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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
1973 inleddes ett stort arbete med att få in datorer i skolmiljön. Genom åren har 
olika projekt genomförts och idag handlar det om att lärarna skall leda 
skolutveckling med stöd av regionala nätverk. Den nuvarande läroplanen, Lpo 94 
lägger stor vikt vid att elever skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med 
ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Vidare går att läsa i 
läroplanen att varje elev också skall kunna använda informationsteknik som ett 
verktyg för sitt eget lärande.  
 
Piagets och Vygotskijs utvecklingspsykologiska teori är att kunskap inte kan 
tillhandahållas av läraren utan att kunskap måste konstrueras av den som lär. 
Under elevens egen lärandeprocess är det viktigt att eleven har en lärare som 
handleder. På samma sätt som andra alternativa pedagogiker, metoder och 
verktyg erbjuder ”IKT” olika möjligheter att bidra till elevens lärande.  
 
Syfte: 
Uppsatsen syftar till att ta reda på om lärare använder IKT i undervisningen och i 
så fall omfattningen.  
 
Metod: 
Vi har gjort en enkät med slutna och öppna svarsalternativ vilka skickades ut till 
lärare i en västsvensk medelstor stad. Svaren bearbetades såväl kvantitativt som 
kvalitativt. Resultatet av undersökningen redovisas i löpande text och med citat 
inlagda för att illustrera och belägga våra tolkningar.  
 
Resultat:  
I vår undersökning visar resultatet att det är de äldre, mer erfarna lärarna som har 
någon form av datautbildning. Resultatet visar också att de äldre lärarna med mer 
erfarenhet använder IKT i undervisningen oftare och i fler situationer än de yngre 
lärarna med mindre erfarenhet.  
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Vi vill tacka alla de lärare som returnerade våra enkäter ordentligt ifyllda med små 
och stora kommentarer. Vi vill även tacka vår handledare. Vi vill även tacka 
bibliotekspersonalen för all hjälp. Men framförallt vill vi tacka våra familjer som har 
stöttat oss under uppsatsskrivandet. 
 
 

Marita Johansson & Janet J Andersson 
 
 
 

”När förändringens vind blåser 
bygger en del vindskydd 

medan andra bygger väderkvarnar”. 
 

Kinesiskt visdomsord.  
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Inledning 
Hösten 1999 anmälde vi oss som deltagare till ett NordPlus1-projekt vilket 
mynnade ut i en rapport. Rapporten handlade om barns egna uttryck med 
betoning på IT2/Media 
(http://www.hive.no/internasjonal/nordplus/Holdningertildata.doc, 2004). Eftersom 
vi hade fördjupat oss i hur fritidshems avdelningars förhållningssätt3 till datorer var, 
ville vi sedan ta reda på hur en pedagog tänker om användandet av datorer. Av 
den nämnda anledningen skrev vi under våren 2001 en uppsats om ämnet. 
Uppsatsen kom att heta Pedagogens förhållningssätt – till arbetet med barn och 
datorer (Johansson & Jacobsen Andersson, 2001).  
 
Eftersom vårt intresse och nyfikenhet kvarstod gick vi senare kursen ”IKT4 för 
pedagoger”, 2001-2002, en bra kurs där vi fick mer tips och idéer till arbetet med 
barn och datorer. Under kursens gång fördjupade vi oss i datorns möjligheter som 
dokumentationsverktyg. Därefter gick vi kursen ”Barns skriftspråkutveckling”, 
hösten 2003, och blev nyfikna på att veta mer om hur barn tar till sig språket i 
skolans tidigare år. Det vi fick lära oss på kursen gjorde att vi fick en ökad 
förståelse för olika stimuleringsmöjligheter som finns. Ett exempel på en 
programvara till datorn som heter Voxit Voice Xpress, ett talsyntesprogram som 
innebär att man talar till datorn och den skriver. Under kursens gång poängterades 
ännu en gång hur viktigt pedagogens förhållningssätt är för att möta upp barnen 
där de står i sin utveckling.  
 
När vi gjorde vår B-uppsats hade forskningen inte kommit så långt inom IKT-
området inom skolan. Idag är forskning inom området större och forskningen och 
skolan står inför en brytningstid.  
 
Användningen av IT i skolan har gått in i en ny fas. Likt en trojansk häst har datorn 
tagit sig in i klassrummet och påverkat vår filosofi som rör lärandet. Som 
representant för informationstekniken har datorn utmanat vårt sätt att se på 
kunskap och på det sätt vi gestaltar undervisning och lärprocesser i såväl innehåll 
som form. Tekniken löser några problem men skapar samtidigt andra problem 
eller sagt med andra ord – den förändrar villkoren för lärande (Wyndhamn, 2002). 
 
Regeringsbeslutet om utbildningar inom projektet ITiS5 har påskyndat 
brytningsprocessen. En del av beslutet är den nya lärarrollen och allt vad den 
innebär. I första hand fokuserar ITiS på lärarna, som skall agera som 
förändringsagenter. Informationstekniken skall ingå som ett integrerat verktyg i det 
                                                 
1 Nordiskt program för lärare, utbildningssökande och studerande, utbytesprogram mellan 
institutioner vid nordiska universitet och högskolor för studenter och lärare inom grundutbildningen. 
http://80-www.ne.se.ezproxy.htu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=271143  
2 Informations Teknologi. Vi kommer att i vår uppsats att mena informationsteknologi kopplad till 
datoranvändning.  
3 Med förhållningssätt menar vi är ett ställningstagande grundat på erfarenhet och kunskap som 
man får genom livet. Förhållningssättet kan vara både medvetet och omedvetet.   
4 Informations- och Kommunikations-Teknologi. I uppsatsen när vi skriver IKT menar vi 
Informations- och Kommunikations Teknologi som är kopplad till datoranvändning. I IKT kan man 
ta och ge information men samtidigt ställa och få frågor på den givna informationen och ny 
information kan då uppstå, till skillnad mot IT som är ett utbyte av information via Internet men inte 
ger utrymme för vidare frågor på den givna informationen. 
5 Informations Teknologi i Skolan. Se vidare på sidan 9. 
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pedagogiska arbetet (Chaib & Tebelius, 2004). De nya läroplanerna som kom 
under 1990 – talet har i åtminstone ett avseende medfört en tydlig förändring av 
lärarrollen, nämligen att valet av material för undervisningen numera är lärarens 
eget ansvar. Tidigare fanns det en grundläggande kännedom och vana hos de 
flesta lärare att snabbt bedöma läroböcker och annat undervisningsmaterial men 
idag saknas istället denna kunskap och vana i fråga om digitalt material (Hylén, 
2002). 
 
Vårt intresse är ännu inte tillfredsställt och vi vill därför fortsätta att sätta oss in i 
den problematik som IKT i skolan visar sig ha. Vi lärare6 måste reflektera över vårt 
eget förhållningssätt till IKT som ett verktyg i den pedagogiska verksamheten. 
Detta är anledningen till att vi vill fördjupa oss i hur lärare använder IKT som ett 
pedagogiskt verktyg i undervisningen för att främja elevens7 lärande. 
 
Av den erfarenhet vi har från när vi själva läste på högskolan för att utbilda oss till 
förskollärare/fritidspedagog fanns det vid endast ett fåtal tillfällen undervisning om 
IKT eller IT-baserade läromedel. Det fanns inga direkta möjligheter att få lära sig 
om hur IKT bör användas i en undervisning. Den undervisning som gavs var vid 
två tillfällen i början av utbildningen för att lära sig logga in på datorerna på 
högskolan samt bifoga filer i e-post. Under åren fanns även en valbar kurs som 
hette ”Datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel”, vilken en av oss gick. Detta var 
allt. Det som vi har lärt oss, har vi lärt oss via trial-and-error8 samt god assistans 
av andra mer kunniga personer. 
 
En internationell jämförelse när det gäller IT i skolan pekar på risken att Sverige 
halkar efter i utvecklingen. Bland lärarstudenterna är missnöjet stort med att 
lärarutbildningarna inte hänger med i IT-utvecklingen. Av alla nyutbildade lärare är 
75% missnöjda med utbildningen när det gäller hur man använder datorn som ett 
pedagogiskt verktyg (KK-stiftelsen9, 2004).  
 
Av de lärare som tog examen 1998 och senare sade tre av fyra lärare att de inte 
var nöjda med de kunskaper som de fick om hur IT skall användas i 
undervisningen. KK-stiftelsens undersökning 2003 (2004) visar att avsaknaden av 
kunskap bland de yngre lärarna också slår igenom i undervisningen. I 
undervisningen använder äldre lärare datorn som ett hjälpmedel i undervisningen 
oftare och mer än sina yngre kollegor. För knappt ett år sedan avslutades ITiS-
projektet och bland andra KK-stiftelsen har kritiserat regeringen för ointresse att 
följa upp ITiS satsningen. Peter Fowelin, ansvarig för KK-stiftelsens satsning på 
skolutveckling och IT, säger till TT10 att med den nya IT-strategiska gruppen i 
näringsdepartementet är debatten igång igen (Lignell, 2003). 
 
Vi anser att det finns risker med obearbetad information och att läraren måste lära 
eleverna att kritiskt granska och bearbeta den information de får och för det krävs 
pedagogiskt stöd och resurser. I Lpo 94 står det att;  

                                                 
6 När vi använder ordet lärare menar vi alla pedagoger som arbetar med eleverna i deras 
undervisningssituation.  
7 När vi använder ordet elev menar vi de barn och ungdomar som går i obligatorisk grundskola. 
8 Med trial-and-error menar vi att man försöker–misslyckas-försöker igen. 
9 Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling. 
10 Tidningarnas Telegrambyrå. 



 7

 
eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder 
att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (Lpo 94, 1998, 
s.7).  

 
Kraven har ökat dramatiskt på att inneha ett kritiskt sinnelag samt förmåga att 
bedöma information och dess pålitlighet. En tydlig illustration av denna situation är 
information på Internet. Man måste redan tidigt i skolan lära sig att förhålla sig till 
medierade budskap och bedöma om de går att lita på, istället för att som i tidigare 
lärandesituationer okritiskt acceptera vad som sägs och påstås (Säljö, 2002). 
 
Vi vet att IT–användningen gäller inte bara den obearbetade informationen man 
kan söka och finna på internet utan även IT–baserade läromedel, e–lärande. Att 
finna en definition av ordet e-lärande visade sig bli svårt.  
 

E-learning är en term som numera används så ofta och för att beskriva så 
många olika fenomen, att det är omöjligt att inleda en mer djupgående 
diskussion innan man försökt beskriva närmare vad man menar när man pratar 
om e-learning. En direkt översättning till svenskan blir e-lärande, där ”e:et” 
tänks visa att det är frågan om elektroniskt lärande, vad det nu kan betyda. Att 
det har med datorer att göra är nog alla överens om, men där slutar också 
enigheten (Hylén, 2002, s. 11). 

 
En annan definition på e-lärande är e-utbildning, webbaserad utbildning, e-kurs 
och utbildning med hjälp av Internet. Det är ett mångtydigt begrepp och används 
för olika typer av datorbaserade utbildningar och utbildningsverktyg. Utbildningen 
kan också erhållas genom att eleven på egen hand besöker utbildningsportaler, 
men kan också bygga på kommunikation med lärare och andra elever med hjälp 
av diskussionsforum på Internet 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=491704, 2004).  
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Bakgrund 
Vi anser att datorer i skolan inte är något självändamål utan datorerna finns i 
skolan för att fylla en funktion. Den funktion vi ser är att datorn är ett verktyg som 
organiserar, stimulerar och främjar alla elevers lärande.   
 
Vidare anser vi att några av grundskolans viktigaste uppgifter är de så kallade 
basfärdigheterna läsning, skrivning och räkning. Vid sidan om att läsa, skriva och 
räkna anser vi också datorkunskap som en fjärde basfärdighet.  
 
Den fjärde basfärdigheten kan sammanfattas i de åtta S:en; söka och samla, sålla 
och sovra, sortera och strukturera, systematisera och sammanställa information 
på ett sådant sätt att den blir kunskap (Enochsson, 2004).   
 

Datorns historia i skolan 
Riis (2000 a) skriver att 1973 inleddes första försöksverksamheten med 
datorer i skolan. I slutrapporten ”Datorn i skolan”, som SÖ11 antog 1980 kom 
man fram till att det var möjligt att använda datorn på ett sätt som både elever 
och lärare accepterade och som fungerade bra. I rapporten sägs det att det är 
viktigt att det är eleven som styr användningen av datorn och inte tvärtom.  
 
1984 fattade riksdagen ett beslut om att datalära skulle in i kursplanen i ämnet 
matematik för högstadiet. Undervisningen i datalära sköttes främst av 
matematik- och NO-lärare. Orsaken var att lärarna hade erfarenhet av tekniken 
och förutsättningarna för att närma sig den ännu inte användarvänliga 
datatekniken. Ett stimuleringsbidrag anslogs av staten i tre år till kommunerna 
som skulle användas till inköp av datorer till högstadieskolorna. 65 % av alla 
datorer som köptes in var av märket ”Compis”. Compis-datorn hade tagits fram 
i ett särskilt projekt under 1980-talets första år.  
 
Vidare skriver Riis att under åren 1988 till 1991 iscensattes nästa kampanj, 
Datorn och skolan. Detta andra skede i utvecklingen av datoranvändning i 
skolan handlade i hög utsträckning om utvecklingen av program, det vill säga 
mjukvara. Ser man till den faktiska undervisningens innehåll och 
datoranvändning handlade den stora förändringen om att språklärarna och 
deras elever blev användare. Det stora användningsområdet blev nu främst 
ordbehandling i svenska. Även i praktiska och estetiska ämnen började 
program utvecklas och det förekom viss användning. Matematik och NO-
lärarnas användning gick tillbaka något under 1980-talets slut och 1990-talets 
början.  
 
Åren 1991-1994 skedde relativt lite inom området IT i skolan. Empiriska 
undersökningar som genomfördes under denna tid kom fram till att när 
projektmedlen upphörde klingade utvecklingsarbetet av.  
 

                                                 
11 Skolöverstyrelsen. 
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1994 gick utvecklingen in i en ny fas. Skolverket fick i uppgift att utveckla och 
ansvara för ett svenskt skoldatanät. Skoldatanätet12 är en Internetbaserad 
tjänst som riktas till lärare. Vidare är 1994 det år då KK-stiftelsen 
(http://www.kks.se/) bildades. Samma höst tillkännagav stiftelsen att cirka en 
miljard kronor skulle satsas på IT i skolan.  
 
1998 bildades en delegation för IT i skolan, ITiS, på uppdrag av 
Utbildningsdepartementet för att genomdriva en kampanj under mottot 
Lärandets verktyg (Riis, 2000 a). Inom ITiS sker kompetensutvecklingen genom 
att lärarna själva tar ansvar för sitt informationssökande och lärande, samt att 
lärandet sker i ett enda sammanhang. ITiS handlade alltså inte om att "gå på kurs" 
utan om att lärarna i arbetslaget ökade gruppens/lagets kompetens och 
tillsammans med sina elever genomförde de ett utvecklingsarbete. I detta fick 
lärarna stöd av en handledare då läraren och handledaren tillsammans lade upp 
hur studierna skulle bedrivas (Myndigheten för skolutveckling, 2004 b). Satsningen 
som ITiS innebar avslutades 2002 (Myndigheten för skolutveckling, 2004 a).  
 
I samarbete med delegationen för IT i skolan, har ITiS haft en kartläggning 
angående skolans datorer som har genomförts regelbundet. Senaste 
kartläggningen år 2001 kom man fram till att det fanns 8,4 elever per dator. 
Samma år fanns mer än tre av fyra undervisningsdatorer i klassrum i grundskolan 
medan flertalet av datorerna före 2001 fanns i datasalar. Undervisningsdatorer 
med tillgång till Internet var 2001 drygt tre av fyra. Antal lärare per dator minskade i 
grundskolan och det blev tre lärare per dator (Skolverket, 2001).   
 
KK-stiftelsen och Myndigheten för skolutveckling har kommit överens om att under 
2004 tillsammans stödja en regional nätverksorganisation. Syftet är att bidra till 
fortsatt stöd till skolutveckling inom området IT och lärande.  
 

De Regionala samordnarna (RS) ska bidra till nätverksarbete i det 
gemensamma arbetet inom området IT och skolutveckling. Verksamheten skall 
utgå från regionens önskemål och behov av utvecklingsstöd. RS skall genom 
nätverken skapa dialog och ytor för erfarenhetsutbyte. Verksamheten ska även 
öka kännedomen om, och bidra till utvecklandet av, nya virtuella mötesplatser 
och samarbetsformer (Myndigheten för skolutveckling, 2004 a). 
 

Teoretiska referensramar 
Teorier om lärande och kunskap har förändrats i ett historiskt perspektiv. Idag ses 
människan som någon som fortlöpande utvecklar ny teknik. IKT blir i detta 
perspektiv en naturlig del av mänsklig verksamhet. IKT kan förstås på tre olika 
sätt. Det första är att IKT är ett verktyg som eleverna använder och för det andra 
är IKT ett medium man navigerar i. För det tredje är IKT en organiserad plats som 
dagens nätverksstruktur bygger på. Nätverket binder ihop individer, organisationer 
och samhälleliga institutioner på ett nytt sätt, vilket innebär att villkoren för 
kommunikationen människor emellan förändras. Dessa tre faktorer har betydelse 
för hur vi skall förstå sambandet mellan IKT och lärande (Ludvigsen & 
Rasmussen, Solheim, 2002).  
 
                                                 
12 http://www.skolutveckling.se/skolnet 
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Vår egen tolkning av de tre faktorerna är att den första faktorn, verktyg som 
eleverna använder, avses datorn i sin helhet; skrivare, scanner, digitalkamera med 
mera. Den andra faktorn, ett medium att navigera i, menar vi att det innebär att 
man har grundläggande kunskaper i att hantera en dator så som exempelvis 
kunna öppna program och fönster, söktjänstfunktioner, söksätt med mera. Den 
tredje och sista faktorn, en organiserad plats som dagens nätverksstruktur bygger 
på, anser vi betyder Internet/Intranet.  
 

Konstruktivismen i skolans arena 
Inom konstruktivismen är Piagets och Vygotskijs bärande idé att kunskap 
måste konstrueras av den som lär, den kan inte tillhandahållas av läraren. 
Lärarens uppgift blir att få ansvaret för att skapa en effektiv inlärningsmiljö. Av 
flera studier gällande barn och ungdomars datoranvändning framgår att social 
konstruktivism, som representeras av bland annat Vygotskij, och kognitiv 
konstruktivism, med utgångspunkt från bland annat Piaget, är de teoretiska 
ramar som forskare idag ofta hänvisar till (Appelberg & Eriksson, 1999).  
 
Riis (2000 b) skriver att enligt konstruktivismen är det allra viktigaste att eleven 
är nyfiken och aktiv och konstruktivismen ger läraren en mer handledande roll 
för elevens lärande. Från 1970 – talet och framåt har Piaget med sin 
inlärningsteori i konstruktivistisk anda inspirerat andra till framtagandet av 
skolans läroplaner.  
 
I samband med elevens datoranvändning är det viktigt att pedagogen ökar sin 
förståelse för lärande och undervisning. Vygotskij betonar nödvändigheten i att 
skapa ett samspel elever emellan och deras eget lärande. Under denna 
process kan läraren agera som handledare. Piaget uttrycker att lärandet pågår 
hela tiden och att frihet skall ges till eleverna för att kunna konstruera kunskap 
i sin egen takt. En betydelsefull roll för läraren blir att ordna en miljö i vilken 
eleven kan uppleva spontant utforskande (Appelberg & Eriksson, 1999). 
 

Lärande i förhållande till IKT 
Projektet LärIT13 erbjöd elever att möta IKT som en möjlighet till lärande. Om 
lärande skall utvecklas med stöd av IKT, bör programvaror och Internet utgöra ett 
slags orienteringsinstrument för eleverna. Man poängterar i projektet att elevens 
lärande kan förbättras om de förstår det unika med IKT. IKT blir då ett verktyg för 
lärande och kan erbjuda eleven att lära sig något på ett annat sätt än vad som 
vanligtvis erbjuds när kunskapsinnehållet medieras med mer traditionella medel 
som litteratur och traditionell undervisning framför tavlan.  
 
Mötet med IKT var lustfyllt och kreativt för eleverna i projektet genom att de blev 
engagerade genom sina sinnen med hjälp av bild, ljud, ljus och rörelse. I och för 
sig kan elevernas lustfyllda möten vara ett fullgott skäl till att låta eleverna få 
tillgång till datorer för sitt lärande. Eftersom lärandet sker via andra artefakter än 
                                                 
13 Projektet LärIT:s, Lärande via InformationsTeknik, syfte var att beskriva och skapa förståelse om 
hur barn lär via IKT och vad deras läroprocesser kan innehålla när dessa sker i IKT-miljöer. 
Projektet har finansierats av Högskoleverket och samverkat med andra projekt inom ramen för 
Högskoleverkets satsning på IKT och lärande. 
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de traditionella och med ett lekorienterat innehåll var det ett lärande som läraren 
och eleverna inte alltid var medvetna om. I samarbetet mellan eleverna skapades 
en intellektuell process där eleverna fick gemensam respons på sina tankar och 
idéer (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2000). 
 
Det bästa inlärningstillståndet i skolan är att göra, pröva, röra, lukta, prata, fråga 
och experimentera menar Dryden & Vos (2003). För att skapa den rätta 
stämningen i inlärningssituationer och för att fånga elevens uppmärksamhet är 
delgivning och interaktion de viktigaste beståndsdelarna för läraren. Nästa steg är 
en tidig aktivitet som till exempel att visa saker visuellt, lyssna på musik och 
aktivitet. Dessa tre komponenter gör att hjärnans tänkande, kännande och 
handlande aktiveras. Nyckeln är att göra lärandet till ett arbete där läraren serverar 
olika idéer och vinklingar där eleven får bestämma själv. 
 
Klerfelt (2002) pekar på att datorn är unik på ett vis som inte andra medier är, 
genom att den erbjuder en här och nu – upplevelse. Datorn ger eleverna möjlighet 
att samtidigt få vara med och hitta på, utföra, fantisera och leka tillsammans med 
andra elever. Eleven kan inte bli en skapande människa genom att titta och lyssna 
på andra elever. För att en elev skall kunna bli en skapande människa krävs ett 
nära samspel med andra individer där eleven uppmanas att utrycka sig.  
 

Skolans arena 
Skolan är en social plats med många funktioner. Den är dels en arena för 
lärande i vid mening, men även en plats där elever lär sig att umgås med 
varandra (Riis, 2000 b).  
 
I skolans styrdokument kan man läsa att rektorn som pedagogisk ledare och chef 
för lärarna i skolan har det övergripande ansvaret för att skolans verksamhet 
inriktas på att nå målen. Rektorn har även ett särskilt ansvar för att skolans 
arbetsmiljö utformas så att eleverna exempelvis får tillgång till läromedel av god 
kvalitet så som bibliotek och datorer för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper. Vidare kan man läsa att språk, lärande och identitetsutveckling är nära 
förknippade och genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje 
elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga (Lpo 94, 1998). 
 
Enligt läroplanerna skall eleven träna sig i att planera, utvärdera undervisningen, 
få välja ämnen/aktiviteter samt kunna utveckla förmågan att utöva inflytande och 
ta ansvar med hjälp av läraren. Läraren skall kunna leda eleven mot ett mål 
genom att det finns förutsättningar och en grund att stå på (Jonsson & Roth, 
2003).  
 
Lpo 94 (1998) säger vidare att grundskolans mål och riktlinjer vill ge varje elev 
efter fullföljd skolgång kunskaper om medier och deras roll. Eleven skall också 
kunna använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 
lärande. Vidare skall eleven kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt vilket gör att studiefärdigheter 
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir viktiga. 
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Pedagogiska program 
Det finns olika typer av datorprogram som kan delas in i skal- och 
verktygsprogram, inlärningsprogram, övningsprogram och fakta- och 
referensprogram.  
 

• Skal- och verktygsprogrammen möjliggör eget skapande för eleven i form 
av ordbehandling, kalkylprogram, ritprogram och program för skapande av 
multimedia.  

 
• Inlärningsprogrammen innehåller lek och spel inom ett visst område. Ett 

exempel kan vara att eleven står i en virtuell verklig stadsmiljö och skapar 
olika problemsituationer i trafiken.  

 
• Övningsprogrammen är ofta gjorda för att passa ett visst område. 

Övningarna är upplagda så att eleven kan träna till exempel bokstäver, 
siffror, stavning och begrepp för föremål och egenskaper med mera. 

 
• Fakta- och referensprogram kan vara uppslagsverk vilka kan vara 

begränsade till ett visst ämne eller område.  
 
Det är vanligt att elever börjar sin datorkarriär med att använda och lära sig 
inlärningsprogram (Appelberg & Eriksson, 1999).  
 

Elevens arbetssätt  
När vi själva lärde oss läsa och skriva använde vi oss av papper och penna. Idag 
finns forskning som visar att man kan lära sig läsa och skriva med hjälp av det nya 
verktyget, datorn. Från början har eleverna tangentbordet till att spela ”piano” på, 
de skriver kravlöst och det blir inga riktiga ord. Eleven letar därefter bokstäver som 
leder eleven till att skriva riktiga ord. Eftersom bokstäverna finns färdigskrivna på 
tangentbordet kan eleven lägga koncentrationen på att skriva berättelsen. 
(Näslund, 2004).  
 
Att kombinera en pedagogisk metod med IKT-användning erbjuder elever ett mer 
komplext material att arbeta med. I framtiden ligger utmaningen i första hand i att 
kvalitetssäkra flexibla och öppna lärandemiljöer utifrån teorier om lärande som 
framkommit de senare åren (Erstad, 2002).  
 
Alexandersson et al (2000) menar att samarbete mellan elever ökar vid 
användandet av datoruppgifter jämfört med om dessa skulle få papper/penna 
uppgifter. En förklaring kan vara att de får ett gemensamt mål. Eleverna blir 
fångade och fascinerade av datoruppgiften, genom att de möts av ett rörligt 
bildspel med färg, ljud och musik, gentemot papper/penna uppgift. Framför 
bildskärmen har eleverna diskussioner där de samtalar om hur de praktiskt skall 
gå tillväga för att lösa uppgiften. Elevernas sociala samspel är stort och 
sammanhållningen mellan dem stärks. De förbättrar också sina diskussioner 
genom att argumentera högt och livligt kring vilka tangenter de skall trycka på, 
vilket på samma gång förbättrar elevens engagemang och medverkan. Vid 
datoruppgifter får även de något mindre aktiva eleverna komma med förslag och 
idéer till hur elevgruppen gemensamt skall gå vidare för att klara av uppgifterna, 
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vilket i sin tur leder till att alla inblandade elever, som sitter framför bildskärmen, 
blir lika delaktiga i processen.  
 

Lärarens arbetssätt  
Det finns stora variationer bland lärares intresse för förändringar av skolarbete. 
Den enskilda lärarens inställning till användning av datatekniken i undervisningen 
baseras på om läraren använder befintlig utrustning eller inte. Andra lärare drivs 
av ett allmänt förändringsintresse, där de pedagogiska frågorna kan vara viktigare 
än de tekniska. Lärarens eget teknikintresse underlättar användningen av 
datateknik i undervisningen (Skolverket, 1999).  
 
Jedeskog (1999) pekar på att elevernas nya arbetssätt innebär att planera sin 
egen kunskapsinlärning vilket tidigare har ingått i lärarens planeringsarbete. Det 
förändrade arbetssättet för lärarna innebär således att de traditionella lärar- och 
elevrollerna har förändrats.  
 
I samband med att IT diskuteras nämns ord som revolution, kraftfull teknik och 
elevinflytande. Utan tvivel påverkar IT vad lärare gör, men kanske inte på det sätt 
som förväntas, som en förändringsagent. Datorn ses mer som en stimulerande 
nytt verktyg som lärare använder på olika sätt (Jedeskog, 1999). 
 
I dag talar man om hur eleven skall nå målen inom de fyra basfärdigheterna, 
skriva, tala, räkna och datakunskap. Förväntningarna är att läraren har kunskapen 
som behövs för att leda eleven mot målet och kunna sammanställa olika uppgifter 
från olika källor. Många lärare anser sig idag ha dåliga datakunskaper och ser 
därför hinder i sin lärarroll (Enochsson, 2004).  
 
Några alternativa pedagogiska metoder som används idag på våra skolor runt om 
i Sverige kan kort beskrivas enligt följande. Montessoripedagogiken grundar sig på 
att eleven har en inre kraft och livsvilja att arbeta. Det är miljön, materialet och 
läraren som är det viktigaste i skolan för eleven (Hansson, 1997). LTG14-metoden 
utnyttjar dynamiken i elevgrupper för att utveckla ordförrådet. LTG-metoden har 
beröringspunkter med Freinets pedagogik (Lindö, 2002). Freinetpedagogik bygger 
på elevers egen motivation och nyfikenhet inför sin omvärld. (Jerlang, 1996). IKT 
är ett alternativt pedagogiskt verktyg som handlar om hur, vad och var man 
bedriver undervisning (Appelberg & Eriksson, 1999). 
 

Läromedel  
Att göra sammanhang synliga och förståeliga är en av skolans viktigaste uppgifter. 
När eleven använder nyvunnen kunskap och nya insikter stimuleras lärandet. 
Informationstekniken ger nya möjligheter att åstadkomma stimuleringen. Ett bra 
IT-baserat läromedel skall inte bara ge kunskap om omvärlden utan också 
stimulera till lärande om det egna lärandet. IT-baserade läromedel kan därför bidra 
till att utveckla pedagogiken. 
 

                                                 
14 LTG = Läsa på talets grund. I LTG-metoden är det barnets egna erfarenheter av språket som är 
utgångspunkt för läsandet och skrivandet. 
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Utvecklingen och användningen av IT-baserade läromedel har ökat. KK-stiftelsens 
satsningar har bidragit till att utveckla den svenska multimedieindustrin som 
tillverkar läromedel. 1999 skapade KK-stiftelsen tjänsten Läromedel ITiden på 
Internet. Numera återfinns det på Multimediabyrån under namnet 
Läromedieguiden (KK-stiftelsen, 2002). 
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Syfte 
Syftet med vår undersökning är att undersöka om lärare använder IKT15 som ett 
verktyg i undervisningen och i så fall omfattningen av användningen.   
 
De frågeställningar som skall utreda syftet är: 
 
1.   När använder läraren IKT som ett undervisningsverktyg i år 1-3? 
2.   I vilken omfattning används IKT som ett undervisningsverktyg i år 1-3? 
 

Metod 
Som instrument valde vi enkät med fasta svarsalternativ och som inbjöd till öppna 
kommentarer efter de fasta svarsalternativen. Denna metod avsåg att ge svar på 
frågeställningarna utifrån både en kvantitativ och kvalitativ ansats med 
lärarperspektivet som grund.  
 
Den kvantitativa ansatsen ger en god uppfattning om omfattningen av lärares 
användning av IKT som ett lärande verktyg i undervisningen (Holme & Krohn 
Solvang, 1995). Den kvantitativa ansatsen innebar för oss att när enkäterna 
inkommit förde vi in alla data i dataprogramvaran SPSS16 för att få en överblick av 
de insamlade enkäterna och dess fasta svar. Vi hade vid tillverkningen av enkäten 
fem huvudavdelningar av frågeställningar. I analysen av de kvantitativa svaren 
delade vi in svaren i de fem huvudavdelningarna och därefter ställde vi olika 
kategorier av svar mot varandra för att finna likheter och olikheter i de olika 
huvudavdelningarna. 
 
Den kvalitativa ansatsen gör att man kan sätta sig in i lärarens situation i både 
arbetet som lärare och som privatperson och se på situationen utifrån lärarens 
perspektiv. Man försöker att skapa en djupare och mer fullständig uppfattning av 
den företeelse man studerar (Holme & Krohn Solvang, 1995). För oss innebar den 
kvalitativa ansatsen att vi analyserade de öppna svaren från lärarna under tiden vi 
sammanställde dessa. Därefter har vi eftersträvat att tyda de enskilda 
kommentarerna i sitt sammanhang.  
 
Vi valde bort intervju för att vi inte ville undersöka en eller ett fåtal lärares unika 
förhållningssätt till användandet av IKT i undervisningssituationen.  
 

Urval av population/lärare 
Vi valde att begränsa oss genom att skicka ut enkäten till endast en medelstor 
västsvensk stad. För att vara säkra på att inte stöta på hinder kontaktade vi 
stadens utbildningsförvaltningschef för att få tillåtelse att skicka ut enkäter till 

                                                 
15 Informations- och Kommunikations-Teknologi. I uppsatsen när vi skriver IKT menar vi 
Informations- och Kommunikations Teknologi som är kopplad till datoranvändning. I IKT kan man 
ta och ge information men samtidigt ställa och få frågor på den givna informationen och ny 
information kan då uppstå, till skillnad mot IT som är ett utbyte av information via Internet men inte 
ger utrymme för vidare frågor på den givna informationen 
16 version 11.5 (2002)   
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samtliga lärare i år 1-3. Svaret kom från utbildningsförvaltningens chefs 
sekreterare om att det var okej att skicka ut enkäterna och 
utbildningsförvaltningens chef hoppades att vi skulle få många svar.  
 

Enkäter 

Tillverkning av enkäterna  
Enkäten17 inleddes med beskrivande frågor om lärarens bakgrund. I fem 
huvudavdelningar som rörde själva frågeställningen ställde vi sedan frågor med 
fem fasta svarsalternativ. Varje huvudavdelning avslutades med utrymme för 
öppna kommentarer kring frågornas innehåll. De fem huvudavdelningarna var; 
Deltagande lärare, Datorns användningsområden i undervisningssituationer, 
Elevernas användning av datorn i undervisningssituationer, Alternativa 
undervisningsmetoder och slutligen Lärarens användning av datorn under 
arbetstid och i hemmet.  
 

Kontakter inför utskicket av enkäterna 
Inför utskicket gjordes en pilotenkät till en lärare som arbetar i den förvalda staden 
men med äldre elever. Denne lärare gav inga kommentarer men önskade oss 
lycka till med enkätundersökningen.  
 
Efter detta kopierade vi upp våra 102 enkäter samt följebreven18 och häftade 
dessa innan utskick. Utskicken skulle ske med internposten och därför 
införskaffades internkuvert hos en områdesassistent på en enhet i den förvalda 
staden. Hos samma områdesassistent fick vi vid samma tillfälle stadens 
utbildningsförvaltnings telefonlista till samtliga skolområden och dess rektorer.   
 
Efter detta kontaktades rektorerna på respektive enhet i den utvalda staden för att 
därigenom få namn på lärarna som arbetar i år 1-3. Vid kontakten med rektorerna 
använde vi oss av datorn och intern e-post. I brevet till rektorerna skrev vi att vårt 
syfte med undersökningen var att visa på förekomsten om lärare använder datorn i 
undervisningen samt belysa hur lärare använder datorn som ett verktyg.  
 

Utskick av enkäterna 
Allteftersom rektorerna svarade på vår e-post sände vi ut enkäterna till lärarna 
med hjälp av internposten. Vi valde att inte numrera kuverten för identifikation 
eftersom vi inte ansåg oss ha tid för påminnelser till lärarna, eftersom det var slutet 
på vårterminen och vi var medvetna om att lärarnas läsår strax var slut. Vid ett par 
fall fick vi svar från rektorerna där de ville veta mer om syftet med undersökningen 
men i alla fall utom i ett fick vi lärarnas namn. I undantagsfallet fick vi ta 
telefonkontakt och därigenom få namnen på lärarna.  
 

                                                 
17 Se bilaga 1b 
18 Se bilaga 1a 



 17

Returen av enkäten 
När enkäterna inkommit till oss förde vi in alla data i dataprogramvaran SPSS19 för 
att få en överblick av de insamlade enkäterna och dess svar. Sammanställningen 
av de fem huvudavdelningarna gjorde att det var lättare att se fördelningen i och 
mellan de olika avdelningarna. 
 
Efter detta sammanställde vi huvudavdelningarnas synpunkter där vi givit 
möjlighet till lärarna att svara på ett mer öppet sätt med egna ord och tankar. 
Några av de svar som framkom var återkommande och dessa svar gjorde att vi 
kunde få fram andra uppgifter som inte de fasta svarsalternativen hade givit. De 
öppna och de fasta frågorna var ett underlag som gjorde att bearbetningen av 
datamaterialet resulterade i en tolkning.  
 

Bortfall 
Bortfallet blev större än vad vi hade räknat med. Det fanns ingen uppgift tillgänglig 
att få från dem som arbetar administrativt i kommunen om hur många lärare som 
arbetar i år 1-3. Av den ovannämnda anledningen vände vi oss till rektorerna på 
respektive enhet. Utifrån de uppgifter vi fått tillgång till av rektorer samt 
administrativ personal skickade vi ut 102 enkäter. Vi kan inte jämföra vårt material, 
47 inkomna enkäter, med den förvalda populationen som bestod av samtliga 
lärare i år 1 – 3 då vi inte har fått det totala antalet, men orsakerna till bortfallet ser 
vi är fler. En trolig orsak är att utskicken av enkäterna skedde fyra veckor innan 
vårterminens slut och vi hade kännedom om att lärarnas läsår slutade ytterligare 
två veckor senare.  
 
Innan enkäterna kom i retur till oss ansåg vi att det inte hade någon betydelse var i 
staden lärarna jobbade. I efterhand har vi insett att det hade varit relevant att veta 
på vilken enhet lärarna arbetar för att kunna se samband mellan olika skolors 
användning av IKT i undervisningen.  
 
Dessutom påverkade rektorers olika attityder till hur snabbt lärarna kunde svara 
eftersom det fanns rektorer som ansåg att lärarna redan var överbelastade vid 
terminsslutet.  
 
Totalt skickade vi ut 102 enkäter och 47 enkäter kom tillbaka. Detta gör att vi har 
fått en svarsfrekvens på 46 procent. I en undersökning gjord av 
utbildningsdepartementet pekar man på det faktum trots att enbart en tredjedel 
svar inkom kan ändå viss information hämtas från svaren (Hylén, 2002). Även 
Edström och Gunvik Grönbladh har i en undersökning en total svarsfrekvens på 
59 procent och de anser att bortfallet troligen ger en snedfördelning i svarsbilden 
(Skolverket, 1999).  
 
Efter mitten av sjuttiotalet har man en ändrad inställning till svarsfrekvensen. Man 
får räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent på 
enkätundersökningar (Trost, 2001). Med våra 46 procent är inte svarsfrekvensen 
tillräckligt hög för att vara generaliserbar för den förvalda stadens lärarkår, men 

                                                 
19 version 11.5 (2002)   



 18

undersökningen ger ändå indikationer om vissa samband som kan gälla för fler än 
de svarande lärarna.  
 

Utvärdering av enkäten 
I efterhand har vi förstått att vi skulle ha haft fler frågor. De saknade frågorna 
skulle ha kunnat innehålla var i staden lärarna arbetade samt vilket skolår lärarna 
undervisar i. En annan fråga skulle ha varit om lärarna använder datorn i engelska 
undervisningen. Vi skulle även ha undersökt närmare vad den aktuella staden i sin 
skolplan kallar olika ämnen för. Nu baserades enkätfrågorna på vår egen 
förförståelse. Vi hade ämnesnamn som NO och OÄ. Med NO avsåg vi biologi, 
kemi, fysik och teknik. Med OÄ menade vi geografi, historia, religionskunskap och 
samhällskunskap. I efterhand inser vi att det vi benämner OÄ kallar skolan idag 
SO. Vi borde även ha frågat om vilka pedagogiska programvaror som används i 
undervisningen. Vi kunde även ha tagit med frågor om hur länge eleverna får sitta 
vid datorn. 
 
Vi inser också att om enkäterna hade skickats ut till mer än en stad hade vi kunnat 
få ett mer relevant resultat då vi troligen fått fler enkäter i retur, vilket hade gett oss 
ett större underlag att basera vår tolkning på.  
 

Databearbetning 
När alla svar var sammanställda och kategoriserade utförde vi en kvantitativ 
analys av de fasta svarsalternativen av enkäten. Av de öppna kommentarerna har 
vi gjort en kvalitativ tolkning. 
 
När informationen tolkas är det på många sätt ett kritiskt skede i 
forskningsprocessen. Det finns många aspekter att tänka på så som att man tolkar 
hela processen igenom, inte bara i slutet utan, från inledningen av 
forskningsarbetet till det att uppsatsen är färdig för tryck. Emellertid är inte 
tolkningen färdig ens då utan när varje enskild individ läser uppsatsen ingår 
tolkningen som en viktig beståndsdel. När man tolkar ett datamaterial är det viktigt 
att vara medveten om vad man gör och hela tiden vara kritisk till de tolkningar man 
gör. Om man lyckas ha denna vaksamhet, minskar antalet feltolkningar (Magne 
Holme & Krohn Solvang, 1995).  
 

Redovisningsform 
Resultatet av undersökningen redovisas i löpande text och med citat inlagda för att 
illustrera och belägga våra tolkningar.  
 

Etik 
Inom forskningsetik finns det fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav kan kallas 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentiellitetskrav och nyttjandekrav.  
 
Informationskrav; forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
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Samtyckeskrav; deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. 
 
Konfidentiellitetskrav; uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 
ges största möjliga konfidentiellitet och personuppgifter skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 
 
Nyttjandekrav; uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). 
 
I vår undersökning lade vi stor vikt vid att vara tydliga i vårt följebrev om vad syftet 
med enkäten var och på vilket sätt informationen skulle användas. Vidare gav vi 
lärarna möjlighet till att tacka nej till deltagande, samt att vi uppgav att ingen 
skulle kunna kännas igen i den färdiga rapporten. 
 

Validitet 
Patel & Davidson (2003) skriver att god validitet uppnås när man vet att man 
undersöker det man avsåg att undersöka. Vi anser att validiteten är hög då det 
som framkommit i vår undersökning överensstämmer med vårt syfte och våra 
frågeställningar.  
 

Förförståelse 
Förståelsen startar aldrig från nollpunkt, för utan förförståelsen kommer inte 
tolkningsprocessen i igång. Om man inte har en förförståelse om det man forskar 
om kan man inte förstå det man upptäcker (Hellesnes, 1991). Vår egen 
förförståelse för arbetet med barn och datorer har sitt ursprung genom dels vårt 
eget arbete i den pedagogiska verksamheten med elever samt genom våra 
tidigare rapporter och uppsatser.  
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Resultat 
Redovisningen av resultatet kommer att ske på följande sätt. I resultatet börjar vi 
med att göra en Utvärdering av enkäten. Vidare skriver vi en Resultatredovisning. 
Under resultatredovisningen använder vi oss av både de slutna och öppna 
svarsalternativen. I resultatredovisningen beskriver vi svarsbilden i fem 
huvudavdelningar, Deltagande lärare, Datorns användningsområden i 
undervisningssituationer, Elevernas användning av datorn i 
undervisningssituationer, Alternativa undervisningsmetoder och slutligen Lärarens 
användning av datorn under arbetstid och i hemmet. I dessa delar skrivs om den 
kvantitativa delen av undersökningen där det fanns fasta svarsalternativ samt att 
lärarnas kommentarer tas med som visar tendenser. Efter varje 
avdelningsbeskrivning har vi en Sammanfattande kommentarer där vi tolkar 
svaren och kommentarerna. 
 

Deltagande lärare 
Lärarna som svarat har en hög medelålder, 49 år, samt att lärarna i snitt har en 
utbildning som är äldre än 24 år. Av de 47 svarande lärarna hade 40 någon form 
av lärarbehörighet. 
 
Vidare visar resultatet att 44 av 47 lärare hade deltagit i någon form av 
datautbildning, privat eller via arbetet. Något som framkommer är att de tre som 
inte hade deltagit i någon datautbildning hade alla mindre än tre års 
yrkeserfarenhet som lärare. Vi tror att varför nästan samtliga lärare uppgav att de 
deltagit i någon form av datautbildning är att de i sina arbetslag deltagit i 
regeringens satsning på IT i skolan som pågick 1999 – 2002.  

Sammanfattande kommentarer 
På skolorna kommer det att finnas två kategorier av lärare efter ITiS, de som har 
genomgått och de som inte har genomgått ITiS-utbildning. De som inte har deltagit 
i ITiS uppger olika skäl till varför man inte deltagit. Skälen har varit av olika 
karaktär som att ifrågasättandet av datorn och den digitala tekniken, datorn som 
ett lärandets verktyg och ifrågasättande av den kunskapssyn som ITiS 
representerar. Dessutom är ord som arbetslag och erfarenhetsbaserat lärande 
skrämmande begrepp. Även administrativa och organisatoriska orsaker såsom 
brist på datorer och tid är tungt vägande skäl (Bjessmo & Karlsson, 2002). 
 
I vår B-uppsats (Johansson & Jacobsen Andersson, 2001) hade vi en förhoppning 
om att de nya lärarutbildningarna skulle innehålla mer praktisk IT-kunskap och 
information hur man kan använda IKT i den pedagogiska verksamheten. Att lärare 
skulle ta ett pedagogiskt ställningstagande till elevers användning av IKT i 
verksamheten innebär att läraren skall kunna svara på vad, hur och varför IKT 
skall finnas i verksamheten. Idag konstaterar KK-stiftelsen att lärarutbildningarna 
inte hänger med i IT-utvecklingen. Tidigare i inledningen skriver vi om 
nyutexaminerade lärare som inte är nöjda med utbildningen i hur man använder 
datorn som ett pedagogiskt verktyg.  
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Datorns användningsområden i undervisningssituationer  
I vår undersökning har alla lärare tillgång till dator under skoltid. Däremot är det 
inte mer än 20 av de 47 lärarna som använder IKT alltid eller nästan alltid i 
undervisningen. En förklaring kan vara som flera lärare i vår undersökning skriver 
att det är för få datorer i klassrummen. En lärare i vår undersökning formulerar det; 
 

det är svårt att använda datorn på grund av att vi har för få datorer för att alla 
elever ska kunna använda datorn. 

 
Andra lärare ger uttryck åt att tiden till att använda och hjälpa F-1 eleverna med 
IKT-användningen inte finns. En lärare skriver att det är svårt att få elevernas IKT-
användning att fungera bra, då läraren är ensam med stora grupper som inte är 
självständiga. Flera lärare, i vår undersökning, utrycker att de är svårt att ge 
eleverna mycket individuell hjälp när datorerna är placerade i en studiehall och gör 
att små barn har svårt att klara sig på egen hand. Få av lärarna i undersökningen, 
10 stycken, sitter med när eleverna använder IKT i undervisningen. En kommentar 
från svaren i vår enkät tyder på att viljan finns men att det inte alltid räcker. 
Läraren uppger att hon; 
 

använde datorn i undervisningen mer tidigare, när jag hade grupptimmar och 
mer möjlighet att hinna allt. För tillfället saknar min skoldator pedagogiska 
program.  

 

Sammanfattande kommentarer 
I vår undersökning uppger knappt hälften av lärarna att de använder datorn 
regelbundet, mer än hälften använder datorn mer sällan. Vi kan nämna en trolig 
orsak till varför flera av lärarna använder IKT mer sällan. Orsaken kan vara att 
man i arbetslaget som läraren ingår i inte har kommit fram till ett gemensamt 
förhållningssätt till användningen av IKT. Healy (1999) skriver om en undersökning 
där det visade sig att intervjuade lärare är överens om ett gemensamt 
förhållningssätt till IKT-användning. Deras förhållningssätt är att om datorn kan 
utföra uppgifter bättre än traditionella material använder lärarna den. Om inte 
datorn är mycket bättre på att utföra uppgifter, sparar lärarna pengarna och 
använder de traditionella metoder som redan bevisat sitt värde.  
 
Samtidigt upplever vi att lärarna i vår undersökning beskriver en situation där de 
inte hittar någon lösning på sin arbetssituation. Om klasserna var mindre eller om 
lärartätheten var högre tror vi att dessa svar hade uteblivit, samt om lämplig 
datautbildning, med tonvikten lagt på hur och varför man skall använda IKT i 
undervisningen, hade givits lärarna.  
 

Elevernas användning av datorn i undervisningssituationer 
I vår undersökning framkom att alla elever använder datorn i 
svenskundervisningen medan det är något färre lärare, 42 av de 47, som tillåter 
eleverna att använda datorn i matematikundervisningen. En lärare kommenterar 
att eleverna använder enkla svenska program och så småningom 
stavningsprogram efter läs- och skrivförmåga. Läraren skriver också att elevens 
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arbetstid vid datorn är garanterat 20 minuter i veckan. Samtliga lärare låter 
eleverna hjälpa varandra när de arbetar vid datorn. En annan lärare skriver att;  
 

det är främst i matematik som datorn används. Det finns så många konkreta 
uppgifter och de flesta barnen kan matematik i någon form redan när de börjar 
skolan och matteprogrammen fungerar utan läsförmåga.  

 
Vi uppfattar det som att läraren menar övningsprogram där övningen kan innebära 
att ett äpple plus ett äpple blir två äpplen.  
 
I blockämnena är det lite mer än hälften av lärarna som tillät eleverna att använda 
datorn i undervisningen, 24 av lärarna använder den under NO-pass medan 29 
använder under OÄ-pass. Vidare framkom att i de estetiska ämnena musik och 
bild var det 2 lärare som lät eleverna nyttja datorn samt att det i gymnastik inte 
fanns en enda lärare som lät eleverna nyttja datorn. 
 
Bland de svarande lärarna är det relativt ovanligt att eleverna får använda Internet 
för att finna information till sitt skolarbete. Något som lärarna i vår undersökning 
har uttryckt är;  
 

att eleverna är för små än för att använda datorn till att få fram information från 
Internet. De är för små för att planera sitt eget skolarbete med hjälp av datorn. 

 
Hylén (2002) har i Utbildningsdepartementets rapport kommit fram till att Internet 
främst används till att söka information samt att användningen ökar med stigande 
ålder på eleverna.  
 

Sammanfattande kommentarer 
I vår undersökning kan vi konstatera att variationen är stor när det gäller 
datoranvändningen mellan de olika ämnena. Innebörden i variationen innebär att 
datorn används någon gång i svenska, ofta i matematik och sällan i blockämnena 
och aldrig i praktiskt/estetiska ämnen. 
 
Vidare nämner lärarna i vår undersökning att eleverna använder datorn mest till att 
renskriva egna texter. Utöver renskrivning arbetar eleverna med stavnings- och 
läsprogram allt efter läs- och skrivförmåga. Dessutom nämns också att eleverna 
använder vissa skolprogram på elevernas valfria timmar.  
 
I vår undersökning kommenterar en lärare;  
 

att skriva texter tar tid, så det är få som hinner med det under år 1-3. De som 
kan lite mer om var tangenterna sitter hinner mer.  

 
Lärarna i vår undersökning låter eleverna hjälpa varandra vid datoranvändning 
vilket vi tolkar som att lärarna ser en fördel i samspelet mellan elever. Vi tolkar 
även lärarnas tillåtande samspel vid datorn som att lärarna upplever att eleverna 
hinner mer. Eleverna får då möjlighet att stödja och hjälpa varandra i skrivandet 
vid datorn. Alexandersson (2002) skriver; 
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Två åttaåriga pojkar arbetar tillsammans vid en dator med att skriva en text om 
delfiner. Den ena pojken suckar och kommenterar högt: Det är svårt att finna 
rätt bokstav när de inte står i alfabetisk ordning! På frågan från kamraten om 
varför de vuxna har gjort så, blir svaret: ”Dom har såna fingrar som tänker. 
Dom vet var alla bokstäverna finns.” (s. 147). 

 
I vår undersökning har lärarna reagerat på frågan om gymnastiken och undrar ”var 
gör man det?”. En lärare uttrycker att ”små barn skall röra på sig inte sitta stilla 
framför datorn”. En trolig orsak till varför datorn inte används som ett pedagogiskt 
verktyg i estetiska och praktiska ämnen kan vara att lärarna inte blivit informerade 
om möjligheterna till hur man använder IKT som ett pedagogiskt verktyg i 
undervisningen.  
 
Ett exempel som visar hur man kan använda IKT i undervisningen får vi från en 
skola i Krokom där de använde IKT i ett projektarbete, Spring till Sahara20. Totalt 
sprang eleverna 4 275,5 kilometer under ett läsår då de arbetade med projektet. 
Eleverna fick genomföra olika forskningsuppgifter tävlingar och temadagar. 
Datorerna användes för att söka efter information till forskningsuppgifterna, för att 
besöka olika platser på vägen, för att skriva, sammanställa och presentera 
resultatet. Målet var att lärarna fick undervisa under roligare och mer varierade 
former, integrera alla ämnen under ett tema, få alla elever att röra sig mer, jobba 
naturligt med datorer i undervisningen och få större elevmedverkan (Forss, 2001). 
 

Alternativa undervisningsmetoder 
En övervägande tendens bland de lärare som svarat är att man använder 
ämnesintegrerad21 undervisning, leken som en stimulerande undervisningsmetod 
samt försöker skapa en stimulerande klassrumsmiljö.  
 
Av 47 lärare använder 42 någon form av bokstavsschema i läs- och skrivinlärning 
samt att låta eleverna skriva gemensamma berättelser. En lärare i vår 
undersökning uppger att elevernas bokstavsinlärning ”handlar om att lära sig 
bokstäverna genom alla sinnen”. Samma lärare uppger att man inte får ”ta död på 
kreativiteten”. Wahlberg – Henningsson (2001) skriver om ett exempel på 
kreativitetsskapande ämnes- och åldersintegrerad undervisning, tillverkandet av 
en gemensam ABC-bok22. I det projektet skapade man goda kontakter mellan 
eleverna samtidigt som de fick en bra och meningsfull läs- och skrivträning och 
dessutom fick eleverna ökade färdigheter i datoranvändning. I projektet med ABC-
boken iakttogs en positiv erfarenhet som var att eleverna har blivit bättre på att ta 
ansvar.  
 
En övervägande del av lärarna, 41 stycken, använder sig av alternativ pedagogik 
som undervisningsmetod. Några av de pedagogiker som lärarna uppgav var 
Montessori, LTG, Freinet och Bornholm.   
 

                                                 
20 KK-stiftelsens skriftserie nr 12, Skolbok ITiden 2  
21 När man för samman flera ämnen under ett gemensamt projektarbete. 
22 KK-stiftelsens skriftserie nr 12, Skolbok ITiden 2  
 



 24

Sammanfattande kommentarer 
I vår undersökning är det klarlagt att samtliga lärare som svarat på enkäterna på 
ett eller annat sätt försöker variera undervisningen. Variationen sker genom att 
integrera ämnen, använda leken, stimulera fysisk miljö, använda sig av 
bokstavsschema i läs- och skrivinlärning, tillåter eleverna samarbeta i 
berättelseskrivning samt att eleverna får mycket motorisk träning till exempel 
veckans rörelse och massage. 
 
Jedeskog (1999) skriver att vilka arbetssätt som leder fram till att uppsatta 
undervisningsmål nås skall läraren tillsammans med sina elever avgöra. 
Möjligheterna att variera arbetssätten ökar med användningen av IKT och därmed 
förutsättningarna för att varje elevs lärande skall kunna förbättras utifrån dennes 
personliga lärstil.  
 
I vår undersökning använder sig de flesta lärarna av en alternativ pedagogik som 
undervisningsmetod. I vår enkät fanns utrymme för lärarna att uppge vilken 
alternativ pedagogik de använder sig av. Av lärarnas kommentarer framkom 
flertalet olika pedagogiker men ingen uppgav IKT. Vår tolkning blir att IKT inte är 
en pedagogisk metod för lärarna i vår undersökning utan mer ses som ett verktyg.  

Lärarens användning av datorn under arbetstid och i hemmet 
Den övervägande delen av lärarna har insett möjligheterna med ordbehandling på 
datorn vilket visar sig i att de flesta av lärarna använder datorn till att skriva vecko- 
och månadsbrev. 22 av lärarna planerar elevernas individuella schema med hjälp 
av datorn. 43 av lärarna använder datorn som ett dokumentationsverktyg och 41 
av lärarna sparar bilder på datorn. 
 
Något som tydligt framkommer är att lärarna, som svarat på enkäten, har insett 
möjligheten med Internet genom att samtliga lärare använder Internet till att få 
fram information till elevernas skolarbete. 
 
I vår undersökning framkommer det att lärarna i hög grad använder datorn till att 
kommunicera med kollegor, och familj genom att använda e-post. En lärare såg 
möjligheten med att använda datorn i distansstudier. Lärarna i vår undersökning 
betalar sina räkningar via Internet samt att knappt hälften spelar spel regelbundet 
på datorn. 
 
Samtidigt fanns det 2 lärare som uppgav. ”Jag förstår inte vad min privata 
datoranvändning har med detta att göra.” 
 

Sammanfattande kommentarer 
I vår undersökning uppger flera lärare att de använder Internet till att ta kontakt 
med olika företag och förvaltningar i stället för att tillbringa tiden i telefonkö. Andra 
användningsområden som uppges av lärarna är att få information från rektor, 
områdeschef, fackförbund, kulturbyrån, föräldraföreningen och så vidare. Man kan 
även ta del av kallelser och protokoll inom skolans område. Fler funktioner är att 
skicka information och protokoll samt meddelanden till kollegor. Man kan likaledes 
informera föräldrar med gemensam vårdnad om veckobrev och utflykter. På det 
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hela kan vi sammanfatta lärarnas användning av datorn under arbetstid med att 
”datorn är ett bra arbetsverktyg”. 
 
En lärare i vår undersökning skriver att skannern och att kunna bearbeta bilder gör 
att datorn ”är ett ovärderligt redskap”. Hylén (2002) skriver i 
Utbildningsdepartementets rapport står det att det är tydligt att lärarna har fått upp 
ögonen för den stora pedagogiska potential som den digitala kameran innebär. En 
lärare anser att det är digitalkameran som gjort att IT-användningen i skolan fått 
ordentlig fart.  
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Diskussion 
Varje gång vi har träffats har anteckningar gjorts, som har varit ett stöd för oss. 
Genom att vi fört dessa anteckningar har vi kunnat blicka tillbaka och reflekterat 
över vad vi gjort och hur vi skall gå vidare.  
 
Vi kan konstatera att efter 1973, från första satsningen av datorn i skolan, har man 
från olika håll gjort många insatser för att få lärare att använda tekniken inom 
skolan. Som exempel kan man nämna Datorn i Skolan, Compis–datorn och 
Datorn och Skolan. Många av dem var lyckade men gav inget bestående resultat 
inom undervisningen men gav ändå indikationer om vad som saknades. När ITiS 
kom trodde man att det var svaret på hur läraren skulle använda datorn i 
undervisningen. Idag vet vi att ITiS gav många lärare en möjlighet till fortbildning. 
När pengarna tog slut försvann möjligheten till att uppdatera programvaror och 
liknande och lärarens fortsatta kompetensutveckling avstannade inom området 
IKT i skolan.  
 
I ett av skolans måldokument, Lpo 94, vill man att eleven skall vara aktiv, forska 
och konstruera sitt eget lärande och att läraren skall ha en handledande roll. Enligt 
Appelberg & Eriksson (1999) innebär konstruktivismen att det är viktigt att 
eleven är nyfiken och aktiv och är delaktig i konstruerandet av sitt eget 
lärande. Enligt Vygotskijs konstruktivismteori skall eleven få utvecklas i 
samspel med sin sociala miljö och under den processen skall läraren ha en 
handledande roll. Vi tolkar Vygotskij som att eleven skall samarbeta med andra 
elever och att lärarens handledande roll innebär att läraren skall ge eleverna 
tydliga mål med datorns användning. Om inte läraren är tydlig i sin handledning 
blir möjligen följden att eleven lätt gör det läraren vill utan att inse betydelsen av 
varför man sitter vid datorn i undervisningen. Appelberg & Eriksson (1999) skriver 
också att enligt Piagets konstruktivismteori behöver eleven få frihet att få 
konstruera ny kunskap i sin egen takt. Samtidigt tolkar vi Piagets 
konstruktivistiska teori som att läraren måste ta hänsyn till elevens 
utvecklingsstadier för att eleven skall kunna ta in ny kunskap. I vår undersökning 
tillåter lärarna eleverna att samspela vid datoranvändningen. Vi tolkar lärarnas 
förhållningssätt till att låta eleverna hjälpa varandra som att lärarna ser att 
eleverna utvecklas i nära samspel med andra. Samtidigt tolkar vi effekten av att 
lärarna inte sitter med eleven vid datoranvändningen i tillräckligt stor omfattning 
som ett otillfredsställande tillstånd. Detta på grund av att lärarens handledning är 
viktig för elevens utveckling och dess konstruerande av sitt eget lärande.  
 
Lärarna uppger att de har datautbildning, tillgång till datorer i skolan och hemma. 
Även om lärarna uppger att det finns tillgång till datorer används de sporadiskt i 
undervisningen. Vår tolkning till varför datorerna inte används så ofta i 
undervisningen kan bero på tidsbristen som lärarna uppger i vår undersökning. 
Tidsbristen kan leda till att lärarna inte ges möjlighet att granska och ta ställning till 
nya programvaror samt om och hur programmen skall introduceras i 
undervisningen.  
 
Som undervisningsmetod blandar lärarna i vår undersökning gärna till exempel 
Freinet, Montessori och Bornholmsmodellen med traditionell undervisning. 
Appelberg & Eriksson (1999) skriver att datorn är ett verktyg och uttrycksmedel 
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som eleverna måste få undersöka och få tid till att manipulera och experimentera 
med. Vi tolkar Appelberg & Eriksson som att de menar att datorn är en alternativ 
undervisningsmetod. Datorn som undervisningsmetod inkluderar bland annat 
användningen av Internet och pedagogiska programvaror. Samtidigt som lärarna i 
vår undersökning gärna blandar olika metoder och pedagogiker i undervisningen 
är det knappt hälften som använder datorn regelbundet i undervisningen. En trolig 
orsak till att lärarna använder datorn mindre än andra undervisningsmetoder och 
pedagogiker kan vara att lärarna inte upplever IKT som en metod utan datorn som 
ett ovärderligt verktyg.  
 
Att lärarna upplever datorn som ett värdefullt verktyg framgick tydligt av de svar vi 
fick i vår undersökning. Lärarna uppgav bland annat att de använder datorn för att 
bearbeta och spara bilder samt att skannern används. En tolkning som vi gör är att 
lärarna har lärt sig hantera kamera och skanner och kan då lära eleverna använda 
tekniken. En trolig följd av att eleverna medverkar kan bli att tid frigörs åt läraren. 
Tiden som frigörs åt läraren kan ge läraren möjlighet att granska och ta ställning till 
nya programvaror.  
 
I vår undersökning framkom att lärarna hade liten tillgång till pedagogiska 
programvaror på datorerna i skolan, ingen lärare nämner IT-baserade läromedel. 
En tänkbar orsak till varför inte lärarna i vår undersökning använder dessa 
läromedel kan vara att de inte vet vad det finns för IT-baserade läromedel. Vi har 
under uppsatsprocessen upptäckt många möjligheter hur man kan använda IKT 
som ett undervisningsverktyg för att underlätta elevers inlärning. Många av de 
möjligheter vi har funnit kan ni finna i bilaga 2, Tips och idéer.  
 
Ett exempel på hur IKT kan underlätta elevers inlärning är när eleverna får skriva 
sig till läsning på datorn som de får göra i det norska samhället Vahl. Eleverna 
behöver inte lägga energin på att forma bokstäver med pennan på papper vilket 
gör att eleverna kan lägga sin energi på att dikta ihop innehållet i texten på datorn 
(Näslund, 2004). Vilket vi tolkar som att man skulle kunna använda datorn i 
elevens tidiga läs- och skrivinlärning. I detta ser vi vikten av att yngre elever får 
lekskriva i tangentdjungeln för att få fingrar som tänker. ☺ 
 
Lärarna i vår undersökning uppger att de inte har möjlighet att använda datorn vid 
fler undervisningstillfällen eftersom elevgrupperna är för stora, eleverna för unga 
och datorerna är för få och samlade i studiehallar. Vi tolkar alla dessa orsaker som 
en resursbrist. Utifrån det blir vår tolkning att trots att det har satsats miljarder, 
bland annat genom ITiS, känner lärarna i vår undersökning en frustration över den 
givna situationen då de inte kan använda datorn i undervisningen i den 
utsträckningen de skulle vilja. 
 
Bland lärarna i vår undersökning är informationssökande på Internet ovanligt. 
Lärarna nämner bland annat att eleverna är för unga för att söka information på 
Internet till skolarbetet. I undervisningens användning av Internet gäller det som 
lärare att vara medveten om att all information går att använda. Informationen 
kanske inte är relevant till det eleven söker efter men utifrån konstruktivismen skall 
läraren och skolan stimulera, handleda och stärka elevens tillit till den egna 
förmågan till att konstruera sitt eget lärande. En del av lärarens handledande roll 
innebär bland annat att diskutera med eleverna om innehållet på Internet. 



 28

 
Vi kan säga ”är det detta vi ska göra på datorerna” om något tvivelaktigt dyker 
upp. Eleverna behöver i och för sig stöd för att hitta ett etiskt förhållningssätt, 
men då snarare handledning och diskussion än snäva regler (Skolverket, s. 40 
2000).  

 
I vår undersökning kan vi utläsa att lärarna saknar forum för utbyte av IKT-
erfarenheter. Vi vet att KK-stiftelsen och Myndigheten för skolutveckling har som 
syfte att bidra till fortsatt stöd inom området IT och lärande. Genom de två 
organisationernas stöd skall nätverk skapas som ger en möjlighet för lärarna att få 
utbyta erfarenheter med andra lärare. Vår förhoppning är att om lärarna får utbyta 
erfarenheter med andra lärare kan lärarna utveckla sin privata användning till att 
använda IKT som ett undervisningsverktyg för att stimulera elevens lärande.  
 
Som vi tidigare har skrivit har IT i skolan gått in i en ny fas. För med list har datorn 
tagit sig in i klassrummen med målet att erövra en ny syn på lärandet. Den nya 
fasen i erövrandet är att det idag inte bara handlar om IT utan om IKT. Som lärare 
måste man vara medveten och ta ställning till hur man skall använda datorn, nu 
när den ändå är här.  
 
Även om vi anser att man som lärare skall använda tekniken i undervisningen har 
vi samtidigt insett att det inte är nödvändigt att ha tillgång till datorn som verktyg. 
Utan kan som en av lärarna i vår undersökning skriver erbjudas, men inte tvinga 
eleverna till att använda datorn i undervisningen. 
 

Fortsatt forskning 
Intressant skulle vara att i framtiden läsa forskning om lärarens förhållningssätt till 
den komplexa verkligheten som elever idag växer upp i. Läraren skall i den 
komplexa verkligheten lära elever att kritiskt granska information från Internet och 
andra medierade budskap.  
 
Något som vi under processens gång blivit medvetna om är att när förändringens 
vind blåser bygger en del vindskydd. Efter att ha läst denna uppsats har vi 
förhoppningen om att de som läser skall hjälpa oss att bygga väderkvarnar. 
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HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 
Institutionen för individ och samhälle 
Campus Vänersborg 
Lärarprogrammet  
Delkurs: Examensarbete 1 
Vt 2004 

Bilaga 1 a 
 

Datorn som redskap 
 
Hej, vi är två studenter som studerar på lärarprogrammet på Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla i Vänersborg och skall göra ett examensarbete. 
Examensarbetet skall leda till i en C-uppsats. Uppsatsen är tänkt att visa på 
förekomsten om lärare använder datorn i undervisningen samt belysa lärares olika 
sätt att tänka runt datorn som ett redskap. På detta sätt kommer vi att få en ökad 
förståelse för om lärare använder datorn som redskap. 
 
Samtliga klasslärare som arbetar i år 1-3 i Trollhättans Stad får ett likadant 
frågeformulär som detta. För att vi skall få en så rättvis bild av denna 
undersökning som möjligt så uppskattar vi om Du tar er tid att svara på samtliga 
frågor. 
 
Era svar kommer att behandlas konfidentiellt, med andra ord kan inte härledas till 
er personligen. Ingen av oss som arbetar med undersökningen kommer att veta 
vem som svarat vad. När svaren kommit in sammanställs de i form av statistiska 
tabeller och den enskildes svar kommer inte att kunna utläsas. 
 
Vi ber dig att svara på frågorna och skicka tillbaka formuläret i det bifogade 
internkuvertet. Om du inte är behörig lärare ber vi dig att fylla i formuläret ändå. 
 
Om du har några frågor om undersökningen så hör av dig till Marita Johansson. 
Marita kan nås på mobilnummer: 073 - 659 94 49 på vardagar kl. 8-12. 
 
 
På förhand tack för din medverkan. 
Trollhättan i maj 2004 
 
Marita Johansson 
Fritidspedagog 
 
Janet J Andersson 
Förskollärare  
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HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 
Institutionen för individ och samhälle 
Campus Vänersborg 
Lärarprogrammet  
Delkurs: Examensarbete 1 
Vt 2004 

Bilaga 1 b 
Datorn som redskap 

 
Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Trollhättan/Uddevalla i 
Vänersborg inom lärarprogrammet. I det examensarbete på utbildningen som 
skall göras har vi valt att undersöka om lärare använder datorn i undervisningen i 
år 1-3. Vi är mycket intresserade av vad just Du tycker.  
Hjälp oss genom att besvara följande frågor och påståenden. Markera ditt 
alternativ med ett kryss (X) i rutan som passar bäst. 
 
All information som lämnas på blanketten kommer att behandlas konfidentiellt. 
Denna enkät kommer endast att ta en liten stund att fylla i, så vi skulle uppskatta 
om du tog dig tiden att sitta i lugn och ro när du fyller i enkäten. 
 

 
1. Är Du man eller kvinna? 

 Man 
 Kvinna 

 
2. Vilket år är Du född? 
19 ____ 
 
3.    Antal yrkesverksamma år som lärare? 
            _______________År 
 
4. Finns dator tillgänglig under skoltid?    

 Ja 
 Nej 

 
Om nej på fråga 4, gå direkt till fråga 7. 
Om ja, försätt att svara på frågorna i den ordning de kommer.
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HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 
Institutionen för individ och samhälle 
Campus Vänersborg 
Lärarprogrammet  
Delkurs: Examensarbete 1 
Vt 2004 
 
5. Vilka av de påståenden som presenteras nedan stämmer in på dig? 
 
  
 
 
Jag använder datorn i undervisningen.            
 
Jag lär ut läsning med hjälp av datorn.             
 
Jag lär ut skrivning med hjälp av  
datorn.             
 
Jag låter eleverna skriva egna texter  
på datorn.               
 
Jag är med när den enskilda eleven  
skriver egna texter på datorn.             
 
Jag är med när den enskilda eleven  
läser text på datorn.              
 
Jag låter barnen hjälpa varandra  
vid datorn.               
 
 
Övriga synpunkter om datorns  
användningsområden under skoltid. 
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HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 
Institutionen för individ och samhälle 
Campus Vänersborg 
Lärarprogrammet  
Delkurs: Examensarbete 1 
Vt 2004 
 
6 a. Vilka av de påståenden nedan stämmer in på din undervisning? 
 
  
 
 
Eleverna använder datorn under  
matematiklektioner.            
 
Eleverna använder datorn under  
svensklektioner.          
 
Eleverna använder datorn under  
musiklektioner.          
 
Eleverna använder datorn under 
bildlektioner.              
 
Eleverna använder datorn under 
NO-lektioner.            
 
Eleverna använder datorn under 
OÄ-lektioner.            
 
Eleverna använder datorn till  
gymnastiklektioner.              
 
Eleverna använder datorn till att 
kommunicera.            
 
Eleverna använder datorn till att 
få fram information från Internet.          
 
Eleverna använder datorn till att 
planera sitt egna skolarbete.          
 
Övriga synpunkter om elevernas  
användning av datorn under skoltid. 
 
 
 
 
 
 



 36

A
lltid 

V
arken 

eller 

A
ldrig 

HÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 
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Vt 2004 
 
6 b. Vilka av de påståenden nedan stämmer in på din undervisning? 
 
 
 
 
Jag använder mig av  
ämnesintegrerad undervisning.          
 
Jag skapar en stimulerande klass- 
rumsmiljö.          
 
Jag utnyttjar skolbiblioteket varje vecka           
 
Jag använder leken som en   
stimulerande undervisningsmetod.           
 
Jag använder mig av ”bokstavsschema”   
i läs- och skrivinlärning.           
 
Jag använder mig av belöningssystem  
för att stimulera eleverna att läsa mer.          
 
Jag uppmuntrar eleverna till att skriva  
gemensamma berättelser.          
 
Jag använder alternativ pedagogik   
som undervisningsmetod.           
 
Ange vilken alternativ pedagogik du använder dig av. 
 
Övriga metoder som du använder dig av i din undervisning för att stimulera eleverna till att 
ex läsa, skriva eller räkna. 
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Vt 2004 
 
7. Vilka av de påståenden nedan stämmer in på din undervisningsfria     
tid? 
 
 
 
Jag använder datorn till att skriva 
månads/veckobrev.          
 
Jag använder datorn till att planera 
elevernas individuella arbetsschema.          
 
Jag använder datorn till att  
Dokumentera.           
 
Jag använder datorn till att spara  
bilder.          
 
Jag använder datorn till att  
kommunicera.          
 
Jag använder datorn till att få fram 
information från Internet till  
elevernas skolarbete.           
 
 
Övriga synpunkter om Din  
användning av datorn under arbetstid. 
 
 
 
 
 
 

Än en gång; tack för hjälpen! 
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Bilaga 2 

Tips och idéer  
Vi hoppas att med våra tips och idéer att undervisningen skall bli mer intressant 
och hoppas att nedanstående kommer att använda som ett naturligt inslag i 
undervisningen. Samtidigt vill vi poängtera att nedanstående länktips bara är en 
liten del av allt som finns att hämta i Cyberrymden.  
 
Annas skolrelaterade länksida; www.burkar.nu  
 
Läromedelsguiden; 
http://62.119.138.156/default.asp?pid=36832&nid=3&help=&stitle=L%E4romedieg
uiden 
 
Multimediabyrån; http://www.multimedia.skolutveckling.se/ 
 
Skoldatanätets avdelning om etik; www.skolverket.se/skolnet/etik 
 
Skoldatanätets projekt om källkritik, etik och upphovsrätt; 
www.skolverket.se/skolnet/kolla 
 
Grundkurs om Internet; www.skolverket.se/skolnet/smultron 
 
KK-stiftelsens webbplats om skolan; www.kollegiet.com 
 
Här kan du läsa om barn med talproblem, och få tips om lekar, spel, sånger, sagor 
och böcker som passar alla barn. Under länkarna Årstider, Högtider och Tema 
hittar du sånger, rim, boktips, pyssel. http://www.ingelaslekstuga.com/ 
 
Tidskrift som är även webbaserad; http://www.diu.se/default.asp 
 
Sporta med Lilla Sportspegeln; http://www.svt.se/lillasportspegeln 
 
Allmänna frågor till forskare; http://www.teknikens-hus.se/forskare 
 
Här hittar du länkar till webbplatser som du kan använda i skolarbetet. 
Välkommen! http://lankskafferiet.skolutveckling.se// 
 
Bra sida om väderförhållanden i Sverige som man kan använda i undervisningen. 
http://www.universeum.se/svn/ 
 
IKT och lärande (2001) är en multimediaproduktion/bok/cd-rom där man kan ta del 
av all information via datorskärmen. Boken är en grundkurs för blivande lärare, 
men passar för alla som vill lära sig att använda IKT. Boken går att låna på alla 
bibliotek och finns att köpa på; www.studentlitteratur.se. 
 
Bra sida om gratis interaktiva läromedel för skolans undervisning. 
http://www.lefo.net/ 
 



 39

Tio tips till föräldrar med surfande barn; http://www.saftonline.org/tips/1131  
 
Ett exempel på hur en skola jobbade med temat vänskap i årskurs 4.  
http://hymer.klippan.se/beringskolan/sv-vanskap.htm  
 
Tom Tits experimentverkstad; http://www.tomtit.se/ 
 
En sida från Levande Böcker; http://www.barnlandet.se/  
 
En sida med mängder av tips inför julen; http://www.ekdahl.org/cristmas.htm 
 
Länksida med länkar till låttexter; http://www5.tripnet.se/~djupedal/lyrsve.html 
 
På den här webbplatsen hittar du massor av basinformation om skog och 
skogsbruk. Materialet är avsett för lärare i åk 1–9 samt för personer som arbetar 
med barn under skolåldern. Det ger idéer till aktiviteter, pyssel och lekar med 
anknytning till naturen. 
http://www.skogsreflexen.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Trollhättan / Uddevalla 
Institutionen för individ och samhälle 

Box 1236 
462 28 Vänersborg 

Tel  0521 -  26 40 00   Fax 0521 – 26 40 99 
www.htu.se 

 


