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Abstract 

This essay shows how teachers in level 4-6 are using ICT in their teaching and the views 

teachers have on the use of ICT. The study is conducted through qualitative interviews with 

six teachers who are professionals at six different schools. The results show that teachers have 

great uncertainty in the work with ICT, but that they are experiencing a greater commitment 

on the part of the students compared to the traditional teaching. 
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Sammanfattning 

Denna undersökning visar hur undervisande lärare i år 4-6 använder IKT i sin undervisning 

samt vilken syn de har på användandet av IKT. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa 

intervjuer med sex lärare som är yrkesverksamma på sex olika skolor. Resultatet visar på att 

lärarna känner stor osäkerhet i arbetet med IKT, men att de upplever ett större engagemang 

hos eleverna jämfört med den traditionella undervisningen.  
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Inledning 

Introduktion 

…för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla och krita, för femtio 

år sedan var bläck och en stålpenna viktiga bruksföremål i klassrummet, sedan kom kulspets- 

och tuschpennorna och därefter datorn… Därför ska datorer med ordbehandlingsprogram 

vara ett vanligt inslag i klassrummen, även i de lägsta årskurserna. De är nästa generations 

skrivredskap (Engen i Trageton, 2014:11). 

Idag används teknik i form av datorer, smartphones, surfplattor, m.m., i större utsträckning än 

någonsin, i så väl skolan som i övriga samhället. Enligt professor Tomas Kroksmark använder 

varannan treåring Internet varje dag (Gällhagen & Wahlström, 2013). Säga vad man vill om 

det, men fakta är att tekniken har kommit allt lägre ner i åldrarna. De senaste tio åren har 

utvecklingen av internet gått från att användas för informationssökningar till att idag 

användas mer som kommunikation som bland annat alla sociala medier vi kan se och höra om 

dagligen. Därmed togs klivet från Informationsteknik (IT) till Informations- och 

Kommunikationsteknik (IKT) (Trageton, 2014). IKT i sig kan ses som ett hjälpmedel, genom 

t.ex. en dator kan du utföra både IT och IKT skillnaden är dock att IKT kräver att 

kommunikation sker, vilket IT inte gör som istället syftar till enbart information. För att kunna 

använda IKT i undervisningen krävs dock en del kunskap inom IT.  

 

I och med den nya Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(kommer benämnas Lgr11 i fortsättningen) (Skolverket, 2011) blev textskapande på dator 

obligatoriskt i årskurs 1-3. Sverige var då sista landet i Norden att införa detta (Trageton, 

2014). Med hjälp av en smartphone eller surfplatta kan du göra alltifrån att ringa till att betala 

i affärer. Utan alla digitala verktyg skulle inte dagens samhälle fungera. Hur ser det då ut i de 

svenska skolorna? Whiteboardtavlan i klassrummen har kompletterats med en digital tavla - 

Smartboard, skrivblocken har kompletterats med datorer, läroböckerna med surfplattor. Listan 

kan göras lång. Men hur använder lärarna dessa digitala verktyg för att det ska bli IKT och 

inte IT? I kursplanen för Svenska (Skolverket, 2011) står det att eleverna i sin undervisning 

ska stimuleras till att utveckla sitt läsande och skrivande i olika texter samt i skilda medier. 

Eleverna ska även lära sig att läsa samt skriva andra texter än för hand och som har andra 

mottagare än läraren. Modern teknik ska användas som verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. Däremot finns det gamla begreppet IT fortfarande 

kvar i de svenska kursplanerna. Detta kan ses som olyckligt då kommunikation är den 
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pedagogiska vinsten med det hela och det är själva kommunikationen som ligger till grunden 

för det som överensstämmer med den sociokulturella synen på lärande. Den sociokulturella 

synen på lärande är den som dominerar alla nya nordiska läroplaner (Trageton, 2014).  

Samhället idag kräver mer eller mindre att vi behärskar såväl datorer som smartphones, bara 

för att nämna några av alla de digitala verktyg som samhället är beroende av. Samtidigt som 

vi är så beroende av det anser en del i vårt samhälle att det kan vara skadligt att använda för 

mycket teknik. Hur används detta då i skolorna ute i Sverige? Har lärarna den kunskapen som 

behövs för att kunna använda detta i sin undervisning? 

 

Bakgrunden till mitt val av ämne är att IKT är någonting som ligger i tiden och som har fått 

stor framfart i så väl samhället som i undervisningen de senaste åren. Jag anser att det är ett 

intressant och viktigt område att undersöka, samt att jag som nyutbildad lärare känner att jag 

har alldeles för lite kunskap inom detta för att kunna känna mig bekväm i att använda det i 

min undervisning. Genom denna undersökning hoppas jag få mer information och kunskap 

om användningen av IKT i skolans undervisning. Jag har valt att undersöka hur lärare som 

undervisar i år 4-6 använder sig av IKT i sin undervisning. För att inte undersökningen ska bli 

för vid har jag valt att undersöka hur de använder det i ämnet svenska. Bakgrunden till val av 

årskurs och ämne är då min egen utbildning riktar sig till elever i den åldern och inom det 

valda ämnet.  

Syfte 

Syfte med denna undersökning är att undersöka hur lärare som är verksamma i årskurs 4 till 6 

i grundskolan använder IKT i sin svenskundervisning samt vilken syn lärarna har på 

användandet av IKT. 

 

Frågeställningar 

 Hur använder lärarna IKT i sin svenskundervisning? 

 Vilka fördelar ser lärarna med IKT i sin svenskundervisning? 

 Vilka hinder ser lärarna med att använda IKT i sin svenskundervisning? 

 

Viktiga begrepp 

Här förklaras definitionen av några av de viktiga begrepp som förekommer i undersökningen. 



  
 

3 
 

IKT – Informations och Kommunikations Teknik. Fokus har tidigare legat på IT 

(Informations Teknik). IKT är inte ett mål i sig, utan det är ett effektivt hjälpmedel/läromedel 

för lärande och kommunikation med digitala verktyg.  

Digitala verktyg – Samlingsord för de hjälpmedel som finns i samhället, t.ex. dator, 

smartboard, surfplatta, smartphone, etc.  

Surfplatta/läsplatta – En tunn handdator som styrs genom touchfunktion. Används för att 

surfa, spela spel, filma, etc.  

Smartphone – En kombinerad mobiltelefon och handdator med tillgång till Internet.  

Smartboard – En interaktiv tavla som har ersatt whiteboard. Belyst av projektor och kopplad 

till en dator. Samma funktion som en tryckkänslig skärm och används med fingrarna eller med 

en speciell penna. Används bl.a. till filmvisningar, presentationer och även som en tavla att 

skriva på.  

 

Tidigare forskning och teoretisk 

utgångspunkt 
 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning inom IKT. Den forskning och litteratur som tas upp 

i kapitlet är forskning som är relevant för undersökningen och som senare kommer att kopplas 

samman med undersökningens resultat. Kapitlet är uppdelat i följande avsnitt; styrdokument, 

IT och IKT utveckling i skolan, Praktisk IT- och Mediekompetens (PIM), Att Skriva sig till 

Läsning (ASL), Internet och källkritik, Lärare och IKT, Elev och IKT samt avslutningsvis 

Teoretisk utgångspunkt. 

Styrdokument 

Skollagen (SFS 2011:800) säger att alla elever ska ha tillgång till likvärdig utbildning vart än i 

landet de bor. 

IT har funnits med i de tre senaste läroplanerna, Läroplan för grundskolan (Lgr80), 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo94) och 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). I Lgr80 används dock 

inte begrepp som IT och IKT utan det benämns istället som dator, datalära och datorisering.  

Sverige har satsat miljarder på att öka användningen av IKT i skolan. Tidigare låg 

fokuseringen på tekniken, men allt eftersom har detta övergått till att intressera sig för den 
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pedagogiska användningen av tekniken, d.v.s. IKT (Trageton, 2014). I Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, fritidshemmet och förskoleklassen (Lpo94) kan man läsa att 

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska ha kunskaper om 

medier och deras roll i samhället, kunna använda IT som ett verktyg för lärande och 

kunskapssökande samt ha fördjupade kunskaper inom några ämnesområden som eleven själv 

valt (Skolverket, 1994). I vår nuvarande läroplan från 2011 (Lgr 11) har datorn och övriga 

digitala verktyg fått än större utrymme. Bland annat står det under övergripande mål och 

riktlinjer att ”modern teknik ska användas som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande”. Dock finns inte mycket skrivet om IKT i generell bemärkelse, 

däremot har kommunikation samt att uttrycka sig muntligt och skriftligt fått betydligt större 

plats i denna läroplan. Detta kan kopplas samman med IKT som bygger på kommunikation 

genom digitala verktyg. I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det även att eleverna ska ges en 

utbildning som förbereder dem för samhällslivet och att skolan ska ansvara för att varje elev 

inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ i vårt samhälle. 

 I kursplanen för svenska (Skolverket, 2011) står det att eleven genom undervisningen ska få 

möjlighet till att utveckla språket för att på så sätt tänka, kommunicera och lära. Genom 

undervisningen ska eleven lära sig att söka efter information i olika medier och genom olika 

källor. Därefter ska källorna jämföras och dess tillförlitlighet ska granskas på ett källkritiskt 

sätt.  

Gällande språket ska eleven lära sig vilka skillnader det finns i språkanvändandet beroende på 

mottagare, syfte och sammanhang, t.ex. skillnaden på att skriva en faktatext och på att skriva 

ett sms till en kompis. Undervisningen ska bidra till att stärka elevens medvetenhet och tro till 

den egna språkliga och kommunikativa förmågan, även förståelse för hur sättet man 

kommunicerar kan få konsekvenser för andra människor ska undervisningen bidra till. Genom 

undervisningen ska eleven ges förutsättningar att själv ta ansvar för sitt eget språkbruk. 

Eleverna ska lära sig att skriva och redigera texter för hand så väl som med hjälp av dator.  

I läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) ansåg man att tidigare 

forskningar haft för stort fokus på själva tekniken istället för på lärarnas IT-kompetens. Därav 

betonas lärarens roll i skolans utvecklingsarbete, vikten av IT-kompetensen hos lärarna samt 

att datorn integrerades som ett verktyg i undervisningen. Detta syftar till att utveckla tre 

områden med hjälp av medieteknologi: elevernas dataanvändning/tekniska färdigheter, 

elevernas kunskaper om massmedier och analytiska förmåga att granska mediers budskap. 
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IT och IKT utveckling i skolan 

För att få en bakgrund till hur och varför arbetet med IKT i skolan har kommit dit det är idag 

har jag valt att redogöra för den utveckling som har skett inom ämnet. Genom att få en 

bakgrund i ämnet blir förståelsen för studien större. Genom att ta del av denna utveckling får 

man en förståelse för vilken utveckling IKT och digitala verktyg har haft i undervisningen de 

senaste. 

Redan under 1960-talet diskuterades datorns vara eller icke vara i skolan. I början av 1970-

talet beslutade Skolöverstyrelsen (SÖ) att datorn skulle tas in i skolan på prov, men då bara på 

gymnasiet. Användandet av dator var begränsat och var ofta beroende av hur dataintresserad 

läraren var. Det var först 1980 som datorn kom in i läroplanen genom att vara ett moment i 

matematikens kursplan. Det handlade då inte om att integrera datorn i alla ämnen, utan det var 

mer datorlära det handlade om. 1984 beslutade riksdagen om att avsätta 20 miljoner per år för 

att satsa på datorer. Detta räckte till ungefär en datasal per skola. I den efterkommande 

läroplanen från 1994 (Lpo 94) skulle datorn få en ytterligare större roll. Nu sågs 

datoranvändandets inte som ett eget ämne utan skulle ses som ett redskap och hjälpmedel för 

kunskapssökning (Riis, 2000). 

Åren 1993, 1995, 1997, 1999 och 2001 genomförde Skolverket en kartläggning över 

tillgången till datorer i skolan. Mellan 1999 och 2001 ökade antal datorer ute i skolorna 

kraftigt, särskilt mycket ökade datorerna för lärarbruk som ökade med hela 84 procent. Även 

antalet elevdatorer ökade mellan 1993-2001. Från att det 1993 varit i snitt 38 elever per dator 

minskade antalet elever per dator till 8,4 år 2001 (Skolverket, 2001). Detta är nu över femton 

år sedan och en hel del har hänt sedan dess, det ska i min undersökning bli intressant att se hur 

datorantalet ute på informanternas skolor ser ut idag. Datorerna har förflyttats från de gamla 

datasalarna och in i klassrummen och på så sätt blivit allt mer integrerade och lättillgängliga 

för både lärare och elever i undervisningen. Trageton (2014) skriver att de Nordiska länderna 

varit världsledande (Sverige på en tredje plats i Europa) vad det gäller IKT i undervisningen. 

Flertalet av de svenska lärare som deltog i undersökningen anser dock att tillgången till 

datorer är alldeles för liten samt att de själva saknar kunskap i att undervisa med IKT och IT. 

Kunskap inom IKT är viktigt då samhället kräver mer och mer kunskap inom detta.  
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Praktisk IT- och mediekompetens (PIM) 

I sin magisteruppsats beskriver Karlsson (2015), undervisningsråd på Förskole- och 

grundskoleenheten på Utbildningsavdelningen på Skolverket, hur Praktisk IT- och 

Mediekompetens (PIM) lanserades och användes på Sveriges skolor. PIM lanserades i mars 

2006 och lades ner 1 juli 2014. PIM lanserades utifrån ett regeringsuppdrag där en grupp från 

myndigheten för skolutveckling fick i uppgift att skapa ett webbaserat studiematerial som 

syftade till att höja svenska pedagogers IT-kompetens. PIM erbjöds till samtliga Sveriges 

kommuner och friskolor. Genom PIM har många av Sveriges lärare utökat sin datakunskap 

markant, men efter avslutet på PIM i juli 2014 har inga nya initiativ till statliga satsningar 

tagit för implementering av IT och IKT i undervisningen. Ansvaret ligger nu på kommunerna 

vilket påverkar kommunens ekonomiska resurser och på så sätt påverkas möjligheterna av 

utvecklandet av IT och IKT i undervisningen. Detta medför bristande likvärdig utbildning och 

kompetens i Sveriges kommuner påstår Karlsson (2015).  

Uppgifterna inom PIM var tio stycken och bestod av text, bild och instruktionsfilmer. Även 

viss introduktion i källkritik och värdering av olika informationskällor förekom. Samtliga 

uppgifter låg öppet och tillgängligt för alla, däremot krävdes inloggning för att göra de olika 

examinationsuppgifterna där pedagogerna fick testa sina IT-kunskaper och sedan skicka in för 

att bli godkända av en examinator. För att få ett PIM-diplom krävdes tre godkända 

examinationer. De lärare som valde att gå vidare till steg fyra och fem fick bland annat göra 

ett radioprogram, lära sig att arbeta i Excel samt göra en egen hemsida. 

Under dessa år deltog över 230 av Sveriges 290 kommuner, samt ett antal friskolor. 162 000 

pedagoger har blivit godkända på minst en examinationsuppgift. Genom detta höga 

deltagande är PIM ett av Skolverkets största projekt samt en av se största satsningarna inom 

IT som någonsin gjorts i grundskolan. På grund av det höga deltagandet har PIM relevans för 

min undersökning då det är stor sannolikhet att åtminstone några av informanterna i 

undersökningen har deltagit i PIM och därigenom fått viss utbildning inom arbetet med IT 

och IKT.  

Att Skriva sig till Läsning (ASL) 

Att skriva är svårt för många elever och datorn är oftast ett mycket enklare skrivredskap än 

pennan. Alla bokstäver blir perfekta och alla skrivbokstäver blir därmed identiska med 

läsbokstäverna i böcker eller andra tryckta och digitala texter. Barnen lär sig då läsa genom 

sin egen skrivning. För barn som har svårt med motoriken är skrivande på dator en stor fördel 
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då fokus inte behöver ligga på hur bokstäverna ser ut, utan fokus blir då istället vad barnen 

skriver (Trageton, 2014). Undersökningar gjorda av Andersson (2009) och Lövgren och 

Forsberg (2013) visar att ASL-eleverna presterar bättre på de nationella proven än eleverna i 

handskrivningsklasser. Forskning visar även att de ASL-eleverna ökar sin skrivmängd 

avsevärt när de skriver på datorn jämfört med handskrivning. Pojkarna ökade sin skrivmängd 

med 123 procent och flickorna med 38,5 procent när de skrev på datorn. 

Skriva på dator är nyckelfunktionen i språkinlärningen menar Trageton (2014). 

Skrivmaskinsfunktionen är den mesta förekommande IKT-funktionen utanför skolan, men 

forskning om hur datorn används som skrivmaskin i skolan är fortfarande så pass minimal. 

Den mesta forskningen som bedrivs inom detta kommer från Trageton själv och hans projekt 

ASL. Trageton (2014) skriver att följande är orsaker till det;  

 många lärare har för lite kunskap om datorns överlägsenhet i skivproduktion jämfört 

med handskrivning,  

 lärarna, mestadels i de lägre åldrarna, har en tendens att mest se skadeverkningarna av 

överdriven datorkonsumtion, detta gäller även skeptiska föräldrar. Datorerna stjäl 

värdefull tid från lek och praktiskt arbete som ska dominera de första skolåren. 

 Skapare av IT-program ser fortfarande eleverna som konsumenter snarare än 

producenter. Läromedelsbranschen vill fortfarande ha kontrollen över barns läs- och 

skrivundervisning. Även genom pedagogisk och digital programvara.  

 IKT-specialisterna har generellt ett svagt intresse för ett så pass enkelt användande av 

IKT.  

 Dataföretagen är inte villiga att sponsra sådan forskning då det anses gå lika bra att 

använda gamla, utrangerade datorer.  

 

Internet och källkritik 

Internet har blivit oerhört stort och användandet av internet har kommit allt lägre ner i 

åldrarna de senaste åren är det av stor vikt att eleverna får kunskap i hur internet används samt 

vikten av att vara källkritiska. Internet är en stor del av IKT-användandet i undervisningen 

och Rask (2000) beskriver, i en publikation för stiftelsen för Kunskaps- och 

Kompetensutveckling (KK-stiftelsen), den proximala utvecklingszonen i förhållande till 

internet följande: 
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Vi surfar på nätet, vi navigerar på ett hav av information och vi talar om mediautbudet som 

en flodvåg som väller fram och riskerar att dränka den som inte utvecklat sin beredskap. 

Den slutsats som jag drar av detta bildspråk är att vi kan använda vårt förhållande till vatten 

som förebild för hur vi kan förhålla oss till Internet. Vandrar man med ett mycket litet barn 

vid en kajkant så håller man det hårt i handen. Man leder fram det till kanten och berättar 

om det djupa vattnets risker. Så småningom litar man på att barnet utvecklat sitt omdöme 

så att man törs släppa handen, men fortsätter naturligtvis att följa det med blicken. Parallellt 

med detta skydds- och upplysningsarbete placerar man sitt barn i simskola. Någonstans bör 

vi bli medvetna om att det bästa sättet att skydda mot vattnets farlighet är att lära sig 

simma. Vi vet att den dag kommer då vårt barn är utom hör- och synhåll för både 

förmaningar och övervakning. Den dagen måste omdömet och simreavannerstålkunnandet 

vara utvecklat (Rask, 2000: 21-22).  

Genom jämförandet i ovanstående citat växer förståelsen ytterligare över vikten av källkritik 

och hur användandet av internet ska ske. Enochsson (2007) har gjort en didaktisk modell 

kring informationssökning på Internet. Hon menar att dessa steg naturligt överlappar varandra 

och att det är viktigt att samtliga steg används och tas upp i undervisningen. Den första av sex 

delar kallar hon för kunskaper om språk, vilket innebär att läraren hjälper eleverna att använda 

rätt namn på saker vid internetsökning. Del två handlar om kunskap om tekniken, eleverna 

behöver ha kunskap om den teknik de använder, t.ex. behöver de kunna skriva relativt snabbt 

på tangentbordet. Kunskap om söksätt är tredje delen vilket innebär att eleverna behöver få 

kunskap om var man söker och hittar information på internet. T.ex. läraren använder samma 

sökord på olika söktjänster vilket kan leda till olika resultat. Diskutera tillsammans varför det 

blev olika, vilken söksida som gav var mest överensstämmande. Fjärde delen behandlar hur 

man gör en sökning, vad man ska skriva i sökrutan och hur mycket. Del fem innebär att ställa 

upp mål, eleverna fokuserar på vad det är för information som ska hittas. Slutligen sista och 

sjätte delen, kritiskt förhållningssätt vilket är förmågan till kritisk granskning.  

Lärare och IKT 

Forskning gjord av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2005 

(Trageton, 2014) visar att 80 procent av lärarna för de valda årskurserna i min undersökning 

har egen dator, 30 procent av dem använder datorn i undervisningen varje dag, men endast 15 

procent av lärarna känner sig säkra på att använda IKT i sin undervisning. Då många lärare 

känner sig osäkra på användandet av IKT faller det sig inte naturligt i undervisningen menar 

Granath och Vannerstål (2008). Nyberg och Strandvall (2000) skriver att användandet av IKT 

måste bli obligatoriskt och att alla lärare, oavsett utbildningsnivå, behöver lära sig att hantera 
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de digitala verktyg som finns tillgängliga för att kunna använda dem på ett bra och 

pedagogiskt sätt i sin undervisning. Likaså lärarutbildningarna behöver satsa på IKT och 

användning av digitala verktyg så att de lärare som kommer ut i yrkeslivet känner att de har 

den kunskap som krävs inom ämnet. Granath och Vannerstål (2008) menar då att det finns tre 

stadier för lärare att gå igenom och att lärare går igenom minst ett av dessa stadier i 

användandet av IKT i undervisningen. Stadie ett innebär att få lärare använder den nya teknik 

som finns tillgänglig. De nya digitala verktygen ses som komplicerade och icke användbara. I 

stadie två är det fler lärare som använder de digitala verktygen, men att det krävs mycket 

stöttning från andra, exempelvis kollegor, för att det ska fungera. När läraren nått det tredje 

stadiet blir tekniken en del av vardagen och den används utan någon större ansträngning. 

Läraren är bekant med tekniken och anpassar användandet efter undervisningen. Sett ur ett 

elevperspektiv går eleverna oftast direkt till stadie tre. Detta beror på att eleverna är uppväxta 

med teknologin och därmed redan från början blivit en vardag för dem. Brodin och Lindstrand 

(2007) skriver att det är rimligt att leken, pedagogiken och kommunikationen förändras när ny 

teknik kommer in i skolan. Samma gäller även lek och kommunikation med datorn. Det är 

viktigt att fortsätta utvecklas och inte köra fast, precis som i övriga undervisningen. 

Allteftersom samhället utvecklas måste även skolan och undervisningen som bedrivs där följa 

samhället.  

Trageton (2014) skriver att IKT inte behöver vara så avancerad. Lärarna behöver koncentrera 

sig på IKTs verktygsfunktion, det ska vara lika självklart som att starta bilen, sätta på Tv:n 

etc. Han menar att ju enklare verktyg desto bättre, vad som behövs är textprogram (ex. Word), 

bildprogram, beräkningsfunktioner (ex. Exel), databaser, hypertextredigering och internet. 

(Larsen i Trageton, 2014). Löfving (2012) menar att det är viktigt för eleverna att känna till 

användandet av de tekniska hjälpmedlen då de redan nu är viktiga redskap i samhället. De 

flesta elever har sedan tidigare viss kunskap i hur de digitala verktygen fungerar i stort, men 

det finns även betydelser och finesser de inte känner till. Hon menar att det är viktigt att känna 

till vad som menas med olika saker, t.ex. att ett understruket ord betyder att du kan klicka på 

ordet för att ta dig vidare, detta är då en av alla saker som är viktig att känna till då 

understrukna ord inte ska användas i onödan. Viktigt är även att tänka på vad man skriver för 

att inte tappa läsare, då de enkelt kan klicka sig vidare. Löfving menar också att textskapande 

på dator är viktigt att lära sig då det är så världen fungerar idag, hon anser att det är precis lika 

viktigt som att lära sig skriva uppsatser.  
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År 2011 lanserades en ny IT-strategi av regeringen, IT i människans tjänst – en digital agenda 

för Sverige. Målet var att IT skulle bidra till ökad IT-kompetens och ekonomisk tillväxt. 

Innehållet skulle anpassas efter EU:s åtta nyckelkompetenser där digital kompetens är en av 

dem. Nyckelkompetenserna är kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är 

utformade efter det valda området (EU). Dessa åtta nyckelkompetenser är de kompetenser 

som alla individer behöver för sin personliga utveckling, aktivt medborgarskap, social 

integration samt sysselsättning (Hansson, 2014). I EU:s åtta nyckelkompetenser (2006) 

beskrivs digital kompetens som: Ta fram, bedöma, lagra, producera, presentera och utbyta 

information. Kommunicera/delta i samarbetsinriktade grupper på internet. Genom att digital 

kompetens är en av de åtta nyckelkompetenser visar det på vilken stor betydelse det verkligen 

har i dagens samhälle. EU:s åtta nyckelkompetenser (EU, 2006):  

1. Kommunikation/modersmål 

2. Kommunikation/främmande språk 

3. Matematik/naturvetenskap/teknik 

4. Digital kompetens 

5. Lära att lära 

6. Social och medborglig kompetens 

7. Initiativ/företagaranda 

8. Kulturell medvetenhet/kulturella uttrycksformer 

 

Forskarna är dock inte överens om IKT leder till goda inlärningsresultat eller inte. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) såg en stor 

överensstämmelse mellan omfattande användning av IKT och de goda inlärningsresultat som 

visats i PISA-undersökningar (Programme for International Student Assessment) (Trageton, 

2014). Wössmann och Fuchs (2004) såg dock resultaten utifrån social bakgrund som visade 

att hög datortäthet gav dåliga resultat, medan låg datortäthet gav goda inlärningsresultat. Detta 

kan kopplas samman med PISA-undersökningen där Norge, som har hög datatäthet i skolorna 

visade mindre bra resultat medan Finland, som har låg datatäthet visade på mycket goda 

inlärningsresultat. Vavik (2009) menar dock att det inte handlar om datatätheten och tillgång 

till de tekniska hjälpmedlen, utan det handlar snarare om hur kompetenta lärarna är. Även 

Alexandersson m.fl. (2001) är inne på samma spår. IKT i sig leder inte till bättre 

undervisning, utan det är hur det används. Vavik (2009) och Alexandersson (2001) anser båda 

att det är läraren som är grunden till hur bra inverkan IKT har. Forskningen där visade på att 
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mindre kompetenta lärare följer läroboken slaviskt, använder IKT ofta men det ger ändå 

dåliga resultat. Mer kompetenta lärare följde inte läroboken lika slaviskt utan utgick från 

självständig planering och IKT på ett målmedvetet sätt. Datorn användes som skrivmaskin 

och till målmedvetet sökande, vilket ledde till goda inlärningsresultat. Alexandersson (2001) 

skriver dock att forskningen visar att genom IKT ökar samarbetet, eleverna blir mer 

engagerade samt att samtalen eleverna mellan blir mer uppgiftsorienterade. 

Teknikdelegationen är inne på samma spår i sin rapport Framtidens lärande, i dagens skola? 

– internationell forskningsöversikt kring IKT och skola (2010:1) som har studerat hur IKT 

fungerar i undervisningen ute i de svenska skolorna. De visar att det inte är tillräckligt att 

köpa in digitala verktyg så som datorer, surfplattor, etc. för att det ska ge effekt på elevernas 

lärande. Enligt Teknikdelegationen måste genomtänkta strategiska satsningar göras så att 

tekniken används som ett pedagogiskt verktyg så att det på så sätt gynnar elevernas utveckling 

och lärande i största mån.  

Elever och IKT 

Dagens forskningsdiskussion om IKT domineras till stor del av Computer-Supported 

Collaborative Learning (CSCL) idéer och synpunkter. Enligt deras forskning ska eleven 

betraktas som producent, trots detta har praxis har skolan lagt stor vikt på eleven som 

konsument i användandet av IKT (Trageton, 2014).  

Eleven som konsument innebär att det är eleven som låter sig utbildas av exempelvis datorn. 

Datorn används för att skriva på och pedagogiska spel bland annat. Trageton (2014) menar att 

elev som konsument blir mer IT snarare än IKT. IKT innebär att eleven istället ska betraktas 

som producent, vilket innebär att det är eleven använder datorn på ett målinriktat sätt. Där styr 

eleven själv datorn till att utföra handlingar eller simuleringar som eleven själv skapar, gärna i 

ett samarbete med andra elever. Genom att låta eleven vara producent ges eleven möjlighet till 

att lära sig välja pålitlig och nyttig information, även möjlighet till aktiv kommunikation 

genom skrivande på en nätsida, blogg eller dyl. Där skriver eleven till en mottagare och där 

blir kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet i praktiken övat. Genom 

att låta eleverna bli producenter av sitt arbete med kommunikation kan läraren få möjlighet att 

bli en medproducent istället för att bara få vara den som rättar uppgifterna i slutändan. Ett gott 

och lärorikt samarbete mellan lärare och elever. Att låta eleverna vara producent ledde till 

goda inlärningsresultat medan inlärningsresultatet blev sämre i de fall där eleverna var 

konsument menar Trageton (2014).   
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Löfving (2012) skriver att det är av stor vikt att få elever intresserade och motiverade för att 

inlärningen ska lyckas. Genom användandet av IKT kan motivationen höjas eftersom det 

ligger i elevernas intresse att använda denna typ av hjälpmedel eftersom det är en stor del av 

deras vardag och något de ofta har stor kunskap inom. 

Teoretisk utgångspunkt 

Denna undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att lärande sker i 

samband med andra och där lärandet alltid är beroende av ett socialt sammanhang. Det 

sociokulturella perspektivet valdes utifrån att det bygger på att lärandet är socialt, vilket IKT 

gör som är grundstenen i denna undersökning. Det sociokulturella lärandet har haft stor 

betydelse i de svenska läroplanerna sedan 1980-talet och hur lärandet sker utifrån ett kulturellt 

och socialt sammanhang. Det är den teoretiska utgångspunkten som förekommer mest inom 

skolan och undervisningens värld (Trageton, 2014). Den pedagogiska grundsynen har gått 

från att tyngden legat på lärarens undervisning till att idag ha förflyttats till elevernas lärande. 

Utvecklingen av detta har en viktig del i hur arbetet med IKT i skolorna bedrivs, vilket är en 

av frågeställningarna som denna undersökning bygger på.  

 

Grunden för den sociokulturella teorin härstammar från två amerikanska teoretiker; John 

Dewey och Georg Herbert Mead samt ryssarna Lev Vygotskij och Alexejev Leontjev som 

båda var verksamma inom psykologin. Vad de fyra forskarna har gemensamt är att interaktion 

och samspel står i centrum för lärande.  Mest känd och uppmärksammad för den 

sociokulturella teorin är dock Lev Vygotskij. Även författaren Olga Dysthe har forskat inom 

detta område och utgår mycket ifrån Vygotskij och hans teorier inom det sociokulturella 

lärandet. Dysthe (2003) förklarar den sociokulturella synen på lärande i sex punkter: 

1. Lärandet är situerat – den direkta omgivningen spelar roll för lärandet. Hur eleven lär 

sig och situationen där eleven utvecklar kunskap är en betydande del i lärandet. 

2. Lärandet är i huvudsak socialt.  

3. Lärandet är distribuerat – alla elever i en grupp bär på olika sorters kunskap. För att 

gemensamt lärande ska skapas krävs att de olika kunskaperna synliggörs så att det kan 

bildas en helthetsförståelse. Gruppsammansättningar ska göras så att samtliga i 

gruppen får ta del av varandras kunskaper. 

4. Lärandet är medierat – olika typer av stöd och hjälp i lärprocessen. Det kan vara olika 

fysiska redskap (dator, miniräknare) eller personer. Det viktigaste för att lärandet ska 
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bli medierat är dock språket som används för att kommunicera och förmedla 

kunskaper. 

5. Språket är grundläggande i läroprocesserna – språket är vårt viktigaste verktyg i livet, 

redan som spädbarn börjar vi kommunicera genom ljud. Vi använder språket för att 

förstå och förmedla vår kunskap till andra och för det ligger till grund för vårt 

tänkande och lärande.  

6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap – deltagare, oavsett kunskap, delar med 

sig av sin kompetens. 

Fler lärande personer i samspel bildar gemensam kunskap i en mer omfattande lärandemiljö. 

”Lärandegemenskapen” (den lärande gruppen) blir här producent av kunskap (Trageton, 

2014). I det sociokulturella lärandet sker lärandet i samspel med andra och är en social 

process, detta kan ses genom kommunikationen i arbetet med IKT. Vygotskij menar att vi föds 

till denna värld med bara ett fåtal grundläggande mentala funktioner (uppmärksamhet, 

varsebildning och minne) som sedan kulturen vi lever i formar till högre mentala funktioner. 

Varje kultur utrustar barnen med de funktioner som behövs i just den kulturen. Barnen i 

västvärlden lär sig till exempel att skriva ner något de behöver komma ihåg (exempelvis i 

kalendern på sin mobiltelefon), medan barn i länder som saknar skriftspråk istället knyter ett 

snöre runt sitt finger för att påminna sig själv (Evenshaug & Hallen, 2011). Lärandet och 

utvecklingen är beroende av samspel och kommunikation för att elevens ska utvecklas till en 

högre nivå. Vygotskij menar att det inte är den psykologiska utvecklingen som kommer först, 

utan utvecklingen är tvärtom beroende av och kommer efter undervisning och inlärning. 

Därmed spelar undervisningen en stor och betydande roll för elevers psykologiska utveckling. 

En bra pedagogik ska därför alltid vara inriktad på elevens framtida utveckling (Bråten, 

1996). Trageton (2005) menar att det är viktigt att tänka efter hur t.ex. pedagogiska program 

på datorn eller pekplatta används då de behöver vara anpassade efter den enskilda elevens 

utvecklingsnivå för att varje elev ska kunna utvecklas. 

 

Metodologisk ansats och val av metod 

I följande kapitel kommer valet av metod för undersökningen att redovisas och motiveras, 

samt de etiska föreskrifter som tagits hänsyn till under undersökningens gång kommer att 

presenteras. 
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Kvalitativ undersökning 

Då syftet och frågeställningen baseras på hur informanterna upplever och ser på IKT i sin 

undervisning föll valet på att göra en kvalitativ undersökning (Ahrne, 2011). Den kvalitativa 

metoden är även bra att använda explorativt, vilket överensstämmer med mitt utgångsläge 

inför undersökningen då jag själv inte har arbetat så mycket med IKT (Malterud, 2009).  

Intervju 

Den kvalitativa undersökningen utfördes genom enskilda intervjuer. Grunden till valet av 

metod blev intervju var då det finns möjligheten till att få ett bredare och mer utförligt svar 

genom att ställa följdfrågor samt fråga om något känns oklart, vilket t.ex. en enkät saknar. 

Intervjuerna gjordes med en person i taget då samtliga informanter fick möjlighet att komma 

till tals, risken för grupptryck minskade på så sätt samt att varje enskild person fick möjlighet 

att uttrycka vad han/hon tycker utan att på så vis bli dömd av en kollega (Trost, 2010).  

Intervjuerna som utfördes var strukturerade intervjuer (Kylén, 2004) då jag på förhand valde 

ut frågor som jag ville ha ordentligt besvarade, genom en ostrukturerad intervju är det 

nämligen lätt att tappa fokus och komma in på andra ämnen än vad som hör till 

undersökningen. Kylén (2004) nämner två typer av intervjumaterial; intervjuguide och 

frågelista. Mitt val föll på frågelista (bilaga I) då det är den som är anpassad för strukturerade 

intervjuer medan intervjuguide mer kan liknas en dagordning och därmed passar bättre på en 

ostrukturerad intervju. Kylén (2004) skriver även att det är bra att genomföra 2-3 intervjuer 

för att se efter hur frågelistan fungerar i praktiken. Jag genomförde två provintervjuer. Båda 

informanterna blev redan vid första kontakt informerade om att de endast skulle medverka i 

en provintervju och därmed skulle deras resultat inte presenteras i min undersökning. Genom 

att genomföra en eller flera provintervjuer gavs jag en uppfattning om upplägget av frågorna 

har fungerat, om det var någonting jag behövde lägga till eller ta bort, hur reaktionen på de 

som blivit intervjuade har varit samt att öva på att föra anteckningar, t.ex. om det behövs fler 

eller färre anteckningar. Efter intervjuerna bad jag om respons för att veta om jag behövde 

göra några ändringar inför de riktiga intervjuerna. Vad som framkom efter provintervjuerna 

var att jag valde att ändra ett ord i en av mina frågeställningar. Istället för att undersöka vilka 

nackdelar lärarna ser med IKT i undervisningen så har jag istället valt att undersöka vilket 

hinder lärarna ser. Anledningen till denna ändring var då lärarna jag intervjuade i 

provintervjun såg det mer som ett hinder än som en nackdel.  
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Urval 

Val av informanter kan göras på två sätt enligt Patel och Davidsson (2003). Antingen görs ett 

strategiskt eller ett slumpmässigt val. Mitt val av informanter var strategiskt då jag medvetet 

valt ut, för mig, redan kända lärare. Kihlström (2007) menar för att en undersökning ska bli så 

rättvis som möjligt är det viktigt att informanterna är insatta i ämnet som undersökningen 

behandlar. På så sätt blir svaren mer korrekta då de talar ur erfarenhet och inte bara om vad de 

läst och/eller hört från andra. Jag såg även till att på förhand skaffat mig en uppfattning om 

vilka lärare som var insatta i ämnet som undersökningen behandlar då en informant utan 

erfarenhet och kunskap i ämnet inte skulle tillföra något för min undersökning. 

Nio lärare från nio olika skolor tillfrågades varav sex av dem hade möjlighet att ställa upp. 

Samtliga informanter undervisar svenska i år 4-6.  

Genomförande  

Inför intervjuerna kontaktades två av lärarna via telefon och de andra sju via mail. I mailen 

samt telefonsamtalen informerade jag informanterna om syftet med min undersökning samt 

om de etiska aspekter jag tagit hänsyn till. Eftersom val av plats kan vara svår att hitta då det 

ska vara en ostörd plats, men ändå en plats där informanten känner sig avslappnad och trygg, 

föll valet på att låta varje informant välja plats (Trost, 2010). Samtliga intervjuer utfördes på 

respektive informants skola i klassrum samt arbetsrum.  

Intervjun började med några enklare frågor så som vilken utbildning informanten hade, hur 

länge hen varit yrkesverksam lärare samt vilken ålder på eleverna informanten undervisade. 

På så sätt hann både informanten och jag undersökare bli varma i kläderna innan de mer 

relevanta frågorna för undersökningen påbörjades. Under intervjun användes röstinspelning 

via en mobiltelefon för att i efterhand hand ha möjlighet att lyssna vid flera tillfällen för att få 

en korrekt uppfattning av varje informants svar, även stödanteckningar fördes under 

intervjuernas gång. Trost (2014) skriver att det är viktigt att inte gå miste om informantens 

icke verbala kommunikation, exempelvis kroppsspråk. Då detta inte går att fånga via 

röstinspelning var anteckningar ett bra komplement. Kroppsspråket var dock ingenting som 

spelade någon betydande roll i min undersökning. Intervjun avslutades med en fråga om 

informanten ville tillägga någonting.  
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Bearbetning av material 

Efter varje genomför intervju gjordes transkriberingar i Word på röstinspelningarna med ett 

dokument för varje informant samt att anteckningarna som förts under intervjuerna renskrevs. 

Varje intervju transkriberades direkt efter genomför intervju för att jag på så sätt skulle ha 

varje intervju färskt i minnet när den transkriberades. Patel och Davidsson (2011) menar att 

det är svårare att få ett levande material ju längre man väntar med att transkribera. 

Informanterna och intervjuarens röster markerades med olika färger för att kunna särskilja på 

vem som sagt vad under intervjuerna. Därefter togs irrelevanta kommentarer bort för att 

minska ner på materialet. Sammanställningen gjordes frågvis med utgångspunkt i de 

intervjufrågor som ställdes. Därefter lades alla informanters kommentarer in i samma 

dokument för att på så sätt kunna se likheter och olikheter bland de olika informanterna.  

Validitet, reliabilitet och generalisering 

Validitet, reliabilitet och generalisering är viktiga begrepp i utförandet av undersökningar. 

Validitet är frågan om ett resultat stämmer överens med verkligheten och hur man mäter det 

man avser mäta. För att validiteten ska kunna sägas vara hög måste syftet, frågeställningen 

och metoden stämma överens med resultatet i undersökningen (Merriam, 1994). En av 

frågeställningarna har efter provintervjuer justerats (se under ”Intervju”).  

Reliabiliteten är hur tillförlitligheten i en mätning. En undersökning ska kunna upprepas med 

olika informanter och även då ge likvärdiga resultat för att reliabiliteten ska anses vara hög 

(Merriam, 1994). 

Kvalitativa undersökningar omfattar ofta ett relativt litet antal informanter och går därför inte 

att generalisera. Det är då irrelevant att använda sig av siffror i detta metodval. Genom att 

använda färre informanter kan man istället gå in djupare genom att ställa mer djupgående 

frågor som kan leda till djupare och mer utförliga svar då mer tid kan läggas ner på varje 

intervju (Mc Cracken, 1988). 

Etiska överväganden  

Gällande de etiska övervägandena har jag utgått från Vetenskapsrådets (2011) fyra 

huvudkrav, vilket innefattar följande: 

Informationskravet: Deltagarna i intervjuerna ska informeras om undersökningens syfte, att 

det är frivilligt att delta samt att de när de vill kan avbryta intervjun. Förhandsinformation ska 
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skickas ut i god tid innan intervjun äger rum. I denna information ska syftet med 

undersökningen tydligt framgå samt namn och vilken institutionsanknytning undersökaren 

har. Även hur resultatet av intervjun kommer att användas ska framgå.  

Samtyckeskravet: Det är upptill varje individ att själva bestämma om denne vill delta eller 

inte. Deltagaren själv bestämmer hur länge och på vilka villkor denne ska delta. När som helst 

ska den deltagande kunna avbryta sin medverkan, utan påtryckningar från undersökaren eller 

utan att den medverkande ska påverkas negativt av detta.  

Konfidentialitetkravet: De som deltar ska vara helt anonyma och ska inte på något sätt kunna 

spåras. Deltagarna ska vara informerade om att all data som samlas in kommer hållas privata 

och att alla uppgifter behandlas konfidentiellt.  

Nyttjandekravet: Informationen som framkommer genom intervjun får endast användas för 

forskningsändamål. Informationen får inte lånas ut eller användas på något annat sätt.  

Samtliga medverkande blev i god tid innan intervjun informerade om de etiska regler som jag 

hänvisar till, även innan varje intervju repeterades de etiska reglerna för att påminna varje 

informant om dess rättigheter. De medverkande kommer inte att kunna spåras genom varken 

namn, skola eller ort då inget av detta kommer att namnges i det slutgiltiga resultatet. När 

undersökningen är färdigställd kommer samtlig insamlad data från intervjuerna att raderas. 

Resultat 
Då samtliga informanter är avidentifierade kommer de att benämnas som lärare A-F. 

Resultatet redovisas utifrån syftet och frågeställningarna i undersökningen. 

Fördelar 

Motiverade elever 

Flera av lärarna var positiva till att använda IKT i undervisningen och de såg flera fördelar 

med användandet, dock var två av lärarna mindre positivt inställda då de inte känner att 

arbetet med IKT tillfört något till varken eleverna eller till dem själva. Lärarna ser en 

genomgående ökad motivation hos sina elever i och med arbetet med IKT i klassrummet. 

Genom att använda internet, för att ta ett exempel, så får eleverna möjlighet att ”komma 

utanför väggarna”, som lärare A uttryckte sig. ”Bara det här med att skriva tycker ju eleverna 
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är kul om de får göra på datorn. Det tycker de ju inte är särskilt kul att göra för hand” (Lärare 

C). Genom undersökningen framkom det att lärarna upplever att eleverna blir mer motiverade 

till skolarbete när de får möjlighet att använda de digitala verktygen som finns. Flera av 

lärarna berättade att eleverna tycker att det är kul och spännande att skriva på internet, att ha 

en annan mottagare än bara läraren, t.ex. skriva på en blogg, maila till någon utanför skolan 

såsom att skriva och maila veckobrev till vårdnadshavarna. ”Jag tycker också att det är 

positivt eftersom eleverna blir förberedda för samhället. Det här med internet och så. Det är ju 

det hela samhället är baserat på så de måste ju lära sig. Det tycker jag är positivt och eleverna 

tycker ju att det är kul. Mycket roligare än all annan undervisning”, berättar lärare B.  

Kommunikation 

En stor fördel alla lärarna tog upp under intervjun var den kommunikation som sker mellan 

eleverna under arbetet med IKT. ”Det är inte alltid det är dåligt att bara ha ett fåtal datorer… 

Nu tvingas ju eleverna arbeta tillsammans, ofta två och två, vid en dator. Det kräver ju 

kommunikation och samarbete” (Lärare B). ”När eleverna sitter vid datorn tillsammans 

skapar de ett gemensamt lärande, de lär tillsammans och lär av varandra. Kommunikationen 

eleverna emellan är så härlig! Jag brukar sätta ihop två elever som vanligtvis inte umgås så 

mycket, vid en och samma dator. Detta var verkligen inte populärt i början, men nu har 

eleverna accepterat det och tycker att det är helt okej. Jag tycker ju kanske inte att de umgås 

mer med varandra för det, men de får ju kommunicera med varandra just den tiden vid datorn 

i alla fall” (Lärare A). 

 

Hinder 

Tillgång till digitala verktyg 

Tillgången till de digitala verktygen är ytterst begränsad på samtliga sex lärares skolor. Det 

största användningsområdet inom IKT var att samtliga lärare lät eleverna använda datorerna 

som fanns i klassrummet. Samtliga lärare som deltagit i denna undersökning har tillgång till 

smartboard och datorer i sina klassrum. Antalet datorer i klassrummen varierar mellan två-

fem stycken. Surfplatta var det endast två av lärarna som hade tillgång till, dessa fanns det 

dock inte tillgång till i klassrummet utan de var tvungna att bokas innan då de var 

gemensamma för hela arbetslaget.  
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Datorerna räcker inte till och eleverna får ställa sig på kö, under denna tid upplever flera av 

lärarna att det är svårt att hitta andra uppgifter för eleverna för att de inte ska tappa fokus när 

det väl är deras tur att använda datorn. Krångel med tekniken, så som långsamma datorer, 

långsam uppkoppling och problem med inloggningsuppgifter för elever och lärare, är en 

annan faktor som spelar in och utgör ett hinder i undervisningen. ”Tekniksupporten som vi 

har är inte alltid så snabb som man skulle önska. Ibland kan vi få vänta en vecka på att 

smartboarden eller en dator ska bli fixad”, sägen lärare C. Lärarna är överens om att det är 

tidsödande och ett stort irritationsmoment som lätt får eleverna att tappa fokus under tiden. 

Inköp av nya digitala verktyg är även det ett hinder då det ofta blir fördröjning av inköp på 

grund av tidskrävande upphandlingsprocesser samt att det är dyr utrustning att köpa in vilket 

även det drar ut på processen då det inte alltid finns med i årets budget. Användning av olika 

programvaror ses även det som ett hinder då inte allt som informanterna vill använda finns 

tillgängligt att installera/ladda hem, exempel som gavs på detta var en del appar och 

pedagogiska program/spel som kostar pengar.  

Kunskapsbrist 

Samtliga lärare som deltog i undersökningen känner att de saknar tillräcklig kunskap för att 

använda IKT i den utsträckning de skulle vilja göra. Två av lärarna undviker ofta att använda 

de digitala verktygen även i fall då de egentligen skulle kunna tänkta sig att använda dem. 

Detta på grund av att de inte vill verka inkompetenta inför sina elever. Samtliga sex lärare har 

fått utbildning som har relevans för användningen av IT i form av PIM som Skolverket gjorde 

en satsning på för några år sedan, men som lades ner 2014. En av lärarna har utöver PIM fått 

gå en kurs i datakunskap: ”Datakursen gav väl samma information som PIM. Det var Word 

och Power Point och sådär… Hur man ska göra. Jag kände väl mest att jag redan gjort det där. 

Jag ville egentligen ha mer kunskap i hur jag ska jobba med eleverna. Kanske lite internetvett 

och så, det hade varit bra det”, säger lärare C. Den mesta kunskapen anser de att de fått genom 

eget engagemang på planeringstid och fritid. Genom PIM känner de att de fått en del kunskap, 

men att de önskar ytterligare utbildning och kunskap för att kunna hänga med eleverna. ”PIM 

var lärorikt men mycket tidskrävande vilket innebar många kvällar och helger hemma framför 

datorn”, säger en av lärarna. En annan lärare säger; ”Jag kan känna att jag inte alls har all den 

kunskap som jag skulle vilja ha och behöver ha. Elevernas kunskap växer hela tiden då de 

utanför skoltid ägnar mycket tid åt spel, sociala medier och allt vad det är. Vi i skolan måste 

hinna med eleverna i utvecklingen, som det ser ut idag känner jag inte att jag gör det”. En av 

lärarna uttryckte sig, på grund av sin okunskap inom ämnet, att hen inte alls tyckte att arbetet 
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med IKT är kul eller intressant. ”Det blir just nu bara ett stressmoment eftersom jag inte kan. 

Eleverna kanske blir motiverade, men inte jag. Jag blir bara stressad och irriterad. Det är helt 

enkelt inte kul att jobba med när jag känner mig så begränsad”. 

Faktorer som utgör hinder för IKT i undervisningen är att flera lärare betonar att de känner sig 

oroliga över att tappa kontrollen över innehållet i undervisningen om den sker genom IKT och 

att inte få med alla kunskapsbitar som automatiskt finns med i andra, mer traditionella 

läromedel, t.ex. läroböcker.  

Användandet av IKT i undervisningen  

Lärare A använder datorn och smartboarden mycket tillsammans med eleverna. Där använder 

läraren och eleverna varandra som verktyg och lär av varandra. Samtliga lärare var överens 

om att eleverna har ett stort försprång när det gäller tekniken, men att det kan vara bra ibland 

då eleverna ges möjlighet att hjälpa läraren. Dock ansåg några av lärarna att elevernas 

försprång vissa gånger blev alldeles för stort och att lärarna inte känner att de har kontroll. 

En av lärarna var själv mycket styrande i användandet av IKT i sin undervisning, eleverna 

gavs inte så mycket utrymme till att själva leta reda på information utan det mesta var redan 

förplanerat av läraren. Ett exempel på detta var att läraren redan innan gett instruktioner på 

vilka internetsidor eleverna skulle söka information på, samt vad som skulle skrivas på datorn. 

Inget användande av smartphones eller pekplatta förekom. Smartboarden i klassrummet 

sköttes av läraren själv.  

Ordbehandlingsprogram som pedagogiskt verktyg 

Ordbehandlingsprogram var det mest förekommande i samtliga sex lärares undervisning. Det 

är främst Word som används, men på några datorer nämner lärarna att Word inte finns 

installerat, där använder de istället Anteckningar. Nackdelen men Anteckningar är dock att 

det inte finns tillgång till samma finesser som det gör på Word, vilket ibland ställer till med 

problem då eleverna ska utföra något speciellt i ordprogrammen. Samtliga lärare var överens 

om att ordbehandlingsprogram är någonting som eleverna bör kunna använda då det används 

mycket i samhället – både i och utanför skolan. Gällande arbetet med ordbehandlingsprogram 

uttrycker lärarna att de hänger med eleverna och att de känner att de har den kunskap som 

behövs.  

Lärare B använder ofta datorn och ordbehandlingsprogram till de elever som har svårt att 

koncentrera sig och som hade svårt för att skriva. ”Genom att skriva på datorn slipper eleven 
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koncentrera sig på hur bokstäverna han eller hon skriver. Fokus får istället vara på vad han 

eller hon skriver. Fokus på innehållet alltså”. Lärare D säger att ”Det ger eleverna bättre 

självförtroende om de får skriva på datorn. Det blir inte så många stavfel, och de som blir är 

lätta att rätta till, samt att de orkar skriva längre texter på datorn än förhand”. Lärare F berättar 

att hen tidigare haft en ASL-klass. Under den tiden använde de datorn för att skriva i 80 

procent av fallen. ”Det var mycket spännande. Eleverna lärde sig på ett helt annat sätt och de 

fokuserade på att skriva istället för att sudda hela tiden när bokstäverna inte såg så bra ut”. 

Lärare A började med att låta eleverna skriva i ordbehandlingsprogram innan de startade den 

klassblogg som de idag driver. Genom att skriva i ordbehandlingsprogram kunde det som 

skrevs sparas om inlägget inte hann skrivas klart. Fler elever kan få möjlighet att skriva ett 

inlägg ihop, men vid olika tillfällen, samt att alla kan läsa igenom ordentligt innan inlägget 

publiceras på bloggen. Till en början var det bara närmaste familjerna till eleverna som läste 

bloggen, men nu två år senare, har de även upptäckt att läsare från bl.a. England och Danmark 

har besökt bloggen. På så sätt har de kopplat in även engelskan då blogginläggen behöver 

skrivas på både svenska och engelska.  

Pedagogiska program förekom även i flera av lärarnas undervisning. En av lärarna använde 

det som ett läromedel i flera fall istället för läroboken då hen ansåg att eleverna behövde 

variation i undervisningen. Dock fanns bara två olika svårighetsgrader på dessa spel, en 

svårare nivå och en lättare vilket gör att det inte passar alla elever. ”Vi inväntar nya, mer 

individanpassade program och spel. Men det kostar ju pengar. Jag hoppas det kommer till 

hösten i alla fall”. Det mest förekommande var dock att de elever som hunnit klart med 

uppgifterna i läroboken fick som extrauppgift att sätta sig vid datorn eller surfplatta. En 

belöning till de elever som arbetat klart snabbast. De pedagogiska program som användes var 

i dessa fall samma för samtliga elever, alltså inte något som var individanpassat för eleverna. 

De elever som hade svårt för att arbeta i läroboken fick dock inte möjlighet till varken dator 

eller surfplatta för att använda dessa pedagogiska program. ”Det är inte så uppskattat bland 

alla elever att vi gör såhär, men det får vara så ett tag till. Eleverna som inte hunnit klart med 

första uppgiften måste ju liksom fortsätta, det är bättre för dem att göra klart i boken eller vad 

det nu är för uppgift det har”. 

Internetanvändande och källkritik 

Några av lärarna lät eleverna söka fritt på internet, svårigheter som uppstår då är dock att 

eleverna inte hittar relevanta texter då många av texterna är för svåra, vilket resulterar i att 

eleverna inte kan använda dem. De övriga lärarna letade på förhand upp sidor som var bra 
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anpassade för eleverna. Detta ansåg de dock var väldigt tidskrävande, vilket en av lärarna inte 

tyckte var värt den tiden så hen har valt att inte låta eleverna använda internet längre. 

Sammanfattningsvis var det största användningsområdet inom internet informationssökande. 

Google var det som var mest förekommande.  

Flera av lärarna poängterade även vikten av att förklara för eleverna att vara källkritiska. 

”Bara för att det står på internet så behöver det inte vara sant. För oss vuxna är det ju en 

självklarhet. Men eleverna tror ju allt som oftast på allt som de läser på internet. Ja, det gäller 

ju allt de läser i tidningarna också förstås”, berättare lärare C. ”Genom arbetet med vår blogg 

har vi pratat en del om vad som är sant och inte på internet, hur eleverna ska tänka och så. Då 

bloggen har blivit så pass stor som den blivit har det varit viktigt att tillsammans med eleverna 

diskutera kring vad som de och andra skriver på internet. Det har varit många och långa 

diskussioner om vad som får skrivas och inte, många påminnelser från mig om att det som 

skrivs på internet är kvar för alltid”, berättar lärare A. De övriga lärarna har inte pratat så 

mycket med eleverna om källkritik. ”Vi borde nog ha pratat om det, men jag vet inte riktigt 

hur jag ska få fram det till eleverna… Men det är ju viktigt och eleverna måste ju veta hur de 

ska tänkta på internet”, lärare F. Samtliga lärare har genom PIM fått information om källkritik 

och etik på internet. De kände dock att det inte var tillräckligt med information utan att de 

skulle behöva ytterligare kunskap för att kunna föra vidare till eleverna. Framför allt nu när 

eleverna är väldigt aktiva på flera olika sociala medier. ”I dessa sammanhang är det viktigt att 

eleverna vet vad de gör.  Det håller på att spåra ur helt och hållet!”(Lärare B). ”Sociala medier 

är inte det vi främst använder i klassrummet direkt, men det händer ju att förekommer ibland. 

Då måste ju eleverna veta vad de gör. Jag tror inte att de vet det alla gånger och det skrämmer 

mig. Det skrämmer mig också att det på något sätt verkar vara JAG som har ansvaret för att 

lära dem”. ”Jag kan känna ibland att det lämnas så mycket ansvar på oss i skolan… ja, jag kan 

förstå det ibland. Men det kan väl ändå inte vara vi som har huvudansvaret?” ”Många gånger 

är det väldigt slapp hemifrån, om man nu får säga så. Jag tycker att även föräldrarna ha en del 

i vad deras barn för på internet. De borde vara mer engagerade. Nu drar jag alla över en kam 

och så är det ju såklart inte, men majoriteten”, säger lärare B. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis går det genom resultatet att utläsa att samtliga lärare känner sig osäkra på 

sitt användande av IKT i undervisningen. Osäkerheten kommer genom att de känner att de 

inte har tillräckligt med kunskap inom ämnet. Övergripande tyckte de att IKT tar alldeles för 
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lång tid - inte IKT generellt, men eftersom de känner att de saknar kunskap, rutin på detta så 

krävs det en större insats och förberedande från lärarna än vad den traditionella 

undervisningen gör då den är mer inarbetad. Fördelarna som lärarna ser med IKT är att 

eleverna får samarbeta och kommunicera med varandra, de kommer ”utanför väggarna” 

genom att använda internet och hittar andra mottagare än läraren och klasskompisarna, samt 

att eleverna blir mer motiverade när de får använda de digitala hjälpmedlen tillsammans i 

klassrummet. Lärarna känner att både eleverna och de själva lär sig av varandra. Därmed är 

lärandet socialt och blir deltagande i en praxisgemenskap enligt det sociokulturella 

perspektivet vilket menar att alla delar med sig av sin kompetens och lär av varandra.  

Lärarna känner även att kunskapen inom etik och källkritik på internet är alldeles för liten, 

både hos dem själva och hos eleverna. De tycker att detta är ett viktigt ämne, men vet inte hur 

de skall gå tillväga för att lära eleverna. Även tillgången till de digitala verktygen är de 

överens om att den är alldeles för begränsad, samtidigt som de tycker att det är bra för 

elevernas samarbete och kommunikation att få dela på en dator. Dock upplever de att det ofta 

blir långa köer till datorerna, detta trots att eleverna sitter flera vid samma dator. De 

pedagogiska programmen är uppskattade hos såväl lärare som elever, dessa är dock inte 

individanpassade vilket inte gör att de tillför något till alla elever. Här inväntar lärare inköp 

som för tillfället begränsas av ekonomin sätter stopp för. Det mest förekommande gällande 

IKT och användandet av de digitala verktygen är ordbehandlingsprogram, internet (då främst 

informationssökningar) samt pedagogiska program/spel. Ordbehandlingsprogrammen 

används ofta och ses som positivt då det hjälper eleverna att koncentrera sig på vad de skriver 

istället för hur bokstäverna ser ut. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Val av metod                                                                    

Valet av metod gav svar på undersökningens syfte och frågeställningar. Genom valet av 

intervju som metod gavs jag möjligheten att ställa de frågor jag önskade få besvarade, ställa 

följdfrågor och samtidigt iaktta informanternas kroppsspråk och uttryck. I metodlitteraturen 
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Mc Cracken (1988) menar att en kvalitativ intervju inte går att generalisera eftersom den 

bygger på ett litet antal informanter, detta gäller även denna undersökning.  Deltagandet i 

undersökningen var högt då sex av nio tillfrågade informanter hade möjligheten att ställa upp. 

I efterhand kan jag önska att flera informanter blivit tillfrågade för att få ett större material att 

arbeta med samt för att få resultatet generaliserbart. Då tiden för denna undersökning varit 

knapp har det tyvärr inte vara möjligt att genomföra fler intervjuer. Trost (2010) anser även 

att för många intervjuer kan göra det rörigt vilket kan medföra att man missar viktiga detaljer. 

Ett komplement till intervjuerna hade varit genom att göra observationer i informanternas 

klassrum, kanske hade andra resultat framkommit. 

Genomförande 

Informanterna valdes ut strategiskt innan de kontaktades. Jag hade på förhand kollat upp vilka 

lärare på respektive skolor som arbetade aktivt med IKT i undervisningen. Efter genomförda 

intervjuer och sammanställning av resultaten känner jag att det strategiska valet inte gav mig 

det resultat jag hade förväntat mig och ett slumpmässigt val av informanter hade kanske varit 

att föredra då jag inte haft några förväntningar på informanterna, vilket jag hade under dessa 

intervjuer då jag trodde mig känna till deras bakgrund inom IKT. Genom att istället ha gjort 

ett slumpmässigt val hade undersökningen eventuellt kunnat få ett mer varierat resultat än vad 

som framkom i denna undersökning.  

Intervjuerna gick bra att genomföra, intervjuerna varade i 20-50 minuter. Några störningar 

förekom i form av dörrknackningar och ringande mobiltelefoner vilket gjorde att det blev 

korta avbrott i tre av intervjuerna. Efter avbrotten tog det en stund att hitta tillbaka till den 

röda tråden i intervjun. Vid två av intervjuerna var informanterna väldigt stressade, vilket 

resulterade i korta och ytliga intervjuer. Efter dessa intervjuer kände jag att jag i god tid innan 

intervjun har behövt meddela hur lång tid som skulle behöva avsättas för en intervju. 

Transkriberingen av intervjuerna var en långdragen och svår process då jag aldrig tidigare 

gjort det. Det krävs stor noggrannhet för att få allt material rätt citerat. Bearbetningen av 

materialet hade kunnat ske mer strategiskt än vad det gjorde. Jag har efter bearbetningens 

gång funnit litteratur skriven av Hedin och Martin (1996) som beskriver analysen av det 

insamlade materialet i fyra steg (kodning av nyckelord, att finna teman, kodning av varje tema 

i underkategorisering och att söka efter mönster eller typer). Jag gjorde min bearbetning 
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relativt lika, men jag tror dock att bearbetningen gått snabbare att genomföra om jag utgått 

ifrån dessa steg från början. Resultatet påverkas dock inte, vilket i detta fall är huvudsaken. 

Jag anser att reliabiliteten i undersökningen är god då jag under intervjuernas gång spelade in 

vad som sades så att jag under transkriberingens gång kunde gå tillbaka och ordagrant återge 

vad som sades under varje intervju. Vad som dock kunde stärkas i undersökningen för att nå 

än högre reliabilitet är ett större deltagande informanter. Även större geografisk spridning på 

informanterna kunde gett högre reliabilitet då de informanter som deltog i denna 

undersökning arbetar i kommuner som ligger nära varandra. Validiteten i undersökning 

uppfylldes genom de kvalitativa intervjuer som gjordes då det som avsågs mätas uppfylldes, 

d.v.s. hur lärarna använder IKT i sin undersökning. Resultatet av denna undersökning kan inte 

generaliseras eftersom den endast är baserad på sex informanters erfarenheter. Resultatet som 

framkommer i denna undersökning kan dock jämföras med en del av den tidigare forskning 

som finns.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i fem delar: användandet av IKT i klassrummet, lärare, 

elever, slutord samt avslutas med förslag till vidare forskning inom ämnet. Slutsatserna som 

kan dras av denna undersökning är att resultatet i undersökningen och den tidigare forskning 

som tagits upp överensstämmer på ett flertal punkter, men att det i vissa fall är svårt att 

jämföra då mycket av forskningen utgår ifrån ett elevperspektiv, medan denna undersökning 

utgår ifrån ett lärarperspektiv och deras undervisning. 

Användandet av IKT i klassrummet 

Hur IKT användes i klassrummet hos de olika lärarna var relativt överensstämmande, både 

med varandra och med tidigare forskning inom området. Dominerande var 

ordbehandlingsprogram samt internet, vilket även tidigare forskning visar (se kapitel två). 

Några av lärarna låter elever som har svårt att koncentrera sig på handskrivning få skriva på 

datorn då de kan fokusera på vad de skriver istället för hur bokstäverna ser ut, vilket även 

Trageton (2014) förespråkar. 

Vissa delar av resultatet kan klassas som IT istället för IKT då inget samarbete eller 

kommunikation förs, exempel på detta är de pedagogiska programmen som används i flera av 

lärarnas klassrum. Genom de pedagogiska programmen underhålls eleverna en och en av 
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datorn i väntan på sina klasskamrater. Inget av programmen är tillräckligt anpassade efter 

varje elevs utveckling, vilket de enligt det sociokulturella lärandet bör vara för att varje elev 

ska nå framåt i sin utveckling (Bråten 1996, Trageton 2014). Här utgör även de ekonomiska 

förutsättningarna begränsningar, då skolan inte har möjlighet att köpa in tillräckligt så att 

programmen passar samtliga elever, eller om inte annat de flesta elever. 

Avsaknaden av digitala verktyg var påtagligt i resultatet, däremot visar Teknikdelegationens 

(2010) rapport att det inte är avsaknaden av de digitala verktygen som är nyckeln utan vad 

man gör med dem. För att arbetet ska gynna eleverna bör läraren arbeta målinriktat, oavsett 

om varje elev har tillgång till varsin dator. Har varje elev en varsin dator, men läraren inte 

arbetar målinriktat gynnar det tyvärr inte eleverna. Däremot kan tyckas att program som 

internet och Word ska vara en självklarhet i skoldatorerna så att eleverna kan använda samma 

program oavsett vilken dator de använder. Lärarna kan behöva få tillräckligt med kunskap 

inom ett digitalt verktyg innan fler introduceras.  

Lärare 

Då jag redan på förhand tagit reda på vilka lärare på de respektive skolorna som hade kommit 

långt med IKT i sin undervisning, gjorde resultatet mig en aning besviken då jag anser att 

lärarna i denna undersökning inte alls kommit särskilt långt i sitt IKT-användande. Mycket 

jag stött på genom intervjuerna liknar mer IT än IKT.   

Kunskapsbristen hos lärarna är ett faktum, vilket visar sig i så väl forskning som i denna 

undersökning.  I undersökningen som OECD (2005) gjorde visade att endast 15 procent av 

lärarna kände sig säkre på att använda IKT och ingen av de sex lärare som medverkade i 

denna undersökning kände sig säker på att använda IKT i sin undervisning. Enligt Vygotiskij 

(Evenshaug & Hallen, 2011) har undervisningen en stor och betydelsefull roll för elevernas 

utveckling, men känner då lärarna att de saknar kunskap är det svårt för dem att ge en bra och 

utvecklande undervisning. Som Vavik (2009) och Alexandersson (2001) skriver är det läraren 

som är grunden till hur bra arbetet med IKT blir i klassrummet. Det är i denna undersökning 

svårt att se om resultaten blivit bättre eller inte i de klasser där lärarna använder IKT på ett 

målinriktat sätt då inga resultat från eleverna visas. Däremot stämmer resultatet överens med 

forskningen gällande att arbetet med IKT blev mer målinriktat hos de lärare som såg IKT som 

en spännande och intressant del i undervisningen än hos de lärare som kände sig väldigt 

osäkra och som såg IKT som något tidskrävande.  
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 Granath och Vannerstål (2008) menar att IKT måste bli obligatoriskt för alla och att IKT ska 

introduceras ordentligt redan på lärarutbildningen. Även lärarna i denna undersökning 

påpekar bristen på utbildning inom ämnet. Det är viktigt att alla som arbetar i skolan har 

kunskap om IKT då det är vår tids nya skola. Läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) visar 

tydligt på att såväl användandet av digitala verktyg som att lära eleverna att kritiskt granska 

källor. Samtliga lärare i undersökningen har genomfört PIM för några år sedan. Det var en 

relativt omfattande utbildning som innehöll både ord, bild, film och källkritik. PIM ansågs 

dock inte vara tillräckligt, även om det hjälpte lärarna ett steg längre i sin utveckling.  

Karlsson (2015) menar att ansvaret nu ligger på kommunen gällande vilken fortbildning till 

sina lärare de väljer, därmed blir det en ekonomisk fråga.  Det innebär därutöver att 

utvecklingen gällande IKT blir väldigt olika beroende på vilken kommun man bor i. 

Skollagen (SFS, 2011:800) säger dessutom att alla elever ska ha rätt till likvärdig utbildning 

oavsett vart i landet de bor. IKT är en del av nya tidens skola och därmed behöver alla som 

arbetar inom skolan ha kunskap inom detta för att kunna vara en del av det. 

Lärarna visar stor osäkerhet inför att använda internet. En av lärarna uttryckte även att hen 

undviker att använda internet i klassrummet så hen känner sig osäker på det. Kursplanen i 

svenska (Skolverket, 2011) säger dock att eleverna genom undervisningen ska lära sig att 

uttrycka sig via olika medier samt lära sig att söka information i olika medier. Genom att 

använda internet ska eleverna även lära sig att kritiskt granska olika källor på ett källkritiskt 

sätt. Om inte lärarna vägleder eleverna i det som står i våra läro- och kursplaner, vem ska då 

göra det? Källkritik och etik på internet är oerhört viktigt idag då det används i stor 

utsträckning i samhället. Det är viktigt att få lärarna att känna sig trygga i sin roll gällande 

IKT så att lärare inte ska behöva undvika delar av läroplanen för att de känner sig osäkra. Det 

är inte en sådan skola vi vill ha. Det är viktigt att eleverna tidigt lär sig att kritiskt granska 

källor de hittar samt att de lär sig hur men för sig på internet. Genom arbetet med denna 

undersökning har jag själv sökt efter en del information om källkritik i skolan. Jag har hittat 

flera sidor, bl.a. från Skolverket, där det finns material för lärare att använda sig av i 

undervisningen när de ska lära eleverna om källkritik. Detta var det dock ingen av lärarna som 

nämnde under intervjuerna.  

Elever 

Genom användandet av de digitala verktygen (mestadels datorn i denna undersökning) skapar 

eleverna ett samarbete och kommunikation vilket är grunden i IKT. Forskningen gjord av 
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Wössmann och Fuchs (2004) visar att låg datatäthet ledde till bättre resultat än hög datatäthet 

då eleverna fick arbeta tillsammans vid datorn och därmed kommunicera med varandra. 

Resultatet av intervjuerna i denna undersökning visar på låg datatäthet då max fyra datorer per 

klassrum fanns att tillgå. Genom detta behöver eleverna samarbeta vid datorerna för att få 

möjlighet att använda dem, vilket lärarna i undersökningen anser har haft en positiv effekt på 

eleverna. Lärandet sker på så sätt i samspel med andra och är en social process som synliggörs 

särskilt vid samarbeten som ovannämnda (Trageton, 2014).   

Synen på eleverna som producenter eller konsumenter visade i denna undersökning en 

blandning. Tidigare forskning gjord av bland andra CSCL (Trageton, 2014) samt den 

sociokulturella teorin pekar på eleven som producent som ledmotiv. Emellertid förekom i 

denna undersökning exempel där eleverna var både producenter och konsumenter. Exempel 

på elever som konsumenter är då de får använda de pedagogiska spelen som finns på dator. 

Det som framkommit i denna undersökning är att alla elever använder samma spel, oavsett 

vart i sin utveckling de befinner sig. Trageton (2015) skriver att de pedagogiska programmen 

måste vara anpassade efter den enskilda elevens utveckling, annars sker ingen utveckling för 

eleven. Gör eleven samma uppgifter i ett spel flera gånger om sker ingen vidare utveckling för 

eleven. Det sociokulturella perspektivet på lärande visar att undervisningen bör vara inriktad 

på elevens framtida utveckling (Bråten, 1996). För att det ska bli någon vinning för eleven 

och dennes utveckling behöver läraren, som tidigare nämnt, se över programmen och göra 

dem mer individanpassade. Detta är dock ytterst tidskrävande och kommer därmed kanske 

inte bli gjort. Även i internetanvändandet framkom det att eleverna i flera fall ses som 

konsumenter genom att läraren på förhand letar upp internetsidor som eleverna får använda. I 

Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att modern teknik ska användas för kunskapssökande samt 

att eleven ska lära sig granska källorna på ett källkritiskt sätt. Då läraren redan letat upp 

pålitliga internetsidor behöver inte eleverna varken anstränga sig för att leta upp information 

eller för att kritiskt granska den information som de hittat. Tidigare forskning förespråkar 

vikten av att låta eleverna agera producenter genom att låta eleverna tillsammans söka efter 

den information de behöver.  

Slutsats 

Dessa sex lärare som deltagit i undersökningen är ledande gällande IKT på respektive skola. 

När jag nu är i slutskedet av undersökningen känner jag att IKT inte var så utbredd som jag 

innan trott. Istället möttes jag av överhängande rädsla och oro över att använda IKT i 
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undervisningen då kunskapsbristen hos lärarna var stor, tillgången till de digitala verktygen 

knapphändig samt att de ansåg att IKT är mer tidskrävande än den traditionella 

undervisningen. Undersökningen bidrar till kunskapsutvecklingen inom IKT genom att påvisa 

vikten av kunskap och självförtroende hos lärarna gällande deras användande av IKT i 

klassrummet. Lärarutbildningen och fortbildning är viktigt för den framtida användningen av 

IKT i skolorna. Det är stor vikt att lärarna ska känna sig trygga i sin yrkesroll och få bygga på 

sina kunskaper för att kunna följa med i den samhällsutveckling som sker samt kunna hjälpa 

elever att nå de mål gällande IKT/IT som står i läroplanen (Lgr11).  

Även då undersökningen inte kan generaliseras så visar resultatet ändå att sex lärare på sex 

olika skolor känner sig osäkra och saknar tillräcklig kunskap. Även den tidigare forskning 

som finns inom ämnet visar på liknande resultat. Genom denna undersökning hoppas jag ha 

bidragit till att ge en insyn i hur några av lärarna ute i Sverige känner kring detta ämne och att 

det även kan bidra till större satsning på utbildning för lärarna. Det är i sammanhanget en 

underdrift att behovet och efterfrågan på kunskap är enormt för att ge lärarna den kunskap de 

behöver för att bli mer kompetenta IKT-pedagoger. 

Förslag till vidare forskning 

Då denna undersökning fokuserat på lärarens roll skulle jag för vidare forskning vilja 

undersöka IKT ur ett elevperspektiv. Hur ser eleverna på IKT-undervisningen? Känner de att 

de lär sig mer/mindre genom detta arbetssätt? Vilka för- och nackdelar ser de med IKT i 

undervisningen? 

Med tanke på resultatet i denna undersökning samt resultatet av tidigare forskning inom 

området behöver utbildningen inom IKT börja redan på lärarutbildningen. Det vore intressant 

att undersöka hur IKT används på lärarutbildningen samt hur lärarstudenterna känner inför 

arbetet med IKT ute i klassrummen.  
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Bilaga 1 

Frågelista 

 

Etik 

 Du kan när du vill välja att avsluta din medverkan. 

 Du kommer att vara helt anonym och det du berättar kommer endast att 

användas i min uppsats och inte några andra sammanhang. 

 

 Hur länge har du varit lärare? 

 I vilka ämnen undervisar du? 

 Vilken ålder är det på eleverna du undervisar? 

1. Hur använder du IKT i din undervisning? Kan du ge några exempel? 

2. Vilka digitala verktyg har du tillgång till? 

3. Saknar du några digitala verktyg? 

4. Vilket digitalt verktyg använder du mest? Varför? 

5. Vilka program/appar använder du? 

6. Har du fått den utbildningen du känner att du behöver för att använda IKT i 

undervisningen? 

7. Vilka fördelar ser du med IKT i undervisningen? 

8. Vilka hinder ser du med IKT i undervisningen? 

9. Är det något du vill tillägga? 

 

 


