

 

Innan intervjuerna genomfördes med samtliga respondenter utfördes en pilotstudie 

med en utvald pedagog. Pilotstudien genomförde vi för att se huruvida vårt upplägg 

av intervjun samt studien fungerade. Innan vi samlade in vår empiri ville vi vara säkra 
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på att vi hade bra frågor samt att vi hade ett fungerande arbetssätt och att metoden vi 

använde oss av var valid (Eliasson, 2010) gentemot vårt syfte. Det vi upptäckte var att 

frågan om lärares uppfattningar behövdes förtydligas något (se intervjuguide bilaga 

A) både för oss som intervjuare samt för respondenten. Efter vi ändrat frågan blev det 

mycket tydligare för respondenterna att svara på den. 

 

3.6 Respondenter  
 

Intervjuerna vi genomförde utfördes på olika skolor i tre kommuner, valet av 

pedagoger föll sig naturligt på de VFU-handledare vi haft tidigare samt andra 

pedagoger på skolorna. Eftersom vi varit ute på ett antal verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU), båda på minst två olika skolor med olika handledare så har vi valt 

att rikta oss mot dem.  

 

• Intervjurespondent nr.1 heter Robert som arbetar på en stor skola i en mindre 

ort. Skolan är nybygd och rymmer elever från förskoleklass till årskurs nio. 

Robert är SO- och svensklärare med bild som tillvalsämne. För stunden är han 

enbart svensklärare i årskurs sex. Robert är 45 år gammal och har ett 

brinnande intresse för IKT.  

 

• Intervjurespondent nr. 2 heter Maria, hon arbetar på samma skola som Robert, 

men är klassföreståndare i årskurs ett. Maria är 58 år gammal, utbildade sig i 

Kristianstad och då till grundskollärare med behörighet i alla ämnen. Det 

ämne som intresserar Maria mest är läs- och skrivutvecklingen vilket märks 

under intervjun. Hon har en passion för ämnet och är väldigt engagerad i allt 

som har med läs- och skrivutvecklingen att göra vilket blir tydligt då hon 

under intervjuns gång hämtar olika saker de gjort i klassen. Hon anser själv att 

hon inte är så duktig på IKT men, hon tycker att det är ett fantastiskt redskap. 

 

• Intervjurespondent nr.3 heter Michelle. Hon är 62 år gammal och har 

lågstadielärare utbildning i botten. Denna läste hon i Kalmar och tog examen 

1973. Sedan har hon kompletterat så hon är behörig som grundskolelärare med 
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alla ämnen men har specialiserat sig på svenska som hon undervisar för elever 

i årskurs 2. Dessa elever är hon även klasslärare för. 

 

• Intervjurespondent nr.4 heter Helene som är 33 år gammal. Hon har läst till 

lärare för grundskolans senare år och gymnasium med inriktningen svenska 

och religion. Hon utbildade sig på HLK i Jönköping. I nuläget undervisar hon 

i årskurs 5 i ämnena engelska och svenska. Helene är även klasslärare för 

dessa elever. 

 

• Intervjurespondent nr.5 heter Inge som är 59 år gammal. Han har utbildat sig 

till mellanstadielärare med alla ämnen och tog sin examen i Växjö. Numera 

undervisar han i ämnen som NO/SO, matematik, svenska i årskurs 5 som han 

även är klasslärare över.  

 
 

3.7 Procedur  
 

Innan intervjuerna genomfördes sändes först ett informationsmejl ut till rektorer för 

skolorna. I mejlet fick de viss information angående vårt arbete samt om godkännande 

från rektorerna att det var okej att genomföra intervjuerna. Efter detta sändes 

informationsmejlet till pedagogerna. När vi fått svar från de sex utvalda pedagogerna 

om att de kunde ställa upp bestämde vi datum och tid för genomförandet.  

 

Vid pilotstudien inledde vi med att sätta oss i ett enskilt rum, för att få genomföra 

intervjun ostört. Först presenterade vi vårt arbete genom att berätta vad vi undersöker 

och vad vi dittills hade gjort. Vi förklarade att pilotstudien är av stor vikt för vårt 

insamlande av empiri samt att den kan komma till stor nytta vid vår slutdiskussion. 

Innan intervjun sedan sattes igång frågade vi om Christinas godkännande för att spela 

in intervjun. När vi gått igenom vad vår forskning handlar om och vi fått 

godkännande till inspelning gick vi igenom fråga för fråga och hon fick stort utrymme 

att prata fritt om IKT i och med vår halvstrukturerade intervjumetod. 
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När pilotstudien genomförts och analyserats kom vi fram till att en av våra frågor var 

svårt formulerad, det kändes som att den var svår att förstå och känslan när den 

ställdes var inte helt rätt. Därför ändrade vi lite i just den frågans uppbyggnad. När vi 

noggrant gått igenom resultatet av intervjun gick vi vidare och intervjuade Robert. 

Under denna intervju flöt det på bra och frågorna kändes mer välformulerade. 

Eftersom Robert brinner så för IKT hade han mycket att säga och vi insåg snabbt att 

vi skulle få mycket av hans intervju som kan analyseras och jämföras med de andra 

pedagogernas svar, detta trots vetskapen att han undervisar elever i årskurs 6 och där 

vår studie sträcker sig till årskurs 5. Intervjun med Robert varade i 20 minuter medan 

resterande intervjuer varade mellan 8-10 minuter. Även om de andra inte pågick lika 

länge så gav de mycket och de flöt på bra. I alla intervjuer finns det mer eller mindre 

saker som berör vårt syfte, vilket också innebär att vår insamling av empiri varit 

lyckad. 

 

3.8 Metoddiskussion 
 

Att valet föll på att göra en fenomenografisk studie kom sig naturligt då vi vill 

undersöka uppfattningar kring ett fenomen, i vårt fall IKT i läs- och 

skrivundervisningen och därför kändes det som ett naturligt val. Med hjälp av 

fenomenografisk metod, som innebär kvalitativ undersökning, fick vi möjlighet att 

studera ämnet på djupet och göra noggranna undersökningar.  

 

Den kvalitativa metoden fenomenografi, som vi använt oss av har i stort sett varit 

ypperlig för att genomföra denna undersökning samt komma fram till ett objektivt 

resultat. Det vi ansett vara bristande för denna undersökning är att vi hade velat ha 

fler frågor samt fler frågor som inte var så öppna som de faktiskt var. Genom att 

stänga frågorna lite hade visserligen undersökningen blivit mer subjektiv men vi hade 

också kunnat få mer tillfredsställande svar. Vid vissa av intervjuerna fick vi ut allt 

som vi ville men vid vissa intervjuer krävdes fler följdfrågor. Det var efter de 

intervjuerna vi funderade på om vi verkligen använt oss av den metod som kunde ge 

oss mest. När alla intervjuerna var genomförda och allt var transkriberat återstod 

analysen av vårt material, inför stundande analys fick vi känslan av att vi inte fått all 

den information vi skulle vilja ha. Men, då analysen färdigställts så ansåg vi att vi fått 
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tillräckligt mycket för att kunna skriva ett tillfredsställande resultat som också 

besvarade våra frågor. Vid denna tidpunkt insåg vi också att den fenomenografiska 

ansatsen var väldigt passande för vår undersökning. 

 

Vår förhoppning var att utföra intervjuerna på olika typer av skolor. Med detta menar 

vi kommunal eller privatägd då det bedrivs olika sorters pedagogik och didaktik 

beroende på vilken typ av skola det är. Därmed kan också tankesättet variera sig 

beroende på vem man pratar med. Privatägda skolor har dessutom oftast mer 

ekonomiska resurser i förhållande till de statligt ägda. Samtliga av våra respondenter 

är yrkesverksamma på kommunala skolor, vilket innebar att vi inte kunde få se den 

differens som troligtvis hade kommit att visa sig i resultatet om vi även intervjuat på 

en privatägd.  

 

Genom pilotstudien fick vi en uppfattning om intervjuguidens validitet. Vi upptäckte 

att vår intervjuguide i sina frågor gentemot vårt syfte som rör läs- och 

skrivundervisningen var mer generell. Frågorna upplevdes handla om IKT i alla 

undervisningsämnen och hur pedagogernas generella syn på IKT som hjälpmedel i 

undervisningen är. På det viset var inte vår intervjuguide valid gentemot vårt syfte, 

men tack vare pilotundersökningen insåg vi att vi behövde vara tydligare innan 

intervjun startade genom att faktiskt gå igenom vårt syfte ordentligt och understryka 

att alla frågorna rör läs- och skrivundervisningen. Något annat vi upptäckte var att en 

fråga var svårt formulerad, så frågan omformuleras och intervjuguiden uppdateras 

inför resterande intervjutillfällen.  

 

För att öka reliabiliteten på vår undersökning valde vi båda att närvara vid samtliga 

intervjutillfällen. På det viset kunde vi också se om vi båda upplevde det sagda på 

samma vis eller om vi tolkade saker och ting på olika sätt. Genom att vi sedan sparat 

alla intervjusamtalen genom den tekniska utrustning vi hade med oss ökar vi också 

reliabiliteten på undersökningen. Vid transkriberingarna lyssnade vi igenom samtliga 

samtal flertalet gånger, före, under och efter transkriberingen utfördes för att vara 

säkra på att vi transkriberat och citerat våra respondenter korrekt.   
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4. Analysprocess  
 

Vid analysen av empirin tillämpades en fenomenografisk analysmodell i sju steg 

(Fejes & Thornberg, 2009 ref. i Graf, 2012): 

 

1. Att bekanta sig med materialet 

För att bli bekant med materialet måste det läsas genom flera gånger. 

 

2. Kondensation 

Här urskiljs det som är relevant i empirin gentemot syftet. 

 

3. Jämförelse  

Det relevanta som urskiljts jämförs med varandra för att hitta likheter och skillnader.  

 

4. Gruppering 

De skillnader och likheter som urskiljts grupperas in i lämpliga grupper. 

 

5. Artikulera kategorierna 

Hitta kärnan av likheter i de olika grupperna för att kunna skapa kategorier. 

 

6. Namnge kategorierna 

Ange lämpliga kategorinamn. 

 

7.  Kontrastiv fas 

Granska all relevant empiri för att se om den kan placeras in under mer än en 

kategori. Detta för att kunna göra varje kategori mer unik. 

 

 

4.1 Genomförande av analysprocessen 
 

Vi inledde analysprocessen med att bekanta oss med materialet. Vi gick tillväga på så 

sätt att vi läste genom empirin ett flertal gånger för att lära oss att förstå empirin. 

Vidare i processen skedde en kondensation där vi urskilde det respondenterna sagt 
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som berört vårt syfte till vår resultatanalys. Sedan jämfördes respondenternas tankar 

som berört vårt syfte. Detta för att finna likheter och skillnader respondenterna 

emellan. Vi ville hitta grupper som överensstämmer med vår litteratur och tidigare 

forskning. Med detta i åtanke skapades sju grupper. Vi såg att flera lärare svarat 

liknande på vissa delar och då markerade vi de kommentarerna, exempelvis grön färg 

motsvarar alla kommentarer om prat om ämnen och färdigheter osv. 

  

Grön: prat om ämnen, färdigheter 

Svart: IKT utrustning 

Röd: häntydning till fortbildning, tidsbrist 

Blå: positiva saker med IKT 

Gul: negativa saker med IKT 

Lila: framtiden 

Orange: förmågor 

 

Därefter sammanställde vi alla respondenternas likheter för att ytterligare få en bättre 

insyn på skapandet av kategorierna. Dessa placerades om i nya grupper som slutligen 

blev våra kategorier som skapats dels utifrån vårt syfte, frågeställningar och efter de 

likheter vi har sammanställt. På så sätt var det även lätt att namnge kategorierna. I 

samband med skapande av kategorierna har vi försökt att placera in rätt svar under 

rätt grupp men även tittat på att kunna utnyttja samma svar under flera kategorier.  

Utifrån denna analysmetod har vi kommit fram till följande kategorier som enligt 

Kroksmark (2007) kategoriserats efter första och andra ordningen. Där utrustning och 

fortbildning är fakta som klassificeras till första ordningens perspektiv. De resterande 

tre avspeglar uppfattningar och klassificeras efter den andra ordningens perspektiv. 

 

• Utrustning  

• Fortbildning 

• Hinder  

• Möjligheter  

• Förmågor  
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5. Resultat 
 

Resultatdelen är indelad i fem kategorier och de kommer i följande ordning: 

utrustning, hinder, möjligheter, fortbildning, förmågor.  

 

5.1 Utrustning 
 
 
Alla respondenterna har tillgång till någon form av IKT-utrustning som de använder i 

sin undervisning. Ipads, stationära datorer, laptops, smartboard, framtida läsplattor är 

de verktyg som de pratar om. Robert är den som använder flest varianter av IKT-

utrustning i sin undervisning och framhäver att skolan bör ligga i framkant men att 

den ofta släpar efter lite grann. Även Inge nämner detta och menar att 

 
Varför ska inte vi använda det när övriga samhället använder det? Så vi måste 

ju göra det! 

 

Robert och Maria använder utrustningen till bland annat olika verktyg från nätet där 

Maria berättade om ett avtal de har införskaffat:  

 
Vi har ju olika dataprogram till läsinlärningen, vi har ett som vi har köpt hem 

från, som heter skolavtal. 

 

Robert, Michelle och Helene använder smartboard i sitt klassrum men Robert tycker 

det har varit svårt med integreringen av smartboard på deras skola, mycket på grund 

av resurser. Robert uttrycker sig på följande sätt:  

 

Vi har skolans hittills enda smartboard som vi försöker integrera i 

verksamheten, men det är ett.. vad ska man säga.. dyr.. ett dyrt försök. Den har 

hängt med nu 5-6 år och vi har inte riktigt anammat den. 

 

Användandet av datorer är något som Helene, Robert och Inge brukar i den dagliga 

undervisningen. Inte bara inom läs- och skrivundervisningen utan även i andra ämnen.  

Helene uttrycker sig på följande sätt: 
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De bärbara datorerna använder vi frekvent. sen får vi ju läsplattor till våren 

men skolan, alltså barnen får ju inte förrän HT14 så att då kommer väl det bli 

mer integrerat tror jag. 

 

Resultatet är att lärarna använder sig frekvent av IKT i sin dagliga undervisning. 

Utbudet varierar något men de försöker även att använda olika nätbaserade program 

för att bedriva lärorik undervisning för eleverna. Det framkom också att utrustningen 

mest används i ämnen som matematik, samhällsorienterande ämnen, engelska och i 

läs- och skrivinlärningen. 

 

5.2 Fortbildning 
 
Mycket av det som pedagogerna ser som hinder är att de inte har tillräckligt med 

utbildning kring IKT för att kunna använda sig av det på ett utvecklande sätt i 

undervisningen. Två av de fem respondenterna tog upp att de ansåg sig besitta allt för 

lite kunskaper inom ämnet och att de skulle behöva fortbildningar för att kunna 

undervisa eleverna med hjälp av den tekniska utrustningen. 

  
Och sen behöver ju VI mer grundläggande kunskaper om till exempel 

ordbehandlingsprogram för att det är det vi använder mest och främst just nu för 

att vi ska kunna undervisa eleverna. Men det känns inte som att vi har tillräckligt 

med kunskap. 

 

Maria som intervjuats berättade att alla pedagoger i hennes kommun har fått gå en 

Pimkurs. Kursen var något som hon själv sa sig "svettas över", eftersom de hade så 

dåligt med erfarenheter kring användandet men att när de väl gått igenom hela kursen 

så var det helt plötsligt mycket lättare att använda utrustningen som fanns tillgänglig 

för eleverna i hennes klass.  

 

Inge däremot instämde med att de inte kan tillräckligt och att det är ett av de största 

hindren. Han menade att det i vår bransch är vanligt att man faktiskt inte får så 

mycket utbildning som man själv skulle vilja ha eller behöva. Det enda valet som han 

kunde se det innebär att man får lära sig själv men att det kanske inte alltid blir bra. 

Samtidigt är tiden knapp för många pedagoger. Tiden till att sätta sig för att lära sig 
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allt själv existerar inte om man inte vill sätta sig på sin fritid förstås. Inge efterfrågade 

utbildning inom IKT-användning  

 
så man inte faller i de här fällorna som finns, antar jag, som med allt annat  

också ju, det är onödigt att varje lärare ska behöver trilla i de där groparna! 

 

 Just den här rädslan för att trilla i groparna finns på många håll. Många lärare 

upplever att eleverna har större kunskaper inom IKT än de själva och att de inte kan 

hjälpa till att lösa vissa problem som kan uppstå med datorn till exempel. 

Fortbildningar tar tid och tid är något som lärare har brist på och Helene uttrycker sig 

på detta vis angående detta problem: 

  

Materialet finns i mångt och mycket men det är ju kunskapen och jag tror att det 

är en svår bit för vi lärare känner ju mycket att: ”När ska vi hinna lära oss?” 

För att det är ju inte så att vi får sätta något annat åt sidan så det är väl  det 

som är svårigheten och det räcker ju inte att man går på en föreläsning eller en 

utbildning för man behöver ju träna det många gånger 

 

Samtliga pedagoger tror att IKT är något som kommit för att stanna och att det 

kommer utvecklas mer och mer i framtiden samt att det kommer användas mycket 

mer. Men ju mer utrustningen utvecklas, desto mer krävs det att också pedagogerna 

utvecklas.  Michelle ser ljust på framtiden och säger 

 
Det kommer att utvecklas mycket framåt och allt eftersom redskapen, datorerna 

och plattorna och det här blir mindre känsliga så kommer barnen också kunna 

använda dem mer och mer. 

 

Vid analysen av resultatet fann vi att många lärare efterfrågar fortbildning för att 

kunna använda sig av utrustningen på ett tillfredställande sätt. Det kommer också att 

sparas en hel del tid om det i framtiden kan ges utbildning inom de nya verktygen 

innan de ska användas i undervisningen. Men, då handlar det främst om nya 

programvaror som är utvecklade för att användas för utbildning. Exempelvis 

ordbehandlingsprogram har funnits länge och kommer troligtvis att finnas alltid, även 

om de självklart också utvecklas. 
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5.3 Hinder 
 
Det finns en del hinder som lärarna uppfattar. För det första så menar två av lärarna, 

Inge och Robert att det finns för lite tid att förkovra sig i det bästa av allt som IKT har 

att erbjuda i hjälpmedelsväg. Det andra är att det resulterar till stress. Robert och 

Maria har liksom de andra lärarna stött på hindret med pengar. Dessa resurser är 

knappa och som Robert resonerar: 

 
Kopplat till att det kostar lite grann och att det springer iväg men i skolan får 

man göra så att man köper lite pö om pö. Från termin till termin. 

 

Maria i denna fråga anser att pengar inte borde vara något som sätter käppar i hjulen, 

framförallt inte när det gäller en elev som har ganska många komplicerade svårigheter 

i skolan. 

 

Ytterligare hinder som Inge och Helene har stött på när de ska använda datorvagnen 

på sin skola är att de inte fungerar. Även den sagda rutinen för bokning av 

datorvagnen tycks vara ett hinder. Flera andra hinder som de upplever finns när de väl 

har fått in datorvagnen i klassrummet är som Inge beskriver: 

 
Man drar sig lite grann från att dra in den där datavagnen, det är en dator som 

inte fungerar, någon som man inte kan logga in på, någon är inte laddad, någon 

saknar sladd och till slut tröttnar man ju på det liksom. 

  

Slutligen anser Helene att det blir ett stort avbrott i undervisningen när det trådlösa 

nätverket inte fungerar, det hänger upp sig eller så får hon inte åtkomst till nätet. Det 

trådlösa nätverket kan även krångla när hon ska skriva ut papper samt att det inte 

alltid går att spara ner sina arbeten.  

 

Sammanfattningsvis av de hinder som uppstår för användandet av IKT är främst 

pengar för inköp av utrustning. Dels rutiner för bokning av datorvagn samt bristfällig 

kompetens då problem med utrustning uppstår. 
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5.4 Möjligheter 
 
Lärarna har en del självlärda kunskaper om IKT-verktygen och de använder gärna 

datorernas smidighet för användande av uppslagsverk och även när de vill förkovra 

sig. Michelle ser även tillgängligheten av det de olika webbsidorna har att erbjuda i 

utbildningssyfte där hon nämner mediacenter och lektion.se. 

Robert, Maria och Helene ser möjligheter med datorernas tillgänglighet för eleverna 

då detta blir som en morot för dem som gör att lusten blir större till skolarbetet.  

Maria poängterar: 

 
För de är liksom positivt inställda till det, de tycker att det är lite spännande. 

 

Vidare menar samma lärare att de elever som har det svårt i skolan får det lättare med 

utbudet av IKT-hjälpmedel i undervisningen. Robert ger oss konkreta exempel på 

möjligheter för dessa elever: 

 

Man kan lyssna på en bok i sin telefon, man kan höra SO-texten i datorn. En 

syntetisk röst som skulle läsa upp en text, det var bara onaturligt men det är det 

inte idag. 

 

Helene och Maria förklarar utförligt möjligheterna för de skriv- och lässvaga eleverna 

får med hjälp av exempelvis en dator. De säger att det ger dem stöd och hjälp. De 

behöver inte kämpa med handstilen för att få fram berättelser. Detta ger dem 

förutsättningar för att få ett bättre innehåll och i slutändan är det som Helene 

sammanfattar:  

 
För det är ändå det man ska bedöma och då måste man ju ge de rätta 

förutsättningarna. 

 

Robert och Helene berättar också om deras möjligheter att nå ut till föräldrarna via 

antingen blogg eller hemsida. De har planer att skriva in mål som de vill att eleverna 

ska uppnå.  Helene menar på att det inte alltid behöver vara direkt inverkan på skolans 

och elevernas mål utan det kan även vara som hon så käckt berättar: 
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Å vad bra det gick på cupen. Vad mysigt vi hade! Så kan någon skriva: Ja, det 

var det verkligen! 

 

På så sätt byggs relationer också. Till klasshemsidan kommer de även använda 

digitalkamera för att dokumentera vad eleverna gör på skolan. Detta ger även ett 

snabbt informationsbyte till föräldrarna.  

 

Möjligheterna med IKT som hjälpmedel i undervisningen är näst intill gränslösa. 

Respondenterna gav oss ett antal exempel på hur det kan användas, både för eget 

användande, hur eleverna kan använda det och slutligen hur man kan nå ut till 

föräldrar via hemsida eller blogg, där de kan följa barnens utveckling samt vad som 

pågår i skolan.  

 
 

5.5 Förmågor 

 

Tack vare IKT i undervisningen kan många förmågor tränas. Robert, som har ett 

brinnande intresse för tekniken har höga tankar kring användandet av IKT som 

hjälpmedel. Bland annat ser han det som ett stort stöd i läsinlärningen. Han nämner att 

det finns appar som gör det möjligt för en att fotografera en text för att bara några 

sekunder senare få det uppläst för sig. Han menar också att det finns otroliga 

möjligheter för de elever som har vissa svårigheter, som till exempel om en elev 

skulle behöva lyssna på sina böcker med ett lägre tempo så finns möjligheten att 

reglera detta samt att man får text med till uppläsningen. På detta viset kan det 

anpassas efter varje elevs behov. Michelle påtalade angående detta att: 

 
Då kan man ju bara gå in på olika nivåer till exempel. Just att anpassa efter 

varje elev till exempel. Att de måste ju inte göra exakt samma arbetsövningar. 

 

Vidare säger Helene att eleverna kan utveckla sina förmågor ännu mer med hjälp av 

datorer och att de kan visa upp det på ett helt annat sätt som de inte hade kunnat göra 

om de inte fått tillgång till teknisk utrustning. I samband med detta säger hon även: 
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Både för de som redan har bra förmågor. Kanske inte som behöver som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel men för dem kan ju lusten bli större och de kan ju 

utveckla sina förmågor ännu mer.  

 

Vidare menar Helene att: 

 

om det är berättelseskrivning det handlar så behöver de inte kämpa med sin 

handstil för att få fram berättelser och man ser ju att det blir bättre… 

innehållsmässigt blir det ju bättre om de får skriva på datorn än om de skriver 

för hand för det är ju ändå det som man ska bedöma och då måste man ju ge de 

rätta förutsättningarna. 

 

En förmåga som två av våra respondenter nämner är den källkritiska. Eftersom, som 

Robert säger, "hela världen är ju tillgänglig", så krävs det enligt honom att man måste 

börja i tid med att träna den källkritiska förmågan. Helst ser han att det påbörjas redan 

i fjärde klass. De måste lära sig att sålla bland det som är sant och vad man ska tro 

eller inte tro på. Michelle menar att detta är en stor uppgift vi lärare kommer ställas 

inför. Vi måste  

 
Lära eleverna att hela tiden fundera på vem som har skrivit och varför har den 

skrivit det här för det finns så otroligt mycket när man går ut och söker som inte 

är seriöst som inte är förankrat på något sätt och att göra den skillnaden på vad 

som är ok information och vad som är inte okej 

 

Gällande de förmågor som tränas i skolan och som ska tränas enligt läroplanen så 

hoppas Robert på att det i framtiden ska finnas en databank kring eleverna och deras 

prestationer, förmågor, det de utvecklats i och kring. Michelle är inne på samma spår 

och ser att pärmarna som idag fyller hyllorna i klassrummen självklart kommer 

försvinna och ersättas med filer i datorn. 

 
Många förmågor tränas och utvecklas när IKT används som hjälpmedel i 

undervisningen. Bland annat framhäver några av respondenterna att de som har 

problem eller svårt att forma bokstäver får ut mer av att använda datorn, eftersom det 

då fokuseras mer på innehållet. Källkritik är en stor utmaning för alla lärare, eftersom 
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så mycket information finns tillgänglig för en på internet och det kan vara svårt för 

eleverna att sålla bland det som är sant eller falskt.  
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6. Diskussion 
 

Vår resultatdiskussion har vi delat in i två mindre underrubriker. Dessa underrubriker 

motsvarar de två frågeställningar som vi har. Under den första frågeställningen 6.1.1 

diskuterar vi resultatet från kategorierna utrustning, hinder och möjligheter. Under 

den andra rubriken 6.1.2 diskuterar vi resterande kategorier fortbildning och 

förmågor.  

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

Syftet med arbetet är att beskriva hur verksamma lärare använder IKT i läs- och 

skrivundervisningen för årskurserna 1-5 i relation till sina uppfattningar.  

6.1.1 Vilka uppfattningar har lärare av IKT i undervisningen i klass 1-5? 
 
Hinder 
 
 
Det första som kom upp vid intervjuerna var alla de hinder som IKT medför. De 

hindren som pedagogerna såg kan inte jämföras med de nackdelar som både Kernell 

(2010) och Tallvid (2010) påtalar i sina undersökningar. De båda författarna menar att 

ett vanligt distraktionsmoment med IKT i undervisningen är att eleverna surfar in på 

sidor som inte har med lektionens syfte att göra. Troligtvis är detta något som inte är 

så vanligt bland de yngsta eleverna i skolan, men som utvecklas med åren då de blir 

mer medvetna om vad som finns på nätet. De nackdelar som respondenterna uppgav 

var bland annat att de brister i kompetens, tidsbrist, rutiner och bristen på pengar då 

utrustning ska inhandlas eller till fortbildningar. Vad gäller kompetensen så nämner 

Fast (2008) att lärarna upplever att eleverna kan mer om tekniken och att de inte 

förstår sig på det som eleverna gör med datorerna vilket i sin tur leder till att 

självförtroendet sjunker. Detta framgår även i Kairos future (2011) och Kernells 

(2010) studier och ses som ett problem. Trots att lärarna menar att de har brist på 

kompetens försöker de ändå använda sig av IKT som ett hjälpmedel i sin 

undervisning. Trots detta samt tidsbristen försöker några av pedagogerna som deltagit 

i vår undersökning att lära sig själv hur det ska användas och detta medför stress som 

Kernell (2010) framhåller. Han menar att det inte handlar om avsaknad av färdigheter 
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eller kunskaper om IT utan det handlar om pedagogernas förhållningssätt. En av de 

pedagoger som intervjuades nämnde att han får försöka lära sig själv hur saker och 

ting ska användas eller hur det fungerar och att det inte alltid blir rätt och att han då 

får köra egna genvägar. Han menar att detta visar tydligt hur långt efter skolan ligger.  

 
Utrustning 

 

Ur vår studie framkom det att lärarna har tillgång till IKT-utrustning. Den varierar 

dock från kommun till kommun och även i omfattning.  

 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska lärarna ge eleverna möjligheter att använda 

modern teknik. Detta försöker respondenterna göra men de har många hinder som styr 

deras val av undervisningsmetod. Sverige är ett modernt samhälle som ligger över 

medel av tillgången till datorer (ESSIE, 2013) vilket förvånar att internetstörningar 

förekommer och då spelar det ingen roll det som Kernell (2010) påpekar att skolor 

med mycket tillgång till IT-utrustning även ligger i framkant med användandet. Men 

även om utrustningen fungerar kanske det inte alltid lämpar sig att använda IKT 

enbart i all undervisning. Detta påvisar även Erixons (2010) studie. Det är ganska 

tragiskt att rutiner kring bokning av datorvagnen ska vara en avgörande faktor för att 

inte använda datorerna i undervisningen. Det borde vara allas intresse att tillsammans 

skapa rutiner som fungerar för alla.  

 

Våra tankar är att eftersom det i läroplanen står tydligt om IKT användandet i andra 

ämnen än svenska är det lättare för lärare att införa verktygen i de ämnena. I detta fall 

kan man anta att datorn är ett redskap som ska användas. Men skolverket lyfter inte 

fram att datorn eller annan teknisk utrustning ska finnas som resurs vid exempelvis 

läs- och skrivinlärningen. Implicit tolkas att datorn kan användas som hjälp vid 

presentationer. 

 

 
Möjligheter 
 
Det är väldigt roligt att höra respondenterna berätta positivt om de möjligheter som 

finns att utföra med hjälp av IKT. För de elever som är läs- och skrivsvaga ser 

respondenterna det som positivt att eleverna kan använda datorn för att lägga mer 
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fokus på själva skrivandet än fokus på att forma bokstäver. Då kan eleven utforma 

mer innehållsrika texter (Trageton, 2012) vilket motiverar och ökar deras skrivlust 

mer. Motoriken tränas ändå eftersom de ändå till exempel ritar vilket också framgår 

ur Trageton (2012), Grönlund (2013). 

 

Vidare är det bra att en skolhemsida (Grönlund, 2013) används. Detta då eleverna kan 

visa upp för föräldrar och övriga släktingar vad som händer i skolan. Även att de 

tillsammans med lärarna får ansvara och dokumentera händelser som de anser är 

viktiga och roliga att visa upp.  

 

6.1.2 Hur används IKT i undervisningen som ett hjälpmedel? 
 

Fortbildning 

 

En förutsättning för att eleverna ska kunna använda IKT som hjälpmedel i skolan är 

att lärarna får fortbildning. Som Tallvid (2013) menar att det räcker inte med att bara 

dela ut datorer utan lärarna behöver även fortbildning. Även om en del elever kan mer 

än läraren är det ändå en förutsättning om läraren förstår hur de olika hjälpmedlen och 

programvaror kan användas. Kernell (2010) menar att det även är fråga om 

generationsskifte vilket framgår ur vår studie där Robert och Helene är av den yngre 

generationen och de är mer kreativa i sitt synsätt för användande av IKT som olika 

hjälpmedel.  Maria, Inge och Michelle är av den äldre generationen. Deras synsätt var 

att endast använda IKT i syfte för ordbehandlingsprogram.  

 

Vissa av pedagogerna efterfrågar fortbildningar inom de program som används mest i 

undervisningen, främst handlar det då om ordbehandlingsprogram. När det gäller 

fortbildningar inom ordbehandlingsprogrammen skulle det troligtvis räcka med att det 

fanns någon på skolan som är kunnig i programmet och som kan ge möjligheten för 

samtliga pedagoger på skolan en genomgång. En sådan genomgång behöver inte ta 

mer än en timme. Men, ska man däremot lära sig mer om andra programvaror så 

krävs det så klart än mer tid och en person som är ordentligt insatt i det. Chanserna att 

stöta på en lärare som har tiden över för det är kanske inte jättestor, så att anordna 

tillfällen med olika steg på skolan hade varit önskvärt. Men även om dessa 
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förutsättningar finns menar Kernell (2010) att det i slutändan ändå handlar om 

lärarnas förhållningssätt till IKT. 

 

Förmågor 

 

Alla respondenter framhäver de positiva effekterna som kommer med IKT, bland 

annat tillgänglighet, hjälp för de svaga eleverna, föräldrakontakt och bättre 

förutsättningar att träna förmågor. Dudeney och Hockly (2007) menar att IKT är ett 

bra hjälpmedel för att träna förmågorna läsa, skriva, tala och lyssna. Via exempelvis 

en dator kan eleverna experimentera sig fram till en fungerande text och det sker ofta i 

samspel med klasskamrater, interaktion. Forsell (2005) lyfter fram Deweys koncept 

learning by doing i samband med IKT som innebär att eleverna får utforska i 

artificiella rum där de kan utforska och experimentera sig fram till kunskap och 

därigenom även träna förmågorna. Deweys uttryck syftar till att man lär sig genom att 

göra. Att arbeta med IKT-verktyg innebär i allra högsta grad att de lär sig genom att 

göra. Ser man då till Vygotskij synsätt kan det via användning av IKT skapas en 

gemenskap mellan elever som byter erfarenheter och kunskaper sinsemellan. 

Vygotskij menade att det var i dessa sammanhang som det kan ske en utveckling hos 

eleverna samt att detta skapar en social sammanhållning. Det här kan liknas vid det 

sociokulturella perspektiv som Säljö (2000) skriver om, vilket innebär att man lär sig i 

samspel med varandra. Genom interaktionen med varandra kan bättre förutsättningar 

att träna förmågorna ges.  

 

6.2 Avslutande reflektion 
 

Vårt problem från början var att vi ville ta reda på bakomliggande faktorer till att 

lärarna inte använder den IKT utrustning som finns tillgänglig på deras skolor. Men 

efter utfört denna studie framgår det att lärarna använder sig mer eller mindre av de 

olika IKT-hjälpmedel som finns tillgängliga för dem.  Det som visade sig var att 

krångel med datorutrustning, uppkoppling mot internet och fortbildning var de 

faktorer som gjorde att utrustningen inte alltid kunde användas på ett tillfredsställande 

sätt. Ett tips på framtida forskning är att undersöka elevers uppfattningar på 

användandet av datorer i undervisningen.  
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Bilaga A 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Man / Kvinna 
 

2. Hur gammal är du? 
 

3. Vad har du för utbildning? 
 

4. Vilken högskola? 

 
Halvstrukturerade frågor: 
 

1. Hur använder du dig av IKT i undervisningen? 
 

2. Vad är din uppfattning om IKT i undervisning? 
Denna fråga omformulerade vi efter pilotstudien till följande fråga: 
 
Hur uppfattar du IKT som hjälpmedel för lärande i undervisningen? 
 

3. Vad ser du för möjligheter och hinder? 
 

4. Hur tror du IKT kommer användas i framtiden? 
 

5. Slutligen, har du något annat du vill ta upp kring IKT? 
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