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Sammanfattning 

Denna uppsats består av en intervjustudie som behandlar vilken bild av begreppet IKT, 

informations- och kommunikationsteknik, lärare verksamma inom de tidiga åren på grundskolan 

har samt deras inställning till att använda IKT-verktyg, som exempelvis dator och internet, i sin 

undervisning. Halvstrukturerade intervjusamtal utfördes enskilt med sex lärare verksamma på 

samma skola, men inom olika enheter, tre som undervisar för årskurs 1 och tre som undervisar 

för årskurs 3. Frågorna berörde deras egen definition av IKT-begreppet, hur de förhåller sig till 

de digitala verktygen, deras inställning till IKT i undervisningen samt deras tankar om vad som 

påverkat deras attityder. 

I det insamlade materialet redovisas bland annat att de intervjuade lärarna beskriver sig själva 

som positiva till att lyfta in tekniska verktyg i undervisningen. Däremot presenterar de skilda 

uppfattningar om hur viktigt IKT är i deras undervisning samt vilken funktion den fyller och vad 

IKT-begreppet innefattar. Framförallt lärarnas attityder till IKT granskas vidare i analysavsnittet, 

både i skenet av tidigare forskning samt utifrån ett sociokulturellt perspektiv på hur lärarnas 

attityder skapas. Studien visar att attityden dessa lärare har till att använda digitala verktyg till stor 

del formas av deras egen förtrogenhet med tekniken parallellt med deras benägenhet till att prova 

digital teknik i undervisningen. Detta kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärarnas lärande 

förstås som att läraren skapar sin förståelse för verktyget och dess användningsområden genom 

att använda IKT-verktygen inom undervisning. Därigenom skapas ett specifikt socialt och 

kulturellt sammanhang ihop med eleverna som i kombination med diskussionen kring IKT i 

omgivningen samt kravet från skolledning på att digitalisera sin undervisning också bidrar till 

lärarens förståelse för IKT. Utöver den egna erfarenheten visar sig även resurser, som tillgången 

till fungerande utrustning i klassrummet och den upplevda bristen på teknisk support, vara 

bidragande faktorer till lärarnas attityder kring IKT i undervisningen. 

 

Nyckelord: d idaktik, grundskola,  lärares at t i tyder ,  interv ju,  IKT  
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Inledning 

Denna uppsats är författad av mig, en blivande grundskollärare som främst riktat in mig på 

matematik och språkutvecklande undervisning i de tidiga skolåren. Under de senaste två 

terminernas verksamhetsförlagda del av utbildningen har jag haft förmånen att få undervisa i två 

årskurs 1-klasser som båda ingått i ett kommunalt projekt där eleverna genom gemensamt 

skrivande i par vid bärbara datorer utvecklar sin förståelse för skriftspråket. Detta arbetssätt 

fångade verkligen mitt intresse och det som fascinerar mig är att datorns ordbehandlingsprogram 

ger eleverna möjligheten att laborera med språket och genom datorns talsyntes höra vad de 

skrivit vilket stimulerar eleverna till ett pågående samtal med varandra om både textens innehåll 

och språkliga form. Verktyget i sig möjliggör även för eleverna att smidigare kunna redigera sina 

texter gemensamt än vid handskrift vilket kan öka den språkliga medvetenheten och öka lusten 

att producera text. En intressant iakttagelse är att de övriga klassrummen i samma skolbyggnad 

inte har tillgång till digital utrustning i samma utsträckning, vilket verkar vara just ett av de större 

skiljeområdena i den tyvärr inte alltid så likvärdiga svenska skolan.  

Jag har gått igenom ett antal skolors och kommuners hemsidor, i Stockholmsområdet och i 

Uppsala län, i jakt på beskrivningen av skolans arbetssätt och slås av hur stora skillnaderna är, i 

om ens begrepp som dator, surfplatta, interaktiv skrivtavla, IKT eller digital kompetens nämns i 

skolans profil på webben eller i platsannonser. Den stora teknikvågen av laptops, surfplattor och 

interaktiva skrivtavlor har sköljt över hela samhället, däribland Sveriges skolkommuner, men 

skolorna har kommit olika långt i satsningen på att implementera teknisk utrustning i den dagliga 

pedagogiska verksamheten. Bland de verksamheter som satsar på att ta in digital utrustning i 

klassrummen, även bland de lägre årskurserna, kan man fråga sig hur väl dessa då kommer till 

användning i undervisningen och vilken funktion verktygen där fyller. Det kan antas att lärarnas 

tekniska kompetens och intresse blir avgörande faktorer för om digital utrustning används 

pedagogiskt i undervisningen. Jag intresserar mig för att ta reda på hur lärare förstår sin egen del i 

denna process, på en skola där tekniska verktyg i varierad grad är installerade i klassrummen. 
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Bakgrund 

I och med det stora utbudet av digitala verktyg som omger oss, ses idag digital kompetens som en 

övergripande och självklar färdighet som alla bör behärska och har av Europaparlamentet och 

Europarådet utsätts som en av åtta så kallade nyckelkompetenser för livslångt lärande. Den 

digitala kompetensen beskrivs som en förutsättning för att medborgarna skall ges möjlighet att vara 

aktiva i samhällsdebatten, bli anställningsbara och kunna påverka sina liv. Inom det breda 

begreppet digital kompetens ryms många förmågor, framförallt att kunna förstå och använda 

informationssamhällets teknik på ett säkert och kritisk sätt (EU-rätten, 2006:15). I linje med detta 

visar samtidigt flera förespråkare för en digitaliserad undervisningsmiljö (se bland andra Jedeskog, 

2005, Skolverket, 2013, Skolinspektionen 2012, Almqvist 2005, Alexandersson, Linderoth & 

Lindö 2000, Trageton 2014) att de tekniska verktygen i samspel med lämpiga didaktiska 

ställningstaganden, underlättar och möjliggör för eleverna att utveckla mängder av färdigheter. 

Dessa verktyg kan i en sådan undervisningsmiljö möjliggöra utveckling av alla de åtta 

nyckelkompetenser som framhålls av Europaparlamentet (EU-rätten, 2006:16), så som 

kommunikativ kompetens, både på modersmålet och främmande språk, matematisk och teknisk 

kompetens, initiativförmåga, kulturellt medvetande, social och medborgerlig kompetens samt 

förmågan att förstå hur man själv lär. 

För att då göra det möjligt för Sveriges alla skolbarn att ingå i digitaliserade 

undervisningsmiljöer, så har regeringen utfört ett antal finansiella satsningar och dessutom gett 

Skolverket i uppdrag att vart tredje år kvantitativt granska skolornas tillgång på datorer och 

användning av it, samt lärarnas och elevernas upplevda IKT-kompetens. I den senaste 

publicerade sammanställningen av Skolverket, i april 2013, rapporteras att datortätheten bland 

landets skolor stadigt ökar och att surfplattan fått ett stort genombrott sedan förra 

undersökningen 2010 (Skolverket, 2013:6-8). Tyvärr visar studien även att tillgången till IKT-

utrustning markant skiljer sig åt mellan olika skolor och platser i landet. I SOU 2013:31 visar även 

regeringens kartläggning att datortätheten varierar stort mellan skolor och trots att Sverige leder 

ligan internationellt sett över datortätast skolor så är vi inte bland de bästa på att utnyttja tekniken 

i undervisningen (Digitaliseringskommissionen, 2013).  

Argument för att digitala lärresurser på flera plan kan utöka och utveckla nya förmågor hos 

eleverna, stimulera lärprocesser och öka den digitala kompetensen presenteras både i forskningen 

kring dator och it i undervisningen (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2000, Jedeskog, 2005, 

Almqvist, 2005) samt i rapporter från Skolverket (2013) och Digitaliseringskommissionen (2013, 

2014). Som övergripande mål enligt LGR 11 ansvarar skolan bland annat för att varje elev efter 

sin vistelse i grundskolan ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande…” (Utbildningsdepartementet, 2011:14). Skolan ska alltså 

enligt styrdokumenten ge alla elever både grundläggande färdigheter i att använda datorers olika 
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funktioner, som kommunikations-, skriv- och informationsverktyg, samt vid 

informationshämtning lära sig hitta, granska och värdera information på internet. 

Det finns alltså ett krav inom Europa och nationellt, men även lokalt, på att öka användningen 

av it och datorer i undervisningen, samtidigt som det alltmer blivit upp till varje skola och 

kommun att finansiera både utrustning och viss fortbildning eftersom den statliga finansieringen 

dragits in utan tydlig förklaring (Jedeskog, 2005). De som i slutändan ska fullfölja uppdraget blir 

då lärarna, som tilldelas rollen att på ett pedagogiskt sätt utnyttja ett varierat utbud av digital 

teknik i undervisningen. Ett stort ansvar kan tyckas. 

Syftet med denna uppsats är att tillföra kunskaper om lärares attityder till digitala verktyg i 

skolundervisning. Den undersökning som följer bygger på intervjuer med lärare som använder 

IKT i skolan. Intervjuerna har kretsat kring frågor om definitionen av begreppet IKT och sådana 

faktorer som har format lärarnas inställning till IKT. 
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Litteraturöversikt 

Det finns en rad olika studier som på skilda sätt behandlar IKT i undervisningen. I 

litteraturöversikten nedan presenteras först vad tidigare forskning kommit fram till ifråga om 

lärares attityder till IKT, därefter diskuteras de nationella beslut och satsningar som gjorts för att 

införa digitala verktyg, slutligen introduceras studier om datorstödd läs- och skrivinlärning. 

Utifrån dessa huvudområden redogör jag för vetenskapliga teorier med relevans för min studie 

under rubriken teoretiska utgångspunkter. Dessförinnan finns det skäl att definiera begreppet 

IKT, vilket är centralt för denna studie. 

Definition av informations- och kommunikationsteknik 

IKT är ett brett samlingsbegrepp för all form av informations- och kommunikationsteknik, som 

finns i dagens samhälle. Det är svårt att finna en tydlig och konkret definition av IKT-begreppet, 

även inom forskning om IKT-användning. I många fall, även i forskningsrapporter och 

avhandlingar, förklaras uttrycket utifrån det äldre och än mer vedertagna begreppet IT, 

informationsteknik, med tillägget att IKT även innefattar kommunikation, genom exempelvis 

sociala medier, publikation på sajter och delning av filer genom nätverk. Med begreppet IKT 

avses alltså både de konkreta digitala verktygen, hårdvaran, och mjukvaran som internet, nätverk 

och program. 

Nationalencyklopedin (2015) beskriver att spridningen av internet i början av 1990-talet 

möjliggjorde denna mer kommunikativa del av IT, vilket utgörs av datatekniska lösningar i 

kombination med telekommunikation. Kommunikationsdelen inom IKT står för en kanal för 

interaktion och för direkt kommunikation och fungerar även som hjälpmedel för 

kommunikation. I beskrivningen av den digitala kompetensen som samtliga europeiska 

medborgare skall ha rätt till, framgår att grundläggande IKT-färdigheter innebär att varje individ 

ska kunna finna, granska, redovisa och utbyta information samt kunna delta i nätverk över 

internet (EU-rätten, 2006:15).  

Tidigare forskning     

Atti tydforskning om IKT i  undervisningen 

Pedagogen Gunilla Jedeskog (2005:25) förklarar att lärares attityder och benägenhet till 

förändringar är den mest avgörande faktorn för om integreringen av IKT i skolan ska bli lyckad 

eftersom lärarna är länken mellan beslutsfattarna, ofta kommunala politiker, tjänstemän och 

skolledning, och den verklighet som eleverna befinner sig i. Lärarnas attityder till IKT i 
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undervisningen formas av viljan och intresset för tekniken, och balansen mellan känslan av 

spänning och entusiasm kontra osäkerhet, svårighet, utmattning. Det landar ofta i frågor om 

integritet kontra synlighet på nätet, vilket bottnar i en osäkerhet över informationsspridning och 

ibland okunskap (Jedeskog, 2005). 

Pedagogen Catarina Player-Koro (2012) har kvantitativt studerat vilka gemensamma faktorer 

som förväntas bidra till att lärare väljer att använda IKT i sin undervisning. För att söka förståelse 

för varför vissa lärare använder dator i undervisningen, medan majoriteten väljer att inte göra det 

så har hon utgått från teoretiska perspektiv inom socialpsykologin för att förklara olika attityds- 

och orsakssammanhang (Player-Koro 2012:95). Inför studien antas att lärares tro på sin egen 

förmåga, ”self-efficacy”, och tekniska färdighet och attityder till teknologi är direkt relaterade till 

IKT-användningen i klassrummen. 

I studien deltog svenska grundskollärare och av 360 utdelade enkäter besvarades 210. Utifrån 

två faktoranalyser av materialet skapades en modell över orsakssamband, där de analysfaktorer 

som ej visades ha någon positiv inverkan på användandet av IKT i undervisningen, som 

exempelvis lärares användande av datorer privat, stegvis eliminerades så att det slutligen enbart 

fanns ett fåtal variabler kvar, alltså de faktorerna med störst relevans för IKT-användandet 

(Player-Koro 2012:99,104). Till slut återstår dessa faktorer, alltså de av lärarnas attityder, som 

gemensamt gynnar och kan påstås troligare medför användandet av teknisk utrustning i 

undervisningen, det eftersökta beteendet (Player-Koro 2012:99). Det anmärkningsvärda var att 

denna studie till skillnad från tidigare forskning om IKT i undervisningen visade att en hos 

läraren allmänt positiv inställning till IKT i vardagen inte automatiskt bidrar till att verktygen 

används i dennes undervisning. Istället visar studien att ett mer uttalat specifikt intresse i att 

undervisa med teknisk utrustning samt en känsla av förtrogenhet och trygghet i användandet av 

dessa redskap i undervisningen har ett större positiv inverkan på att teknologin verkligen nyttjas i 

klassrummet (Player-Koro 2012:105).  

Implementer ing av dig i ta l  utrustning i  skolorna 

Jedeskog (2000a:42) beskriver hur arbetet med att implementera teknisk utrustning och 

kompetens i all undervisning nu pågått under en 40-årsperiod, men ställer sig samtidigt frågande 

till hur implementeringen fungerat i verksamheterna och hur stort utrymme varje enskild lärare 

fortfarande ges i avgörandet om IKT ska ingå i deras undervisning. Under denna period har 

syftet med implementeringen av digitala verktyg på skolorna förskjutits från att på slutet av 1900-

talet ha ett demokratifokus som huvudsyfte med allas rätt att utveckla färdigheter och 

kompetenser i att hantera datorn som tekniskt verktyg, till att på 2000-talet rikta in sig på datorn 

och internet som ett verktyg för lärande och utbyte av erfarenheter (Jedeskog, 2005:17).  

Problemet som Player-Koro (2012:93) beskriver är att samtidigt som både 

utbildningsdepartementet och it-samhället vill utöka användandet av IKT i undervisningen inom 

grund- och gymnasieskola, så har implementeringen av tekniska pedagogiska lösningar i varje 
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klassrum långtifrån förverkligats. Detta har i tidigare forskning förklarats av en bristande tillgång 

på teknisk utrustning samt framförallt, när teknisk utrustning finns att tillgå, skolpersonalens 

svårigheter med införandet av modern teknik och ointresse i att förändra den pedagogiska 

verksamheten (Player-Koro 2012:105). Under lång tid har tillgång till datorer på skolorna varit en 

mycket begränsande faktor (Jedeskog, 2005:17). Nu ökar ständigt mängden digitala enheter på 

skolorna (Skolverket, 2013). Detta trots att den statliga finansieringen upphörde år 2001, enligt 

Jedeskog (2005:19) utan uttalade orsaker. Skolinspektionen visar i sin rapport att it-satsningarna i 

skolan inte används i undervisningen (Lund, 2012). Den digitala utrustningen används mer för att 

organisera och effektivisera arbetet runt undervisningen och kommer sällan eleverna till gagn i 

deras lärande och kunskapsutveckling (Lund, 2012). Enligt Digitaliseringskommisionen (2014) 

har enbart hälften av grund- och gymnasieskolorna i Sverige en upprättad plan för it-

användningen, vilket enligt Lund (2012) medför att IKT i undervisningen blir en fråga för varje 

lärare att besluta om. Jedeskog (2000b) använder begreppet ingen ”quick-fix” för att beskriva 

problemet med datorer i klassrummen som inte kommer till användning eftersom skolor saknar 

tydlig IKT-plan. 

Efter att Jedeskog (2000b:57) sammanställt internationell forskning om datoranvändning 

bland lärare har det gått att urskilja två skilda tillvägagångssätt för att initiera en satsning på 

datorer i undervisningen. Dels när beslutet fattas uppifrån så kallat ”top-down”, inom 

formuleringsarena som ”trycker ut” datorerna i skolorna, realiseringsarenan, medan motsatsen är 

när pedagogerna initierar och efterfrågar IKT, och ”drar ut” datorerna till skolan, vilket Jedeskog 

(2000b) kallar ”bottom-up”. Ofta är beslutet om att få ut datorer i klassrummet fattat uppifrån, 

”top-down”, men givetvis finns många verksamheter där ett parallellt intresse för IKT finns hos 

skolans styrorgan och användarna i verksamheten, lärare och elever.  

Utöver detta visar Digitaliseringskommissionen (2013) att 20 % av lärarna anser att processen 

med att införa IKT i skolan går ut över undervisningen, alltså att integreringen tar för stor del av 

deras arbetstid. Inom tidigare internationell forskning om IKT i skolan framställs lärare både som 

offer för de förväntningar som samhället eller formuleringsarenan har på att lärare ska använda 

datorn i undervisningen men även som specialister i rollen som beslutsfattare om och på vilket sätt 

datorer ska användas i deras undervisning (Jedeskog, 2000a:42). 

Kompetensutveckl ing och teknisk support  

En av de större satsningarna Skolverket gjort för att höja lärarnas kompetens inom IKT i 

undervisningen har varit kursen PIM, Praktisk it- och mediekompetens, som hållits på många 

skolor och förskolor runt om i landet, för att genom övningar motivera lärare till att använda 

digital utrustning i undervisningen. PIM har varit en del av regeringens satsade 39 miljoner 

kronor under åren 2005-2010 på att utöka användningen av it i undervisningen 

(Digitaliseringskommisionen, 2013). Didaktikerna Sonja Sheridan & Ingrid Samuelsson Pramling 

(2003) betonar att lärarens IKT-kompetens är avgörande för hur effektivt och kreativt hen 
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använder IKT i undervisningen. Skolinspektionen hävdar att lärarnas behov av 

kompetensutveckling inom IKT inte tillgodoses (Lund, 2012). Vad gäller teknisk support så 

framkommer det i Skolverkets rapport (2013:7) att lärarna anger krånglande it-utrustning och 

bristande pedagogiskt it-stöd som stora begränsande faktorer för hur ofta IKT används i 

undervisningen. 

Datorstödd läs-  och skriv inlärning 

Den norske pedagogen Arne Trageton (2014) har utifrån amerikanska influenser skapat ett 

undervisningssätt som under 2010-talet fått allt större fotfäste i de svenska skolorna. Det är en 

läs- och skrivinlärningsmetod för elever i förskoleklass och lågstadiet som tar fasta på barnets 

egna språk och utgår ifrån skrivandet, i detta fall tillsammans i par vid datorer. I Tragetons (2014) 

koncept som kallas ”att skriva sig till läsning”, ASL, där datorn utgör skrivverktyg istället för 

penna och papper. Huvudfokus ligger på konkreta arbetsformer som att leka med bokstäverna 

och tangenterna och upptäcka sambandet mellan språkljud och bokstav och genom datorns 

talsyntes uppfatta vad som skrivs. Den mer abstrakta språkformen läsning sker här direkt kopplad 

till skrivandet genom att eleverna läser och korrigerar sina texter och ibland varandras. Folkesson 

(2004) visar i sin fallstudie att en datorstödd läs- och skrivinlärning i kombination med ett 

elevaktivt och utforskande arbetssätt starkt gynnar elevers läsförståelse. I spåren av Tragetons 

koncept har Annika Agélii Genlott & Åke Grönlund (2013) utfört en studie av elever i Sollentuna 

som i läs- och skrivinlärningen getts möjlighet att skriva på dator i kombination med att publicera 

sina texter på en gemensam server samt därefter läsa och ge varandras texter skriftlig feedback. 

Studien visar att IKT-användandet i samspel med den sociala och pedagogiska kontexten runt 

skrivandet bidrar till att elevers läshastighet och skrivande utvecklas i större utsträckning än hos 

elevgrupper utan arbetssättet (Agélii Genlott & Grönlund, 2013:103-104). 

Teoretiska utgångspunkter   

Kring användandet av IKT i skolan skapas en social praktik som begränsas av en mängd olika 

faktorer. Inom ramen av dessa verkar lärare och elever. Läraren behöver förhålla sig till olika 

sammanhang, både IKT i skolan, och IKT i relationen till sina elever, vilket kan förstås utifrån ett 

flertal olika teorier. Många studier som behandlar IKT i undervisningen använder ett 

sociokulturellt perspektiv på elevers lärande (bl.a. Agélii Genlott, Annika & Grönlund, Åke 

(2013), Almqvist (2005), Alexandersson, Linderoth & Lindö 2000, och Folkesson 2004) som 

utgår från den på senare år mycket inflytelserike ryske pedagogen och psykologen Lev S 

Vygotskijs, 1896-1934, teorier. Även jag använder mig av ett sociokulturellt perspektiv på lärande, 

med fokus på lärarnas lärande, meningsskapande och attityder. 
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Sociokulture l l t  perspektiv  

Alla människor ingår i en social och kulturell gemenskap, som i sig formar individernas 

föreställningar om fenomen och skapar förståelse för händelser i omgivningen. Det är individerna 

själva som skapar och återskapar sitt kulturella och sociala sammanhang (Alexandersson, 

Linderoth & Lindö, 2000:27). Kärnan i det sociokulturella perspektivet på lärande är att kunskap 

ändras över tid och formas av det sammanhang som lärande sker inom. Kommunikation anses 

vara den viktigaste bäraren av kunskap tillsammans med enskilda personers egna erfarenheter. 

Den pragmatiske pedagogen John Dewey (1859-1952) har tillskrivits uttrycket ”learning by 

doing” som ett uttryck för att kunskap görs genom reflekterande aktiva handlingar (Sundgren, 

2005:90). Säljö (2010:71) framhåller att individers lärande formas av vår kultur och de redskap 

som bär upp kulturen. Dessa redskap kallas artefakter, vilket är ett centralt begrepp inom denna 

teori. Det finns intellektuella artefakter i form av språk och tänkande, men även fysiska artefakter, 

såsom konkreta föremål. Dessutom talar Vygotskij om kulturella artefakter såsom samhälleliga 

normer. Både artefakterna och kulturen som artefakterna används i förändras, vilket leder till nytt 

lärande och till att förutsättningarna för detta lärande hela tiden skiftar. 

Begreppet mediering utgör grunden i ett sociokulturellt synsätt och innebär som Säljö 

(2010:81) beskriver att vi tolkar vår omvärld med hjälp av fysiska och intellektuella artefakter i alla 

våra sociala praktiker, tillsammans med andra, där språket är den allra viktigaste resursen. 

Vygotskij intresserade sig tidigt för att förstå individers meningsskapande. För hur personer 

tillägnar sig nya artefakter och hanterar nya situationer använde Vygotskij begreppet 

internalisering. Internalisering innebär att det som för en individ inledningsvis är främmande, 

som i att använda en ny artefakt, görs till en vana som man klarar utan ansträngning. Individen 

påverkas av andras tankar, värderingar eller beteenden och gör detta till en del av sitt eget sätt 

(Vygotskij, 2001:17). 

Almqvist (2005:11) använder Vygotskijs begrepp artefakter i sin studie om lärande och it i 

skolan. Med artefakter avser Almqvist både fysiska IKT-verktyg och verktygens 

användningsområden, så som internet. Almqvist (2005) och Alexandersson, Linderoth & Lindö 

(2000) förklarar lärandet med dessa digitala artefakter, både det explicita och implicita, som något 

som görs i den sociala och kulturella praktik individerna verkar. Till varje specifik artefakt är 

särskilda handlingar och funktioner kopplade och varje särskild artefakt och dess funktioner fyller 

en väsentlig roll i individers meningsskapande. Dessa användningsområden skapas utifrån 

individers förväntningar och attityder, vilka i sig är sociokulturellt formade (Almqvist, 2005:14). 

Givetvis kan varje artefakt användas på olika sätt och med olika syften vilket ger artefakten 

växlande betydelser utifrån i vilket sammanhang den används, ihop med de socialt konstruerade 

förväntningar som ställs på artefakten eller förväntningar individen i detta tillfälle har. De 

teoretiska begreppen artefakt, mediering och internalisering används i denna studie för att förstå 

lärarnas utsagor genom en analys och diskussion. 
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Syfte och frågeställning 

Tidigare forskning har på olika sätt undersökt förutsättningarna för IKT i skolan. Resultaten visar 

bland annat att datorstödd undervisning ökar alltmer och att initiativet till dessa it-satsningar har 

kommit både från regering, kommun och skola, vilket tydliggör att IKT får pedagogiska 

konsekvenser. Tidigare studier har också ägnats åt lärare och lärares erfarenheter av att arbeta 

med IKT. Dessa studier visar att ansvaret på att införa IKT i undervisningen ofta faller på lärare 

och att lärare som är förtrogna med att använda IKT i undervisningen gör det i större 

utsträckning. Vilka attityder enskilda lärare har till IKT kan med andra ord vara helt avgörande 

för resultaten av statliga satsningar på informationsteknik. 

Syfte 

Syftet med min studie är att belysa ett antal lärares attityder kring IKT i undervisningen och med 

hjälp av det sociokulturella perspektivet förklara vilka konsekvenser dessa attityder får.  

Frågeställningar  

• Hur definierar lärare i de tidiga skolåren begreppet IKT?  

• Vilka attityder till IKT i undervisningen har dessa lärare?   

• Vilka faktorer bidrar till lärarnas attityder till IKT, enligt lärarna själva? 

• Hur kan lärarnas attityder till IKT förstås ur ett sociokulturellt perspektiv? 
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Metod 

Studiens genomförande 

Informanterna i denna studie är sex lärare verksamma på samma skola. Lärarna arbetar inom de 

tidiga skolåren., och använder digitala verktyg i olika utsträckning i sin undervisning. Tre av 

lärarna arbetar med datorer i läs- och skrivundervisningen i årskurs 1. Då studien genomfördes 

undervisade de övriga tre i årskurs 3, men skulle påföljande läsår ta sig an en ny årskurs 1-klass 

och då övergå till att arbeta med ASL, det vill säga använda datorer som stöd för läs- och 

skrivinlärningen. Skolan som informanterna arbetar på har en uttalad satsning på IKT, vilket syns 

i form av digitala interaktiva skrivtavlor, som sedan ett par år tillbaka finns installerade i varje 

klassrum, samt i form av en varierande mängd datorer per klass och skolenhet. 

Studien syftar till att göra en kvalitativ undersökning av lärares attityder till IKT. Här är det 

lärarnas egna attityder samt upplevelser och föreställningar om deras nuvarande, och till viss del 

kommande, undervisningspraktik som utgör studiens huvudfokus. För att studera lärarnas 

attityder har jag valt att göra sex kvalitativa samtalsintervjuer, för att få ta del av lärarnas egna 

reflektioner och få möjlighet till att nå deras åsikter mer djupgående än vid en kvantitativ 

enkätundersökning. Samtalsintervjuerna har karaktären av semistrukturerade individuella samtal 

där en intervjuguide med förgrenade temaområden med öppna frågor används som 

frågeunderlag, i kombination med ett fåtal bestämda statiska frågor. Detta för att åstadkomma ett 

mer bekvämt och naturligt samtal med flexibiliteten att fokusera på både det som jag som 

intervjuare vill veta och det som informanter tycker är viktigt. Enligt Wärneryd (1993:14) är 

intervjumetoden den mest flexibla undersökningsmetoden som ger möjlighet att ställa många 

frågor, av varierande karaktär och inom olika ämnesområden. Intervjuer har även den fördelen 

att de ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor, så att eventuellt otydliga svar kan redas ut 

och förklaras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Intervjusvaren 

sammanställdes efter intervjuerna och bearbetades och analyserades för att hitta samband inom 

det empiriska materialet. 

Tematisk analys  

En tematisk analys är enligt Braun & Clarke (2006:79) ett lämpligt tillvägagångssätt för att hitta 

mönster i empirin, i detta fall lärarnas attityder och deras tankar om bakgrunden till attityderna. 

Braun & Clarke (2006:87) presenterar en mall för hur det insamlade materialet kan gås igenom i 

sex steg. Jag gick igenom mitt material i enlighet med dessa sex steg och fokuserade på att hitta 

gemensamma teman i informanternas svar. Jag började med att tilldela de intervjuade lärarna 

namnen L1, L2 och L3 för de som undervisar för årskurs 1 och L4, L5 och L6 för årskurs 3-
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lärarna (se bilaga 2). Inledningsvis lyssnade jag av ljudfilerna och läste igenom fältanteckningarna. 

Därefter transkriberade jag intervjuerna och fokuserade på att finna gemensamma temaområden i 

intervjusvaren och att strukturera dessa. Dessa temaområden namngavs med hjälp av resultat från 

tidigare forskning. Analysen utgår från dessa temaområden och sätter dem i ett större 

sammanhang med hänvisning till tidigare forskning och det sociokulturella perspektivet på 

lärande. Den avslutande diskussionen kretsar kring IKT i ett bredare perspektiv på undervisning 

och läraransvar.  

En studies validitet, att studien mäter det som är relevant, och reliabilitet, dess tillförlitlighet, är 

avgörande för om studien kan sägas gälla i ett vidare perspektiv. Detta innebär att liknande 

resultat skulle kunna ges om den utfördes på samma sätt med en annan informantgrupp. Kvale & 

Brinkmann (2014:226) framhåller att hur forskaren samlar in och tar hand om studiens data är 

avgörande för studiens reliabilitet. De påtalar svårigheten i att omsätta det muntliga språket till 

skriftspråk på ett etiskt sätt, då det redan vid transkriberingen av det inspelade materialet sker en 

tolkning. Vidare diskuterar Kvale & Brinkmann (2014:228) att en ordagrann utskrift av intervjun 

inte alltid ger den mest objektiva bilden eftersom tal och skriftspråk skiljer sig åt i många 

hänseenden. De förespråkar att citaten som används justerats språkligt så att de passar i en 

skriven text. Jag har i min studie valt att ge citaten en skriftspråklig karaktär när jag skrivit ut dem 

i löpande text. 

Genomförande av intervjuer  

Jag upplyste informanterna om studiens syfte och gav dem möjlighet att tänka över och besluta 

om sitt deltagande. Varje intervju skedde i anslutning till lärarens undervisning, i skolans lokaler, 

och tog cirka 45 minuter i anspråk. En utarbetad intervjuguide med 6 temaområden med vardera 

2-4 underteman och med direkta frågeförslag för varje undertema arbetades fram. Varje intervju 

dokumenterades med hjälp av en ljudinspelning och skriftliga anteckningar. Jag inledde mina 

intervjuer med att fråga informanten om hens bakgrund, som ålder, personlig yrkesbakgrund med 

ämnesbehörigheter samt antal verksamma år i lågstadiet. Därefter bad jag intervjupersonen direkt 

att öppet beskriva vad IKT är för dem och hur de skulle definiera begreppet. Intervjun följdes 

upp med strukturerade precisa frågor om organisationen av IKT på skolan, om tillgången till 

utrustning och support, om informantens syn på den egna IKT-kompetensen, om frekvensen på 

IKT användning i klassrummet etc. Efter de strukturerade frågorna fortsatte intervjun 

halvstrukturerat med frågor om lärarens erfarenhet av IKT i undervisningen, om dennes syn på 

IKT och attityd till att använda utrusningen i undervisningen, samt om ursprunget till deras 

inställning till IKT.  
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Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer måste en forskare agera etiskt och visa hänsyn både 

gentemot tidigare forskning och gentemot deltagarna i studien. I mitt fall innebar det att de 

medverkande omgående informerades om studiens syfte och om att deltagande var frivilligt. De 

utlovades anonymitet, där varken identitet, skola eller kommun kommer att röjas eftersom 

känsliga uppgifter och personliga åsikter kan komma att redovisas. Därigenom uppfylls 

informationskravet. Kravet på samtycke innebär att informanterna har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan och vet att de när som helst kan dra sig ur. Konfidentialitets- och nyttjandekravet innebär 

att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och nyttjas enbart i syfte att samla in och analysera den 

empiriska datan i just detta examensarbete. Uppgiftslämnarnas information behandlas 

konfidentiellt, vilket är ett krav som innebär att känsliga uppgifter och inspelningar raderas när 

innehållet inte längre behövs (Kvale & Brinkmann, 2014:228) och när denna uppsats väl har blivit 

publicerad. 

Reflektioner över metoden  

En lärare valde att tacka nej till att bli intervjuad. Under intervjun finns det flera faktorer att ta 

hänsyn till som påverkar informantens svar och är viktiga för mig som forskare att ha i åtanke 

under intervjun samt för dig som läsare att ha kunskap om när du tar del av studiens resultat. 

Wärneryd (1993:14) skriver att informantens svar påverkas av rådande normer och sociala koder, 

vilket bland annat kan medföra att information som kan skada den egna självbilden undanhålls. 

Informantens utsagor beror på hur frågorna är formulerade och presenterade. Jag är fullt 

medveten om att mina intentioner färgat mina intervjufrågor och att detta påverkat 

informanternas svar. Respondenterna kan även försöka att läsa av mina intentioner och 

förväntningar (Wärneryd, 1993:67). Så även om jag till stor del fångat in lärarnas åsikter om 

införandet av IKT i undervisningen, så är det möjligt att en viss del av svaren är tillrättalagda. 

Wärneryd (1993:14) betonar vidare vikten av att enbart fråga om en sak i taget och hålla sig till 

öppnare frågeformuleringar samt att undvika ledande formulering av frågan, vilket jag försökt 

men upplevde att jag inte alltid lyckades med. Att efter intervjuerna gå igenom ett så stort 

material, prövar verkligen min förmåga att sålla och så representativt som möjligt återge 

informanternas svar och attityder. Detta var ett svårt och tidskrävande arbete.  
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Resultat 

Intervjuerna visar att informanternas tankar om IKT framförallt berör följande temaområden; 

tillgången till utrustning, IKT-kompetens samt ansvarsfördelning av IKT-arbetet på skolan. 

Därför presenteras först dessa tre temaområden, därefter lärarnas definition av IKT-begreppet 

samt en kortare beskrivning av vilka IKT-verktyg som används i undervisningen.  Avslutningsvis 

presenteras lärarnas attityder och lärarnas tankar om bakgrunden till dessa attityder.  

Tillgång till digital utrustning 

För att kunna diskutera lärarnas attityd till IKT och förstå deras upplevelse av tillgången till 

utrustning ges först en kort presentation över rådande förutsättningar inom verksamheten. Den 

skola, där informanterna arbetar, implementerade tidigt digitala verktyg i undervisningen, bland 

annat i form av en satsning (2009) på att installera interaktiv skrivtavla, en så kallad Active board, 

som komplement till whiteboarden, i vissa klassrum. Efterhand installerades dessa i samtliga 

klassrum samt även i de flesta rum för specialundervisning. Sedan dess har tempot på satsningen 

på nya innovativa verktyg eller funktioner sänkts.  

Datorer finns på skolan, men tillgången varierar från klassrum till klassrum. Alla elever har inte 

tillgång till datorer, men kommunens vision inför kommande år är att varje elev ska ha tillgång till 

en bärbar digital enhet, som laptop eller surfplatta. I treornas klassrum finns, som i skolans 

samtliga klassrum, en bärbar lärardator och en stationär elevdator. De tre årskursettklasserna är 

involverade i kommunens projektsatsning inom datorstödd läs- och skrivinlärning i enlighet med 

Tragetons (2014) koncept ASL och har därför försetts med sex begagnade elevdatorer per klass 

utrustade med skrivprogram och talsyntes, utöver de två datorer som finns i varje klassrum. 

Samtliga av dessa datorer är uppkopplade på skolans nät och till intilliggande skrivare. 

Det pågår ett arbete med att byta ut samtliga lärares jobbdator mot en surfplatta, för att 

lärarna ska träna sig på att använda och bli bekväma med verktyget och eventuellt låta eleverna 

prova något program. Sedan i höstas har även lärarna inom ASL-projketet haft tillgång till 

surfplatta av annan modell som däremot knappt används enligt respondenterna.  

Skolan har en datorsal, mediateket, med 10 datorer för klasserna att boka, samt utöver det en 

datorkorridor för mellanstadiet.  

Lärarnas upplevelser av datortillgången 

Eleverna i de tillfrågade lärarnas klasser har tillgång till i huvudsak likvärdig utrustning, med 

avvikelsen att eleverna i årskurs 1 har betydligt fler bärbara datorer, som skall användas i läs- och 

skrivinlärningen. Mot bakgrund av detta ger samtliga informanter uttryck för en samstämmig 

önskan om att fler datorer behöver införskaffas, oavsett om de har 2 eller 8 datorer i 
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klassrummet. Dock skiljer sig deras argument för att köpa in fler digitala enheter åt. De har också 

olika åsikter om lämpligt antal datorer i klassrummen.  

Hur ska vi lyckas söka på internet? Tar ju 17 år om hela klassen ska hinna. Krävs 
halvklassuppsättning i så fall. (L4) 

Fyra lärare nämner bristen på datorer som den största begränsande faktorn för att öka 

användningen av IKT i undervisningen och säger sig ha efterfrågat fler datorer hos skolledning 

eller på arbetslagsmöten. Det gemensamma huvudargumentet till att öka antalet datorer är att 2 

eller 8 datorer per klassrum anses vara för få för att på ett smidigt sätt låta datorn vara ett 

tillgängligt verktyg för eleverna i den dagliga verksamheten. Ytterligare ett argument är att det 

vore mer tidseffektivt och smidigt att arbeta med IKT om alla elever hade tillgång till samma 

utrustning hela tiden. 

Datorn står där och den används oftast i grupparbeten när eleverna vill leta fakta på internet. (L6) 

Citatet är från en lärare som använder datorn mer utanför undervisningstid än tillsammans med 

eleverna. Hen berättar att en dator finns längst bak i klassrummet för eleverna att använda, men 

att detta inte sker strukturerat och att det är svårt i helklass med enbart en dator. Samtidigt 

beskriver de tre lärarna med erfarenhet av ASL-projektet att de inte gärna ser att datortillgången 

blir en-till-en, utan att det är samarbetet mellan eleverna om texten på datorn som är huvudsyftet 

och inte verktyget i sig. 

Datorer har vi alltid skrikit efter… Vi tycker vi har för få datorer, det har vi, men vi får vara lite 
försiktiga med det när vi vet hur det ser ut för övriga klasser. (L1) 

En lärare önskar att fler datorer köps in, men vet samtidigt att de flesta andra klasser har tillgång 

till färre än hennes. Lärarna ser en stor begränsning i att den utrustning som används är äldre eller 

sällan uppdaterad och att det ofta tar lång tid att starta upp varje enhet. Skolnätverket är 

överbelastat och långsamt, vilket hindrar en av lärarna från att knappt använda datorerna alls. 

Återkommande tekniskt strul medför en hel del frustration hos pedagogerna. De kräver snabbare 

support och tillgängligare verktyg. De verktyg som finns, främst datorerna är gamla, de flesta 

begagnade från en högstadieskola. L5 (åk 3) fokuserar inte på brist och problem med 

utrustningen utan bedömer att hens klass har bra tillgång till datorer i och med att de ibland lånar 

de sju bärbara datorerna från åk 1s klassrum bredvid. Hen ser fram emot det ännu mer 

funktionella verktyget surfplatta som bland annat kommer möjliggöra film och foto utomhus, 

med direkt uppkoppling på nätet. Hen önskar sig fler än en surfplatta, så att det blir ett verktyg 

för eleverna att använda. Tre av informanterna beskriver dock att inköpet av tre surfplattor av ett 

annat märke till ASL-klasserna var ett förhastat beslut från skolledningen, då dessa inte används. 

Lärarna använder istället sina privata mobiler för att fotografera. Vid en sammanställning av 

informanternas önskemål ska utrustningen som efterfrågas framförallt finnas nära, vara 

lättillgänglig och användarvänlig. 
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IKT-kompetens 

Informanterna skattar sin egen kompetens inom digital teknik på olika nivå, från hög (L1), till 

medel (L2, L3, L4, L5) och till grundläggande baskunskaper (L6). Deras självskattning av sin egna 

IKT-kompetens ligger ofta i paritet med bedömningen av sina färdigheter i att använda IKT i 

undervisningen. Dock avviker svaret från en informant. L4 är väl förtrogen med flera digitala 

verktyg eftersom hen använder dessa i stor utsträckning i hemmet, ensam eller med de egna 

barnen. Trots detta har denna lärare i väldigt liten utsträckning integrerat dessa verktyg eller 

arbetssätt i sin undervisning. Hen anser att eleverna lär sig använda datorer och internet i hemmet 

och att digitala enheter mest är en leksak för barnen. Ytterligare en informant, L6, som inte heller 

ser skolan som den huvudsakliga arenan i barnens IKT-lärande, berättade att hen ser sina IKT-

kunskaper som kraftigt begränsade jämfört med kollegors och skattade sin kompetens som 

grundläggande baskunskaper. Samma informant nämnde sin egna kompetens som största 

begränsande faktor för att använda datorn i undervisningen, framför tillgång på utrustning, som 

övriga satte överst.  

Jag känner att jag lär mig både datorn och tavlan mer och mer eftersom jag använder dem ganska 
ofta i undervisningen och vågar prova nya funktioner som kollegorna berättar om. (L5) 

Det samtliga lärare lyfter som en avgörande aspekt, för att lyckas hantera nya verktyg, är att de 

ständigt provar sig fram och inte är rädda för att göra fel, och vågar använda verktygen inför och 

tillsammans med barnen. De upplever att skolledningen är mån om att all personal ska utveckla 

en bra kompetens inom IKT-området genom de kurser som erbjuds, som skolverkets PIM 

(praktisk IT- och mediekompetens) och fortbildning. En av pedagogerna, L4, anser att 

skolverkets kurs PIM för att utveckla lärarnas IKT för henne mer upplevts som en belastning än 

möjlighet, medan övriga som gått kursen tyckt att den var givande. Samtliga pedagoger har fått 

utbildning i hur Activeboarden används, förutom en nyanställd (L4), vilket även är den som 

beskriver sig minst använda digitala resurser i klassrummet. 

Initiativtagare och ansvarsfördelning  

På skolan är huvudansvaret för IKT-utrustningen uppdelat mellan en lärare med nedsatt 

lärartjänst för att fullfölja uppdraget som IKT-ansvarig vad gäller mjukvaran, som 

datorprogrammen etc. samt vaktmästaren som ansvarar för hårdvaran. Utöver dessa 

tillhandahåller kommunen en IT-support som av lärarna upplevs bra men långsam.  

Hjälpen behövs ofta här och nu, för att kunna fullfölja undervisningspasset, inte om 5 arbetsdagar. 
(L2) 

Citatet är ett bland flera uttryck för att informanterna upplever av att de som pedagoger i IKT-

klassrummet känner sig lite mer utelämnade, att flera undervisningsmoment blir mer sårbara med 

tanke på risken för tekniskt strul, som exempelvis datorer som hakar upp sig, att Activeboarden 
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inte kan visa rätt bilder vid lärargenomgången eller att intranätet inte fungerar vilket medför att 

elever inte kan logga in på datorerna för att börja skriva. 

Kommunen erbjuder även ett skoldatatek som fungerar som en central med experter på 

digitala verktyg och hjälpmedel för elever i svårigheter, vilket en av informanterna påpekar att 

varje kommun borde ha eftersom det är en ovärderlig resurs för lärarna. Vad gäller att initiera nya 

projekt och köpa in mer utrustning ligger ansvaret och beslutet hos skolledningen, samt inom 

ASL-projektet kommunen som nu försåg årskurs 1-klasserna med fler begagnade laptops från en 

högstadieskola.  

På den här skolan och de andra skolorna i kommunen finns lärare som brinner för IKT i 
undervisningen och som tidigt verkade för att interaktiva skrivtavlor skulle köpas in, vilket varit en 
avgörande orsak till att skolan ens utfört denna satsning. Utan engagemang stannar allt och blir 
som det varit. (L1) 

Läraren beskriver lärarnas möjlighet att initiera och driva utvecklingen av IKT i skolan, vilket gett 

resultat. Vad gäller vägar för inspiration inom IKT i undervisningen lyfter fem av de sex 

informanterna sina kollegor som en god källa till inspiration vad gäller arbetssätt och konkreta 

lektionsförslag. Kollegorna ses även som en stor hjälpfunktion i och med att det är närmsta 

tillgängliga person att fråga om råd direkt när man kört fast. L1 beskriver dock sig själv som långt 

framför sina kollegor vad gäller den tekniska kompetensen och har rollen som Activeboard-

inspiratör på sin skolenhet och är den som ofta supportrar kollegorna. Hen beskriver att 

kollegorna förväntar sig både support och inspiration av hen, istället för att de själva sätter sig in 

mer i tekniken, och upplever själv att hen inte får så mycket inspiration tillbaka. 

Om det är någon som har datorproblem så ropar de på mig, inte för att det är en uttalad roll utan 
för att jag gärna hjälper till, som medmänniska och för att jag tycker att det är ganska enkelt. Är 
kunnig inom IKT. (L1) 

 

Samma lärare understryker att det är varje lärares individuella ansvar som en del av 

läraruppdraget, att hänga med i samhällsutvecklingen och förändra och anpassa sin undervisning 

utefter rådande läge och våga ta in ny teknik för att utveckla undervisningen. Hen ser några av 

kollegorna som bakåtsträvare, bekväma i det som varit och osäkra inför och i viss mån motvilliga 

till förändring. Lärarna beskriver att de själva är ansvariga för att sätta sig in i tekniken och hämta 

inspiration för hur den kan användas i undervisningen.   

Lärarnas definition av IKT-begreppet 

Lärarna har till viss del skilda uppfattningar om vad IKT är för något. Genomgående betonas 

dator, internet och Activeboarden som väsentliga verktyg av alla respondenter. De svarar dock på 

lite olika sätt och nämner olika typer av verktyg och funktioner.  

IKT är allt som är tekniska verktyg, tekniskt i den mening att det har kretskort. (L3) 
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Det handlar om information, kommunikation och teknik … kommunikation som när jag lägger ut 
läxorna på skolans portal och mina elever hämtar och redovisar sina läxor där när de vill under 
terminen. (L5) 

Kommunikationsdelen får vi in i årskurs 1 genom att eleverna skriver läsliga dataskriva texter som 
kan läsas upp för varandra eller mailas till föräldrarna. (L2) 

Citaten ger exempel på delar av lärarnas bild av IKT, där flera av dem även lyfter 

kommunikationsaspekten. Fyra lärare ger en lite bredare bild av IKT-begreppet, där såväl dator 

som övrig digital utrustning ur ett pedagogiskt perspektiv nämns, så som digitalkamera, film, 

musik, datorns talsyntes, diverse hjälpmedel och tillbehör till datorn som hörlurar, datormus, 

skrivare och relaterande program och arbetssätt, som ASL nämns, samt internet och flera av 

datorns funktioner. Användningsområdena som presenterades var främst läs- och 

skrivutvecklande funktioner, faktasök på internet, öva sig i att behärska dator som skrivverktyg 

samt lärargenomgångar på Activeboard. 

Vad då IKT? (L6) 

Två lärare beskrev sig som osäkra på begreppet, varav den ena inte hade en aning om vad 

förkortningen stod för medan den andra kände igen förkortningen men var osäker på dess 

betydelse. Dessa två gav även en smalare bild av vad IKT innefattar efter att de fått en utläsning 

av förkortningen, Informations och kommunikationsteknik. En annan lärare (L2) utmärker sig 

genom att i huvudsak belysa IKT-verktygens roll som hjälpmedel för barn med 

inlärningssvårigheter. Hos tre av informanterna framställs IKT-verktyg som i huvudsak 

underhållande verktyg. 

Användande av IKT i praktiken 

Det finns flera gemensamma inslag i lärarnas beskrivning av hur de använder IKT-utrustningen. 

Inom undervisningen sker detta främst vid genomgångar på Activeboarden, skrivövningar på 

elevdator, fotograferande med surfplatta/mobil och vid sidan om undervisningen planeringen 

och kommunikation med kollegor och föräldrar via e-mail och intranätet. Det som står ut är att 

tre av sex lärare inte nämner elevernas delaktighet, förrän jag frågar specifikt om detta. Den 

interaktiva skrivtavlan kan enligt L1, som är arbetslagets Activeboard-inspiratör, möjliggöra direkt 

projektion av elevers alster, som texter, bilder, filmer eller andra redovisningsformer. 

Activeboarden använder jag dagligen och i nästan varje undervisningspass. (L2) 

Gemensamt för L1, L2 och L3 är att de alla betonar hur viktig funktion datorn nu de senaste 8 

månaderna haft i deras undervisning med ASL och att de aldrig skulle gå tillbaka till en mer 

traditionell läs- och skrivinlärning utan dator, där man i första hand utgår från bokstavsträning 

och att läsa färdiga texter, att lära sig avkoda, istället för att som nu använda tangenterna och 



22 

 

stegvis skriva sig fram till ett förståeligt skriftspråk. Även den teknikvana L1, som skattade sin 

IKT-kompetens att vara hög, ställde sig högst tveksam till att starta ASL-projektet i höstas. 

Tveksamheten bestod inte i att låta eleverna dagligen använda digital utrustning, utan i en 

osäkerhet om eleverna får tillräcklig fonologisk träning, men ser precis som L2 och L3 enorma 

vinningar med att eleverna tillsammans samtalar om språket vid datorerna. 

L5 som varit verksam lärare sedan 1980 talar om att IKT-verktyg är ett dagligt inslag i hens 

undervisning, både i genomgångar och i det elevaktiva arbetssättet, där eleverna söker fakta, 

skriver, filmar. Redovisningsformerna är nästan obegränsade. Läxor, i form av färdighetsövningar 

att utföra när man vill under terminen, presenteras över nätet och blir ett flexibelt arbetssätt för 

både elever, föräldrar och läraren. L5 anser att de digitala lärmiljöerna även möjliggör att 

diskutera källkritik på ett mer naturligt sätt redan i de tidiga skolåren än med enbart vanliga 

läromedelsböcker.  

Föräldrakontakten sker till stor del genom skolans intranät, där både frånvaroanmälan sker 

och veckobrev om arbetsveckan publiceras av läraren. 5 av 6 lärare framhåller intranätet som ett 

viktigt verktyg för kommunikationen till föräldrar men påtalar att just denna kommuns system är 

otroligt osmidigt, ålderdomligt och icke användarvänligt vilket gör det svårt för några föräldrar att 

ta till sig informationen. 

Attityd till IKT 

Min undersökning visar att lärare är allmänt positiva till IKT i undervisningen, däremot skiljer sig 

deras beskrivning av hur och varför dessa verktyg används. Samtliga informanter i studien 

beskriver i olika stor grad IKT som en resurs i lärarens arbete, som nästintill nödvändiga verktyg 

för lärarens planering, dokumentation, kontakt med vårdnadshavare och kollegor samt för privata 

syften. 

Att låta eleverna aktivt använda IKT i undervisningen är det fyra av de sex informanterna som 

säger sig göra en eller flera gånger i veckan. De andra två beskriver sig som skeptiska till att lyfta 

in digitala verktyg för eleverna i undervisningen för att det känns svårt. Den ena beskriver att 

denna skepsis härstammar ur en känsla av osäkerhet och okunskap kring de tekniska verktygen i 

sig medan den andra känner sig väl förtrogen med redskapen privat, men inte förstår nyttan med 

att ha dem i undervisningen. En distinkt skiljelinje går att fortsätta dra mellan dessa två grupper, 

där fyra anser att det är skolans uppgift att förmedla en digital kompetens till eleverna kontra de 

som anser att detta ansvar faller på hemmet, istället för att ta tid av skolans undervisningstid. De 

sistnämnda två informanterna, som arbetar i åk 3, talar om att IKT-verktyg är något eleverna bäst 

lär sig behärska hemma när de spelar och använder internet ofta och att de flesta barn idag är 

väldigt datorvana, rent av mer än flera lärare. Detta står i stor kontrast mot de tre lärare för åk 1 

som alla tar upp sin förvåning över hur det fortfarande tar lång tid med vissa funktioner för 

flertalet elever, som att vid varje skrivpass starta datorn, logga in med eget användarnamn och 

gemensamt lösenord, hitta rätt program, finna tangenterna de söker och som avslutning på varje 
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skrivpass antingen spara filen eller skriva ut. De ser en stor spridning i hur eleverna hanterar 

datorerna och anser alla tre att eleverna behöver mycket träning av detta, en träning som de anser 

är mödan värd för att det ger en utveckling i datorvana och möjliggör ASL-projektet med 

skrivutveckling vid dator.  

Gemensamt för samtliga respondenter är att IKT-verktyg inom undervisningen anses vara 

något som främst gör lärandet mer intressant och lustfyllt för eleverna. Utöver den positiva 

inställningen till modern teknik så lyfter även samtliga respondenter på ett eller annat vis att 

tekniken inte är allt, ingen snabb lösning där datorerna automatiskt börjar användas i 

undervisningen för att de finns i klassrummet. Två informanter beskrev att det krävs ett skickligt 

pedagogiskt hantverk i att utforma lämpliga och stimulerande inlärningsmiljöer, att syftet med 

IKT-verktygen alltid bör utgå från de didaktiska frågorna och att det krävs ett stort arbete i att 

välja och sålla bland dagens tekniska lösningar för att finna lämpliga funktioner.  

De fem informanterna som skattar sin egna IKT-kompetens som medel eller bas presenterar 

en inställning till IKT i form av att de lär sig att använda utrustningen tillsammans med eleverna. 

Två med den attityden presenterar även att det för dem själva går långsamt att lära sig den nya 

tekniken med hänvisning till att de är äldre och ovana, samt att de ofta upplever att eleverna kan 

mer än dem själva. För de tre som ingår i ASL-projektet finns inställningen att de lär sig genom 

att prova detta arbetssätt, även hos den mer datorvana L1. Fyra av lärarna beskriver sig själva som 

nyfikna på att lyfta in IKT i alla ämnen och ta med bärbar digital utrustning utomhus och på 

studiebesök. Gemensamt för alla respondenterna är att de alla ger en bild av att deras attityd till 

att införa dator och andra tekniska verktyg i undervisningen har förändrats de senaste åren, i takt 

med att fler digitala resurser har kommit in på skolans arena och olika pedagogiska lösningar har 

presenterats. 

L3, med medelkunskaper, beskriver att hen är öppen och vill prova nytt och har på alla 

arbetsplatser ständigt efterfrågat fler datorer till klassrummen så att eleverna får använda dem 

som dagliga inslag istället för att boka tid i datasalen vid enstaka tillfällen. Hen anser att datorerna 

ska vara nära, lättillgängliga och har tidigare initierat ett IKT-projekt på en förskola, så hen var 

positivare än kollegorna inför starten av ASL. 

Jag är ingen tekniknörd. Jag tycker liksom att tekniken ska vara till för mitt ändamål, inte för att jag 
ska rätta mig efter tekniken. Använder den gärna, men inte om det blir för krångligt. (L3) 

De digitala verktygen i klassrummet bör enligt informanten alltså vara lättillgängliga och 

lättmanövrerade och att läraren inte ska behöva vara en tekniker. 

Skolan är en institution för framtiden, men ligger väldigt långt bak IKT-mässigt. (L1) 

IKT-samordnarnen anser att skolan och staten gör för lite och att skolan ständigt ligger steget 

efter övriga instanser i samhället vad gäller tekniska lösningar.  
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Bakgrundsfaktorer till attityderna 

Informanterna ombeddes att reflektera kring vad som påverkar och formar deras inställning till 

IKT. Här väger egen beprövad erfarenhet tungt hos flertalet av informanterna. Att man själv 

provar sig fram, eller tvingas utföra nya uppgifter, som i detta fall för tre av lärarna att låta datorn 

vara en betydelsefull del elevernas väg in i skriftspråket, ger efterhand en förtrogenhet. Samtliga 

tre lärare inom ASL-projektet anser att påtryckningen om denna satsning från kommun och 

skolledning är orsaken till att just de använder datorerna i barnens läs- och skrivinlärning. En stor 

möjlighet till erfarenhetsutbyte är de möten som åk 1-lärarna har med kommunens initiativtagare 

och med andra pedagoger som deltar i projektet med ASL. I uppstarten av ASL-projketet deltog 

lärarna på ett studiebesök som kommunen anordnat på en skola i London för att se hur en skola 

där arbetar med digitala verktyg. De läste böcker av Trageton och svenska ASL-gurun Erica 

Löfgren och deltog på inspirationsföreläsningar på kommunens initiativ och SETT-dagarna. De 

har kort sagt genom flera kanaler sett möjligheter med digitala verktyg i undervisningen.  

Informanterna tar därutöver del av IKT-samtalet som existerar i många olika medier, bl.a. 

fackförbundstidningar, information från tidsskriften DiU (Datorn i Utbildningen) som två av 

pedagogerna prenumererar på, några av dem följer bloggar och inlägg på sociala medier från 

andra lärare och IKT-inspiratörer och följer trådar om dator i undervisning på Facebook. Tre av 

lärarna nämner att de ofta hämtar lektionsförslag och inspiration från andra lärare i olika forum 

på internet. De hör även om IKT på flera olika sätt inom arbetslaget och av kollegor i 

personalrummet, i varandras klassrum efter avslutad skoldag och på diverse olika möten. Där hör 

de både positiva exempel och andra medarbetare klaga på utrustningen eller be om hjälp med att 

lösa något tekniskt strul.  

Både L1, L3 och L5 förklarar sin positiva attityd till IKT som en allmänt positiv inställning till 

det mesta i livet, att man ser möjligheter istället för hinder. Har man en gång insett möjligheterna 

med dessa digitala verktyg och arenor så strävar man efter att utnyttja det maximalt efter sin 

förmåga och anpassa det till undervisningen. L1 är positiv och nyfiken på att prova och lära sig 

om de spel som barn och ungdomar idag använder, och är uppvuxen med bl.a. TV-spel i 

hemmet. Hen berättar om en trygghet och vana att använda dessa verktyg privat och att hen vuxit 

upp i en familj som haft ett stort intresse för datorer och hängt med i utvecklingen på 

teknikmarknaden. L5 förmedlar en mer generellt positiv attityd till förändringar och nya lösningar 

och betonar att lärarrollen innebär att man måste våga tänka nytt. 

…titta bara på det omgivande samhället, vilken snabb takt allt utvecklas i, det gäller att skolan 
också hakar på. Och vi måste fokusera mindre på brister och rent tekniska problem som ofta 
uppstår med utrustningen. (L5) 

Först och främst genom det intresse för teknik som min man har. (L3) 
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Med en partner som jobbar inom it-branschen får L3 mycket guidning hemma i hantera 

verktygen, respons och tips på funktioner och användningsområden och tekniska lösningar att 

använda i undervisningen. Detta har ökat hennes intresse för att lyfta in digital teknik i förskola 

och skola. 

Det finns även individuella skillnader lärarna emellan, som exempelvis ålder, vilket jag upptäck 

kan ha en viss betydelse för att förstå lärarnas attityder och förhållningssätt till IKT. 
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Analys 

Först kommenteras kortfattat sammanställningen av respondenternas redogörelser med 

hänvisning till tidigare forskning, därefter analyseras attityderna och formandet av dessa utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv. Det finns givetvis även individuella skillnader och intressanta 

aspekter som jag inte analyserar vidare, som att lärarens självskattade kompetensnivå inom IKT 

och även i viss utsträckning attityd till IKT i undervisningen hos denna grupp av informanter till 

viss del är en generationsfråga, uppdelat äldre och yngre lärare.  

De huvudsakliga resultaten i studien är att lärare har skiftande attityd till att integrera IKT i 

undervisningen samt olika bild av vad begreppet IKT innefattar och vilken funktion dessa 

verktyg kan fylla i undervisningen. Faktorer som resurser, i form av utrustning och support, samt 

lärarens upplevda kompetens, erfarenhet av IKT i undervisningen och individuella generella 

inställning, som positiv eller negativ till förändringar, verkar avgörande för hur man bemöter och 

lyckas integrera den nya tekniken i undervisningen.  

Attityd 

Ett sätt att analysera lärarnas attityd till IKT är att se hur lärarna definierar begreppet IKT. 

Lärarnas egen definition av IKT-begreppet skiljer sig något åt från Nationalencyklopedins (2015), 

då de ser något smalare på IKT som ett verktyg just i lärarens arbete eller ett nöjesverktyg. Två av 

lärarna är osäkra på vad förkortningen syftar på, men totalt sett ger informanterna en bred men 

varierad bild av digitala undervisningsverktyg, dess funktioner, tillbehör samt 

undervisningssituationer IKT används i. Kommunikationsdelen inom IKT lyfts tydligt in och 

redogörs för med exempel.  

Dessa lärares attityder till IKT i undervisningen skiljer sig åt på några områden, men är 

sammantaget positiv. IKT kan enligt samtliga informanter bidra till en mer lustfylld undervisning. 

IKT ses som ett nödvändigt verktyg i lärarens arbete likt det skolinspektionens rapport (Lund, 

2012) framhåller att verktygen i huvudsak används för att effektivisera arbetet utanför 

undervisningen. Player-Koro (2012:105) framhåller att ett uttalat specifikt intresse i att undervisa 

med teknisk utrustning ofta medför att läraren använder IKT. Även en trygghetskänsla och 

förtrogenhet i hur verktygen ska användas i undervisningen har en positiv inverkan på att 

teknologin verkligen kommer till användning. Detta syns även i min studie. L1, som anger sin 

IKT-kompetens hög och som är enhetens IKT-samordnare är väldigt kunnig i både tekniken och 

erfaren i att använda den i undervisningen. Därutöver beskriver flera av lärarna att deras attityd 

till IKT förändrats, genom att de använt verktygen, delvis genom arbetssättet ASL och att de 

därför nu använder utrustningen oftare. 
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Liksom Player-Koro (2012) visar min studie att en allmänt positiv inställning till IKT inte är 

en bidragande faktor till att IKT verkligen används i undervisningen. Att samtliga informanter 

uppger att de använder datorer privat medför inte heller att tekniken används i skolan. En 

informant med goda IKT-kunskaper, som ofta använder digitala enheter privat, säger sig inte 

använda annat än den digitala projektorn i klassrummet. Några av lärarna visar sig skeptiskt 

inställda till IKT över huvud taget och betraktar datorn mest som en leksak som eleverna borde 

använda hemma och inte i skolan. Samtidigt betonar andra informanter att det är deras allmänt 

positiva inställning till förändringar i skolan eller livet som gjort dem nyfikna på IKT och bidragit 

till att de använt IKT i undervisningen.  

Digitaliseringskommissionen (2013) visar att det främsta argumentet mot IKT bland lärare är 

att undervisning baserad på IKT tar för mycket tid. Det är ett synsätt som även till viss del 

återfinns bland respondenterna i denna undersökning då de två som ställer sig mest tveksamma 

till att använda IKT i undervisningen ser bristen på tid som ett hinder. De tycker också att det 

borde vara ett föräldraansvar att lära barn använda datorer. Tiden är också en faktor i 

sammanhanget när respondenterna talar om deras attityder till ASL-projektet, då två av dem 

inledningsvis motvilligt provade detta arbetssätt och en villigt. De beskriver att de lär sig IKT 

genom att prova detta arbetssätt. Fem informanter beskriver även att de lär sig verktygen 

tillsammans med eleverna. Tiden är så begränsad att alla informanterna inte hinner känna sig fullt 

förtrogna med att använda utrustningen innan de undervisar, utan de lär sig efterhand, och blir 

med tiden mer erfarna. Det är ingen ”quick-fix” (Jedeskog, 2000b), att bara slänga in datorerna, 

utan det krävs organisation och ett IKT-integrerat arbetssätt i undervisningen för att lyckas, vilket 

kan ta tid.  

Utrustning 

Fyra lärare anser att bristen på datorer är den största begränsande faktorn för att öka 

användningen av IKT i undervisningen och säger sig ha bett sin skolledning att köpa in fler 

datorer. Jedeskog (2005:17) skriver att tillgången till datorer hittills har varit mycket begränsad på 

skolorna, men Skolverket rapporterar (2013) att tillgången på digital utrustning ständigt ökar i 

landets skolor. Samtidigt som nya verktyg kommer in kvarstår problemet som lärarna talar om, 

att andra delar av utrustningen är gammal. Den äldre utrustningen orsakar också mer krångel och 

tar längre tid att starta upp, samtidigt som den nya utrustningen tar tid att lära sig. 

Skolinspektionens rapport (Lund, 2012) samt Skolverkets (2013) visar att problem med den 

digitala utrustningen begränsar lärarens möjligheter att arbeta med IKT i undervisningen.  

Kompetens 

Förutom bristen på utrustning tycker lärarna att bristande kompetens är ett hinder för IKT. 

Sheridan & Samuelsson Pramling (2003) betonar att lärarens IKT-kompetens är avgörande för 
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hur effektivt och produktivt hen ska kunna använda IKT i undervisningen. Min studie bekräftar 

detta genom att peka på att lärarnas tekniska kompetens blir en avgörande faktor för hur digital 

utrustning används pedagogiskt i undervisningen. Läraren med mest erfarenhet av IKT är den 

som säger sig använda den mest, medan läraren med baskunskaper inom IKT säger sig använda 

datorn med eleverna väldigt sällan. De lärare som arbetat i skolan länge och som tog examen från 

lärarutbildningen då IKT inte ingick i kurserna tar upp det faktum att de är långsammare i att lära 

sig använda den nya tekniken och att de ofta tar hjälp av de yngre kollegorna. Skolverkets studie 

(2013) visar att flera lärare i de svenska skolorna har ett stort behov av kompetensutveckling 

inom IKT, och att IKT är det område som lärarna efterfrågar kompetensutveckling inom. 

Skolinspektionens rapport (Lund, 2012) visar att lärarnas behov av kompetensutveckling inte 

alltid tillgodoses och detta görs även synligt i denna studie, då en informant, L6, som har 

baskunskaper, känner att hen inte har tillräckliga kunskaper för att använda datorer i 

undervisningen på ett tillfredsställande sätt och att det tar lång tid att lära sig nya tekniska verktyg. 

Samtliga lärare betonar att deras eget aktiva färdighetsutövande för att själva lära sig använda 

verktygen och dess funktioner varit viktigt för dem. Detta tyder på att lärarna har ett intresse för 

IKT och en tanke om att en grundläggande IKT-kompetens hos läraren är viktig, samt vägar till 

att förbättra denna genom egen praktik och genom att ta del av varandras erfarenheter. Det är av 

intresse att IKT är ett område inom vilket skoleleverna inte sällan har större kunskaper än 

pedagogerna. Vem är egentligen experten och vem lär vem? Relationen mellan lärare och elev 

förändras när läraren använder utrustning som eleverna behärskar väl med hjälp av kunskaper 

som de inhämtat utanför skolan. 

Top-down 

Tolkat med utgångspunkt i Jedeskogs (2000b) begrepp är initieringen av ASL-projektet ett 

exempel på projekt som initierats top-down, även om önskemål om utökade resurser i form av ett 

större antal digitala verktyg samt mer teknisk support efterhand kommit underifrån. 

Informanterna i denna studie ställer sig positiva till ASL-projektet. Även de två lärare som 

inledningsvis var skeptiska är nöjda med arbetssättet som innebär att eleverna skriver på datorer. 

De är väldigt nöjda med att de vågade följa kommunens plan för ASL-projektet, vilken 

fokuserade på att datorer ska vara elevernas skrivredskap vilket lett till att IKT-utrustningen 

dagligen används i undervisningen. Detta är ett exempel på ett projekt där en kommun lyckats 

påverka undervisningen med hjälp av en riktad satsning på IKT. Detta har varit en större 

satsning, där lärarna fortbildats, fått inspiration till upplägg och aktiviteter och fått tid till att öva 

sig på de digitala verktygens funktioner. Samtidigt märks det Jedeskog (2000b) kallar bottom-up när 

de mest IKT-intresserade lärarna i flera år efterfrågat både datorer och Activeboards och aktivt 

försökt ”dra ut” utrustningen till klassrummen. Lärarna önskar sig fortsatt fler datorer. 

Åtminstone så många så att eleverna i en klass kan arbeta tillsammans parvis. 
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Vi ser även några exempel på att tillgång till digitala verktyg inte automatiskt bidrar till att de 

används. För att de ska komma till användning krävs att lärarna själva uppfattar att det finns 

pedagogiska fördelar med att arbeta med dem. Jedeskog (2000b) framhåller att sådana här 

förhållanden är ett avgörande hinder för IKT i skolorna. Beslut som fattas top-down får inte 

avsedd effekt om inte lärarna är beredda att använda datorer i sin undervisning. Detta är skälet till 

att IKT ibland inte kommer till användning ens i de fall där tillgången till utrusning är mycket 

god.  

Jedeskog (2000a:42) diskuterar att ansvaret för att introducera IKT i skolan delegeras till 

enskilda lärare, vilket försätter dem i en roll som specialist och som offer. I denna studie går det att 

urskilja att lärarna betraktar sig som specialister, med ansvar för att integrera verktygen i sin egen 

verksamhet, men även ser sig som offer för kommunala önskemål om att de borde använda 

digitala verktyg även om de själva upplever att de har otillräcklig kompetens att göra det.  

Praktik 

Det som främst skiljer lärarnas beskrivningar av IKT-användandet i deras klassrum är i avseende 

på vem som använder IKT-verktygen, läraren eller läraren och eleverna. I lärarnas utsagor varierar 

även beskrivningen av verktygens funktion i undervisningen, från inspirerande, 

kunskapsinhämtande, elevaktiv undervisningsform till en plattform för lärare att få 

undervisningsförslag. Det är mestadels läraren som använder IKT-utrustningen och 

informanterna ger skilda beskrivningar av hur delaktiga barnen är. Eleverna får främst praktiskt 

använda tekniken i samband med faktasökande på internet, renskrivning av texter och se 

nyhetsreportage och filmer. 

Vi ser att respondenterna framhåller att följande arbetssätt är en del av deras IKT-verksamhet: 

• Sökning på internet för att eleverna ska hitta information, antingen individuellt eller i 

grupp 

• Användning av dator som skrivmaskin 

• Användning av interaktiv skrivtavla som projektor för att visuellt förmedla fakta vid 

lärargenomgångar  

Endast två av lärarna belyser IKT-användningens kommunikativa roll utåt, att eleverna 

kommunicerar med andra personer över internet eller publicerar ett budskap på webben eller via 

ett nätverk för andra att ta del av.  

Lärarnas attityd formas 

Studien försöker fånga ett antal lärares attityder, vilka skiljer sig åt i några avseenden, och vi ska 

här försöka förstå vilka faktorer som kan tänkas påverka och forma deras attityder. Dessa 

faktorer utgörs både av de konkreta organisatoriska förutsättningarna, och av lärarnas inställning 

till och förtrogenhet med att använda verktygen. Informanternas attityder till IKT formas av 
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deras egna erfarenheter och av andras inställning till IKT, inte minst arbetsgivares och 

skolmyndigheters värdering av IKT. Dessa värderingar kommer till uttryck i en diskurs som får 

betydelse för lärarna. Diskussionen om IKT kretsar nämligen kring ett antal betydelsebärande 

argument som lärarna tvingas ta ställning till. 

Utifrån Säljös (2010) beskrivning av det sociokulturella perspektivet på lärande kan dessa 

lärares attityder till IKT i undervisningen teoretiskt förstås som att läraren medierar sina intryck 

från omvärlden. Här sker det delvis genom användande av dessa digitala verktyg och genom 

deltagandet i diskussionen om IKT i undervisningen inom kollegiet och i media. I varje specifik 

situation som läraren använder ett digitalt verktyg skapas ett lärande både ifråga om verktygets 

funktioner, för denna digitala artefakt, och ifråga om den sociala och kulturella kontext som 

verktyget används i, här i undervisningen och i lärarens övriga arbete. Dessa specifika situationer 

uppstår bland annat i samband med lärarens eget arbete vid datorn för planering, utvärdering, 

uppföljning, kontakt med vårdnadshavare och kollegor, samt i samband med undervisningen som 

genomgångar vid Activeboard inför klassen, under ASL-projektet med elevskrivande i par vid 

datorer, faktasökande gemensamt och i mindre grupper i klassen och då behöver läraren förhålla 

sig både till artefakten, dess användningsområde och till sammanhanget det används i. Detta gör 

läraren utifrån sin sedan tidigare skapade förståelse för verktyget och dess användningsområden, 

och denna förståelse förändras enligt Säljö (2010:71) över tid. Attityderna skapas även till stor del 

i deltagandet i diskussionen kring IKT. Denna diskussion sker både i facklitteratur, vardaglig 

media och vid inspirationsföreläsningar och sker även mer deltagande i samband med 

studiebesök hos andra skolor, under möten med kollegor och i vardagliga samtal på skolan. Man 

kan säga att alla dessa språkliga praktiker, text och samtal, också medierar en förståelse för IKT 

och därigenom spelar en väsentlig roll i formandet av lärarnas attityder till IKT i undervisningen. 

Lärarna som hittills ingått i ASL-projektet, datorstödd läs- och skrivinlärning, beskriver att de 

nu har en större förtrogenhet med att använda datorer tillsammans med yngre elever och är mer 

positiva till arbetssättet. De har genom arbetssättet insett möjligheterna och vinsterna under det 

pågående projektet, samtidigt som de alla tre även nämner nackdelar och svårigheter med 

arbetssättet eller utrustningen. Här ser vi tydliga kopplingar till John Deweys tankar kring 

”learning by doing” (Sundgren, 2005:90), att lärarna lär sig genom att prova sig fram, diskutera 

med kollegorna och reflektera över sitt arbetssätt. Vi ser även liknelser med Vygotskijs (2001) 

begrepp internalisering. Det är genom internalisering lärarna gör IKT-användandet till en vana, 

något som efter hand sker naturligt, utan att behöva reflektera över hur verktyget används. 

Begreppet internalisering kan även användas för att förstå hur lärarlagets attityder till IKT och 

medias presentation av andra lärares syn på IKT smittar av sig på läraren som tar in andras 

synsätt och skapar sin egen bild av IKT utifrån dessa. Här ser vi att samtliga informanter uppger 

att deras attityd till IKT i undervisningen ändrats de senaste åren, och framförallt lyfte åk 1 

lärarna, L1, L2 och L3, att införandet av ASL i höstas vidgade deras syn på hur IKT-verktygen 

kan användas och upplevelsen av den faktiska nytta dessa verktyg kan göra.  
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Diskussion 

Resultatet av denna studie visar att lärarnas attityder till stor del formas av faktorer som lärarens 

IKT-kompetens, tillgång till digital utrustning, teknisk support, allmän inställning till nya 

utmaningar samt hur väl insatt man är i ett IKT-integrerat arbetssätt. Helt avgörande visar sig 

lärarnas attityd till IKT och tillgång till utrustning vara för huruvida informationsteknik används i 

undervisningen eller ej. 

Ett lämpligt sätt att sätta mina resultat i en större kontext är att dra paralleller till 

Skolinspektionens rapport. Likt Skolinspektionens rapport om att it-utrustningen i klassrummen 

inte utnyttjas (Lund, 2012) visar denna studie att IKT-utrustning i vissa fall sällan används, vilket 

beror på bristande teknisk kompetens hos lärarna, lärarnas brist på pedagogisk kompentens ifråga 

om hur IKT kan användas i undervisningen och att vissa lärare betraktar datorer som leksaker 

som barnen borde använda hemma. Skolinspektionsrapporten pekar även ut otillfredsställda 

behov av kompetensutveckling, ålderstigen utrustning och avsaknad av snabb teknisk support 

som stora hinder för implementeringen av IKT i skolan (Lund, 2012). 

Utöver dessa faktorer är ansvarsfördelning avgörande för om skolor lyckas med sitt IKT-

arbete eller ej. Det räcker inte med att utrustningen finns där. Det krävs en tydlig strategi och en 

organisation med idéer om hur IKT-utrustningen ska användas pedagogiskt samt personal med 

ansvar för att utrustningen fungerar. Eftersom många skolor saknar en strategisk IKT-plan 

lämnas den enskilde läraren åt att besluta om hur IKT ska integreras i undervisningen (Lund, 

2012, Jedeskog, 2000). Hälften av informanterna i denna studie deltar i kommunens ASL-projekt 

och följer på så sätt en tydlig IKT-plan, vilken bygger på seminarium, föreläsningar och utbyten. 

Att projektet har initierats med ett top-down-förfarande (Jedeskog, 2000b:57) uppfattas i detta 

fall som gynnsamt, med avseende på användningsfrekvens, lättillgänglighet och även inom 

språkutveckling hos eleverna. I detta fall ”trycks” inte bara datorerna ut till klassrummen 

(Jedeskog, 2000b:57), utan här ingår de i ett större undervisningskoncept, ASL – som läraren 

handleds i och regelbundet diskuterar med kollegor och andra deltagare inom projektet, vilket 

formar lärarnas attityder till IKT-användning. 

I och med att graden av IKT-integrering varierar mycket mellan olika grupper på samma 

skola, är det oklart huruvida den svenska skolan lyckas ge eleverna en likvärdig utbildning ifråga 

om IKT. IKT har blivit en prioriteringsfråga bland många andra samtidigt som det även finns 

många goda exempel på IKT i undervisningen inom forskning och sociala medier väl värda att 

lyftas fram. Problematiken ligger i att förutsättningarna för en digitaliserad undervisningsmiljö är 

så skilda mellan och inom skolor. 
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Konklusion 

Studien har syftat till att redogöra för sex lågstadielärares attityder kring IKT i undervisningen 

samt deras bild av IKT-begreppet och genom ett sociokulturellt perspektiv har jag försökt förstå 

vad som formar lärarnas attityder. Resultatet visar att lärarna i studien är allmänt positiva till IKT, 

har varierad IKT-kompetens, har olika bred syn på vad begreppet innefattar och använder IKT i 

olika stor grad i sin undervisning och har skilda uppfattningar om verktygens funktion i 

undervisningen. De upplever att tillgången till datorer är starkt begränsande för ett IKT-integrerat 

arbetssätt samt för vissa lärare är behovet av kompetensutveckling inom IKT en begränsande 

faktor. Informanternas attityder till IKT kan ur ett sociokulturellt perspektiv förstås som att 

lärarna förhåller sig till de digitala verktygen i undervisningen utifrån deras egna erfarenheter och 

utifrån den diskussion om IKT i undervisningen som förs av olika aktörer inom kommunerna 

och myndigheter som Skolverket och Skolinspektionen. Det som känns mest positivt är lärarnas 

utsagor om hur deras attityd till IKT förändrats, tack vare att de genom uppmaningar från 

skolledning och tjänstemän provat ett nytt arbetssätt och att de arbetat tätt med kollegorna i 

införandet av datorer i undervisningen. Sådana initiativ eller projekt, där lärarna erbjuds att ta del 

av andras erfarenheter och får utrymme att bolla sina egna tankar verkar vara en lyckad väg in i en 

mer digitaliserad undervisning. Det går att få med fler lärare på tåget! 

Att lärarnas kompetens inom IKT-området varierar så stort är inte oproblematiskt. Det kan 

vara intressant att diskutera vad det huvudsakliga syftet är med att öka tillgången på datorer och 

surfplattor i skolorna, när lärarnas kompetens emellanåt är bristfällig. Kan skolledningens syfte 

vara att locka fler elever i det fria skolvalet, eller är syftet att öka elevernas digitala kompetens och 

att använda datorn som stöd i inlärningen? Digital kompetens anses vara en självklar färdighet i 

dagens it-samhälle och en förutsättning för att kunna påverka sitt liv och vara delaktig i samhället, 

och har av Europaparlamentet utsetts till en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 

(EU-rätten, 2006:15). Denna kompetens kan vara svår att utveckla för yngre barn i ett klassrum 

utan IKT, då inte alla barn utsätts för ett myller av digitala verktyg och arenor i sitt hem. Det är 

skolans ansvar att barnen får en grundläggande datorvana och förtrogenhet för ett av samhällets 

idag vanligaste teknik.  

I den här studien har jag valt att inte använda genus eller ålder som variabler, vilket givetvis är 

faktorer som kan påverka ens attityd till IKT i undervisningen. I vidare forskning skulle det vara 

intressant att studera just kvinnliga och manliga lärares attityder till IKT i undervisningen, och 

även ha med åldersvariabeln samt antalet arbetade år som undervisande lärare. Det finns mycket 

inom sociala medier som tyder på att flera av de erfarna lärarna lyckas väl med att integrera IKT i 

undervisningen, inte enbart de unga och datorvana lärarna. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund Personlig: Ålder, utbildningsbakgrund, antal verksamma år i läraryrket, på denna 

skola och antal år med undervisning i år 1-3.  

Syn på IKT: Vad är IKT för dig?  Definiera.  

I korthet Organisation Hur ser IKT-arbetet ut på din skola?  

  Använder du IKT i din undervisning? – hur då? Och hur ofta? 

Vilka är de största begränsande faktorerna för IKT i din 

undervisning? 

Hur, när och av vem har IKT i undervisning presenterats? 

  Vad har skolan för policy/strategi för IKT- och datoranvändning? 

  Vems initiativ?/ engagemang?  

   

Kunskap  Hur bedömer du din IKT-kompetens? - Hög, medel, bas? 

Använder du dator privat? 

Finns det någon utbildning om IKT som du blivit erbjuden/gått? På 

vems initiativ?  

 

Utrustning Har du dator på arbetet? Klassen tillgång till datorer? Hur många och 

hur ofta – varje elev? Inom vilka ämnen? Hur många klasser har 

tillgång till digitala skrivtavlor? 

 

 Support Vilken form av teknisk it-support och hjälp finns att tillgå? 

Mänsklig eller via telefon/internet? Implementering, installation. Den 

dagliga verksamheten. Hur ofta tar du hjälp av dina kollegor? – vad 

gäller utrustningen och även idéförslag. 

Attityder 

Hur ser du på IKT i undervisningen?   

Är IKT viktigt för dig? Varför? 

Har din inställning till IKT förändrats något de senaste fem åren? 

Är IKT en viktig fråga? Prioriteras i det dagliga arbetet? Hur betydelsefullt är IKT? Nämn 

något sätt som IKT kan utveckla lärandet? Varför tror du att skolan/kommunen satsar på detta?  

 

Ursprung  

Har du funderat över varför du har dessa åsikter? 

Var kommer de här attityderna/idéerna/synsättet ifrån?  
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Vem ger dig den bilden av IKT? 

 

Följdfrågor om bakgrundsfaktorer  

När, var och hur har du hört talas om IKT? 

1. Styrning (skolledning, kurser, skolforum, konvent, utvecklingsdagar…) 

2. Pratar kollegor om IKT? Hur?  (arbetslag, HoK, Kluster, Lgr11möten) 

Hur påverkar det dig/din undervisning/din syn på IKT? (neg/pos) 

Märks någon skillnad i inställning till IKT mellan olika kollegor? 

3. Media, reklam 

 

Har du någon gång läst om IKT, och isf var och hur ofta?  

1. Tidningar? (Dagstidningar, fackförbundstidningar, löpsedlar)  

2. På nätet? (bloggar, skolverket, rapporter – var?) 

 

Effekt Har dina egna erfarenheter av att använda eller inte använda IKT på något sätt 

förändrat din inställning till IKT? 

 Vilka fördelar respektive nackdelar ser du själv i användningen av IKT?

    

Lärarroll  

Vad tänker du om lärarrollen i förhållande till IKT i undervisningen? 

 

Sammanfatta gemensamt och fråga om eventuella tillägg  

– något mer du vill tillägga i intervjun? 
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Bilaga 2 

Lärare Ålder Lärarexamen Årskurs År som klasslärare på 

lågstadiet 

Antal 

elevdatorer 

ASL 

L1 34 2005 1 6 7 HT-12 

L2 43 1998 1 1:a, tidigare 

specialundervisning 1-6. 

8 HT-12 

L3 40 1996 1 1:a, tidigare mellanstadiet 

och förskolan 

7 HT-12 

L4 37 2008 3 1:a, tidigare förskola 1 Ht-13 

L5 59 1980 3 33 2, men lånar 

av L3 

Ht-13 

L6 58 2007, förskollärare 

1979 

3 9 2 Ht-13 

 

 

 


