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Sammanfattning 
 
 
Bakgrund: KK-stiftelsen bildades 1994 och fick i uppdrag av den dåvarande regeringen att 
bland annat utveckla IT i skolorna. Vi har genom våra arbeten upplevt datorns intåg i 
verksamheten och har sett olikheter på användandet av denna. Media och forskningen har 
visat att IKT är och kommer att vara en viktig del i samhällsutvecklingen och utifrån detta 
fick vi uppslaget till denna studie. 
 
Syfte: Studien syftar till att undersöka om vissa specifika klasser har nått KK- stiftelsens 
vision, samt att se om det finns något orsakssamband till hur det ser ut i skolan idag d.v.s. 
sambandet mellan datoranvändandet i förhållande till ett konstruktivistiskt synsätt, 
yrkesrollen, kunskapssynen, kunskapen som krävs i framtiden, traditioner och 
undervisningsmetoder. 
 
Metod: För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en empirisk studie med 
hjälp av kvalitativa intervjuer. Vi intervjuade pedagoger och elever i de tidiga skolåren. 
 
Resultat: I vår forskning kan man se att KK-stiftelsens vision inte till fullo är uppnådda 
ännu. Vi har hittat en klar skillnad mellan pedagoger, som använder datorn mer frekvent och 
på olika sätt, samt de som sällan använder dem och det är synen på datorn som ett verktyg. 
De som använder datorn vid fler tillfällen och med mer variation uttrycker en pedagogisk 
vinst med datoranvändandet, vad det gäller skrivprocessen samt att man tränar den sociala 
kompetensen. Dessa pedagoger ser inte datorn endast som en ersättare för pennan utan som en 
undervisningsmetod. 
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Inledning 
 
IKT´s (informations och kommunikationsteknologi) användningsområden breddas och 
fördjupas ständigt. Det är idag ett naturligt inslag i samhällsbilden och kommer förmodligen 
att i någon form förbli så även i framtiden. 
Skolan ska vara det lärcentrum som förbereder eleverna inför vuxenlivet, i och med det bör 
datorn och IKT införlivas i undervisningen. 
Det framgår att när det skrivna ordet blev något alla skulle lära sig, fanns det en klar 
uppfattning att det måste leda till minskad hjärnkapacitet eftersom eleverna inte behövde lära 
sig så mycket utantill längre, utan kunde ”fuska” genom att läsa texter (Säljö 2000). 
Som all teknik när den är ny, sågs även datorn med skepsis, rädsla och misstro och att detta 
nya kanske är bra hos ”andra men inte hos mig”. Efter att ha varit med om datorns intåg i 
förskolan/skolan, har vi också upplevt diskussioner om IKT´s varande eller icke varande. Vi 
upplever en förändrad attityd idag mot hur det var för 10 år sedan, vissa diskussioner skulle 
inte förekomma i dagsläget. För 10 år sedan kunde man inte heller hitta den acceptans som 
finns ute i förskolorna/skolorna idag. 
Trots detta upplever vi genom egen erfarenhet, under våra praktikplatser och tidigare arbeten 
att datorn används i mindre utsträckning än vad som är möjligt.  Genom media och propåer 
från Skolverket har vi blivit uppmärksammade på KK-stiftelsens roll vad det gäller införandet 
av datorn i skolan. Det framgår av flera artiklar och böcker att trots miljonsatsningar har inte 
effekten blivit vad det var tänkt.   
Genom att utgå från KK-stiftelsen idé när satsningarna startade och genom att intervjua 
pedagoger, får vi en bild av hur pedagogerna upplever situationen idag och om det finns 
någon divergens i förhållande till visionen.  
I denna uppsats kommer att redovisas hur vi har undersökt och forskat om eventuella 
skillnader och vad detta kan bero på. 
 
 Linderoth (2002) hävdar att: 
 

 Informationstekniken är en utmaning mot traditionell undervisning och 
organisation av lärande (s.21). 
 
 Den utmanar till och med våra kunskapshierkier i skolan och på andra 
ställen (s.21).  
 

Folkesson (2004) tar också upp samma pedagogiska förhållningssätt. Hon menar att införande 
av datorn som arbetsredskap har inneburit ett ökat processlärande och med det en förändrad 
pedagogroll där handledarskapet kommer i centrum. Kan datorns varande eller icke varande 
bero på vilket förhållningssätt och/eller kunskapssyn pedagogen har? Finns det andra faktorer 
som spelar roll? Linderoth (2002) tar upp traditionen som en orsak till motståndet, förskolan 
står för rörelse, rim, sagoläsning mm, men inte för datorn och dess bevarande. Kan det vara 
detsamma inom skolans värld? 
Genom våra intervjuer hoppas vi att få svar på dessa frågor och kanske hitta nya 
infallsvinklar. 
Samhället har förändrats och gemene man har dagligen IKT runt sig. Vi anser att tekniska 
lösningar som redan fanns i förskolan/skolan men som bara byttes ut mot liknande fast nyare 
accepterades utan vidare. Det var lättare att se nyttan med en digitalkamera, när den gamla 
kameran byttes ut.  Till datorn fanns det ingen motsvarighet till annat än på 
gymnasieprogrammens Kontor och distributionslinjer i form av skrivmaskiner.  Man hade 
svårt att se en röd tråd i den tekniska utveckling som Trageton (2005) skriver om, från 
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runskriften – till gåspenna - bläckpenna – kulspetspenna – skrivmaskin och till datorn och där 
igenom att anamma verktyget som det var, ett verktyg att använda i verksamheten. Varje 
enskild ting upplevdes i stället som ny. 
 
I Nationalencyklopedin(2006) förklaras IT med ”informationsteknik, samlingsbegrepp för de 
tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datateknik och telekommunikation”.  
Beteckningen” ICT (eng. Information and Communication Technology) används då man 
särskilt vill betona telekommunikationens roll”. Översatt till svenska  - IKT: informations och 
kommunikations -teknologi). 
 
IT och IKT har ett vitt spektra och i vår uppsats fokuserar vi på datorn och dess användning i 
skolan. Hädanefter när vi använder orden IT och IKT syftar vi på datoranvändningen i de 
tidigare skolåren, år 1-3.  
 
 
Syftet 
Uppsatsen kommer att titta på vad som inträffat i de undersökta skolorna vad det gäller KK- 
stiftelsens vision, samt att se om det finns något orsakssamband till hur det ser ut i skolan idag 
dvs. sambandet mellan datoranvändandet i förhållande till ett konstruktivistiskt synsätt, 
yrkesroll, kunskapssyn, kunskap som krävs i framtiden, traditioner och undervisningsmetoder. 
Vi kommer att försöka hitta svaren genom att undersöka några elevers och pedagogers 
föreställningsvärld i skolan, samt ta reda på omfattningen av datoranvändningen. Genom 
denna studie vill vi påvisa eventuella samband och därigenom ge ett nytt perspektiv för de 
yrkesverksamma i skolan. 
 
De frågeställningar som ska utreda syftet är: 
 
1. Vilka likheter och ev. skillnader mellan praktik och KK-stiftelsens planer kan man urskilja? 
2. Hur praktiseras datoranvändning i skolan? 
3. Hur kan dessa praktiker förklaras? 
 
 
Bakgrund 
 
 I det här arbetet väljer vi att först beskriva bakgrunden av IKT - satsningen i skolan. Därefter 
tar vi upp KK - stiftelsens vision samt de olika teorigrupperna som vi kommer att analysera 
utifrån. 
Riis (2000) hävdar att den första motionen om nödvändigheten att introducera datorn i skolans 
värld kom i slutet på 60-talet. De första trevande försöken startade 1973 under dåvarande 
skolöverstyrelsen (SÖ), och vid utvärderingen flera år senare framkom att det var möjligt att 
använda datorn i skolan, men endast befogat på gymnasienivå. I rapporten som Riis hänvisar 
till, framkommer SÖs uppfattning om hur datorerna bör användas, 
 

det är viktigt att eleven styr användningen av datorn och inte tvärtom(s.10).  
 
Under denna period framkommer det också att det i huvudsak var intresserade pedagoger som 
styrde huruvida enskilda skolor satsade på datorer och det var även dessa pedagoger som kom 
att hålla i undervisningen. Detta tidiga skede i skolans IT utveckling innebar i första hand 
programmering, datalära, som ämnet kom att heta, dvs. det rent tekniska hur en dator 
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fungerade och att man bör känna till den. Eftersom matematik- och NO - pedagoger, ofta var 
intresserade av ny teknik, blev det inom dessa ämnen som datorerna fick sina första praktiska 
användningsområden. Språklärarna blev nästa ämneskår som upptäckte datorn och dess 
fördelar. Under slutet på 80-talet satsades stora summor pengar både från statligt och 
kommunalt håll.  Det inträffade inga större förändringar i datoranvändandet under de första 
åren av 90-talet men man misstänker att detta kan bero på att det blev en förskjutning av den 
centralt styrda skolan till ett mer lokalt/kommunalt självstyre (ibid). 
 

 

KK-stiftelsen 
 
 I skriften Restposten som Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (2001) har utgivit 
framgår det att i början av 1990-talet avvecklades löntagarfonderna och 1994 bildades 
stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling, KK – stiftelsen, som förvaltade 
löntagarfondernas medel. Dessa pengar satsades bl.a. på IT- utveckling i skolorna. Ett av 
målen var att öka elevernas förmåga till självständigt lärande där IT var ett av redskapen. Ett 
annat mål var att främja elevers möjligheter att ta till sig den nya informationstekniken. KK-
stiftelsen startade ca 100 skolprojekt och sammanlagt har ca 25 000 lärare berörts. Det har 
genomförts drygt 90 läromedelsprojekt där ett stort antal IT- baserade läromedel producerats.  
År 1995 startade KK-stiftelsen en omfattande skolsatsning där de fyra delarna var: 
 
• Skolutvecklingsprojekt- stora och små. 
• Läromedelssatsning. 
• Forskningsprogram om lärande och IT. 
• Informationsinsatser för att andra skolor ska få nytta av erfarenheter och resultat. 
 
Som ett resultat av ovanstående punkter, förväntades följande resultat, 
IT skulle läras av samtliga elever i skolan, som i sin tur gav, att pedagogiken förändrades, 
förbättrad inlärning samt att kreativiteten utvecklades. 
I alla ämnen och skolformer skulle IT vara ett integrerat hjälpmedel. Jämställdhet och 
jämlikhet inom användandet av IT eftersträvades (Brodin & Lindstrand 2003). 
 
 
Teorier 
 
Nedanstående rubriker och underrubriker har vi valt för att få ett brett perspektiv och därmed 
öka möjligheterna att få djupare svar på våra frågeställningar. Dessa ämnesområden speglar 
mycket av skolans värld och vi förväntar oss att på detta sätt hitta skillnader och likheter. 
I varje enskild grupp har vi fokuserat på det som berör undervisningen och skolväsendet. Det 
som framkommer i vår litteraturstudie kommer vi att använda oss av i analysen samt 
diskussionen. 
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Konstruktivismen 
 
Kortfattat kan man beskriva konstruktivismens synsätt som att kunskap är resultatet av de nya 
sinnesintryck man får tillsammans med de erfarenheter man tidigare införskaffat och därefter 
bearbetar. 
Viljan av att få mer kunskap är beroende av en balans mellan det nya och gamla (Stensmo, 
1994). 
 Riis (2000) skriver  
 

det konstruktivistiska sättet att se är det allra viktigaste att eleven är aktiv och 
huvuduppgiften är att handleda och guida eleven i dennes lärande (s.26).  
 

Det framgår också att KK-stiftelsens konstruktivistiska synsätt präglade deras projekt vad det 
gäller IT (ibid). 
Synsättet innebär att eleven är ansvarig för sin egen inlärning, man kan inte som pedagog 
överföra någon direkt kunskap utan den måste byggas upp av eleven själv (Dysthe, 1996). 
 

 Eleven är en aktiv, sökande varelse, som under sin aktivitet lär sig själv 
(learning by doing) och läraren är en…som ur sitt kunskapsförråd plockar 
fram det som för tillfället behövs (Svedberg & Zaar red. 1993 s.39). 

 
Tom Macarty förklarar (Healy, 1999) hur hans konstruktivistiska skola arbetar. Hans tes är att 
låta barnens inlärning stå i centrum, och i denna lärprocess inbegrips elever, lärare, föräldrar 
och där är samtliga viktiga medlemmar. 
Man har integrerade ämnesplaner, eleverna uppmuntras ständigt att ta ansvar och reflektera 
över sin inlärning. 
 
Under konstruktivismens paraply finns både Piagets kunskapssyn samt Vygostkij med sin 
socialkonstruktivism, där språket, relationer, samspel, det sociala och kulturella spelar en 
viktig roll för individens utveckling, där kunskap är något som man skapar gemensamt med 
varandra. 
Miljöns utformning är viktig för många teoretiker. Piaget menar att miljön bör uppmana och 
stimulera till eget forskande medan Vygostkij poängterar den sociala miljön (Appelberg & 
Eriksson 1999, Brodin & Lindsstrand 2003). 
Vygostkij visar på hur man ökar sin kunskap genom ständig och växelvis interaktion med 
hjälp av släkts, vänners och pedagogers instruktioner i skolan och i andra sociala kontexter. 
Genom att deltaga i samhällets olika aktiviteter och i samklang med någon som vet mer, 
förvärvas erfarenhet samt ny kunskap. 
Piaget framhåller barnets egna handlingar och dess problemlösande strategi som en central 
punkt i sin teori (Arfwedson, 1992). 
 
Yrkesroll 
Under denna rubrik avser vi att uttrycka hur pedagogen ser sig själv lärare.   
Pedagoger som känner en stor tillit och trygghet i sin yrkesroll och på det privata planet klarar 
av att vara auktoritära och lämna plats för elevers medbestämmande i undervisningen 
(Dysthe, 1996).   
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Det handlar om möten mellan vilka kunskaper man har och influenser utifrån, ett 
konstruktivistiskt synsätt, mentala processer som har betydelse för ett utvecklande yrke 
(Bjessmo, 1997). 
 
Roughaug(1998) säger att pedagogens roll är inte enbart att förmedla kunskap, utan än mer 
viktigt är att skapa förutsättningarna. Detta sker genom att förstå elevernas olikheter och utgå 
ifrån det i arbetet. En pedagog ska också vara medveten om att ingen kan vara neutral i en 
undervisningssituation utan man bör ständigt reflektera, analysera sitt sätt att tänka, agera och 
praktisera i sin yrkesutövning.  
 
De didaktiska frågorna; Vad? Hur? Varför?  är här värdefulla. Om man funderar i dessa 
termer kan man förstå varför man handlar som man gör. 
 
Stensmo (1994) nämner också att, 
 

Läraren medvetandegör. Läraren fungerar som en handledare som med 
lämpligt ställda frågor förlöser den kunskap som finns latent inom den 
lärande (s.67). 

 
 
Kunskapssyn 
 
Enligt litteraturen framgår det att man kan se kunskap på flera olika sätt, detta påverkar i sin 
tur undervisningsmetoder och förhållningssätt. 
Papert (1997) poängterar det konkreta och naturliga undervisningssättet samt att elever främst 
lär sig genom egen inlärning och upptäckter. Han varnar för att med alltför styrd undervisning 
kan all kraft åtgå till revolt mot systemet istället för ett utvecklande lärande. 
Kunskap kan ses som något definitivt inom olika områden, men man kan också se den som 
föränderlig (Rognhaug, 1998). 
Hartman (2005) beskriver också olika sätt att se på kunskap. Han tar upp två skilda 
förhållningssätt, föra samman saker och ting, integrationskod samt separationskoden där man 
håller isär saker och ting. Separationkoden innebär att man håller isär ämnen, grupper, lärare 
m.m. medan man  med  integrationskoden för samman både kunskaper, elever, pedagoger och 
skolor. Hartman menar att man i allmänhet tänker på progressiv pedagogik vad det gäller 
integreringskoden (ämnesintegrering, temastudier, blockämnen), medan man med traditionellt 
arbetande och konservativa pedagoger brukar förknippa dessa med den separerande koden. 
Idag har rörligheten och uppfinningsrikedomen vad det gäller sättet att arbeta och tänka blivit 
så stor att det kan vara svårt att se en tydlig skiljelinje i skolans vardagsarbete mellan 
integration- och separationskoderna (ibid). 
 
  
Vilken kunskap behövs i framtiden? 
 
I vårt samhälle anser man att ett vidgat datoranvändande främjar demokratin, lärandet och att 
individens inflytande går hand i hand. IKT har kommit för att stanna i samhället och om man 
inte införlivar datorn och dess möjligheter i undervisningen riskerar vissa elever att stå utanför 
samhället som vuxna (Folkesson, 2004, Bjessmo, 1997, Hernwall & Qvarsell, 2002).  
Fossen (2000) påpekar också att för att behålla den samhälleliga demokratin, måste man 
förändra både synsättet och verktygsområdena inom den politiska sfären. Demokratin riskerar 
annars att bara utnyttjas av en elit. Genom datorn och internet kan man ha direkta val, där alla 
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får möjlighet att både välja, samt ha direktkontakt med ansvariga och diskutera frågorna mer 
allmänt genom mail, ”frågerum” m.m.  Detta innebär, menar Fossen (2000) att 
 

Alla barn som börjar skolan lär sig att läsa och skriva. Det måste bli lika 
självklart att de lär sig att utföra knapptryckningar. Det är en offentlig uppgift 
att sörja för denna uppfostran (s. 122). 

 
Dessutom om man ser till arbetslivsaspekten; 
 

Näringslivet och samhället i övrigt förväntar att skolan ska förbereda inför 
deras framtid i arbetslivet, där dom oundvikligen kommer att komma i kontakt 
med den nya tekniken ( Alexandersson m.fl. 2000 s. 14). 

 
 
Traditioner 
 
Skolans utformning skapades i ett helt annat samhälle än idag. Så sent som för bara 100 år 
sedan var huvuduppgiften för skolan att eleverna skulle lära sig för att leva i byn man var 
uppväxt eller i grannbyn. För kyrkans skull behövde man kunna läsa katekesen samt bibeln. 
Redan grekerna betonade språket som en viktig kunskap och mer praktiska yrkeskunskaper 
lärde man sig utanför skolans sfär. Personer som man såg upp till och som fick makt i 
samhället i form av ledarna samt filosoferna, fick lång och gedigen teoretisk utbildning 
(Stensmo, 1994).  Det sägs också att om en grekisk yngling från antikens tid kunde komma på 
besök i dagens skola lär han känna igen sig (Säljö, 2000). Tilläggas kan, forskningen visar att 
större förändringar på skolans arena tar mellan 15-30 år innan de vunnit full genomslagskraft 
(Riis, 2000). 
Dysthe (1996) anser att 
 

 Traditionellt är läraren den ende som har rätt att ta ordet, och rösterna hos 
dem som ska lära sig är definierade som svarsroller (s.229). 
 

Att man dessutom personligen samt i tidigare kända generationers undervisningssätt skolats i 
en lärardominerande monologpedagogik förstärker både rollerna samt pedagogiken. Där den 
huvudsakliga uppgiften var att lyssna, lära och upprepa de svar läraren ville ha (Bjessmo, 
1997). 
Tidigare lärde i huvudsak den äldre generationen den yngre, vilket inte längre är självklart. 
Idag inhämtas kunskap på andra sätt och vägar. Vid kunskapsinhämtning kan det vara den 
äldre som är elev och den yngre som är läraren. Det kan upplevas som ett hot av vissa 
pedagoger och andra vuxna (Appelberg & Eriksson, 1999). 
 
 
Undervisningsmetoder 
Dysthe (1996) framhåller att om pedagogen ger olika vinklar på undervisningsmaterialet 
främjar man inlärning samt ökar diskussionsmöjligheterna. Flera pedagoger upplever att 
klassdiskussioner riskerar att bli en envägskommunikation eller i vart fall ge diskussioner där 
endast ett fåtal elever deltar. Genom projektarbete kan man öka elevernas samarbete, 
diskussioner och möjlighet till variation. För att detta ska fungera är det viktigt att pedagogen 
definierar målen samt ger eleverna anpassad hjälp och stöd. Många förvånas över att man i 
klassrummet fortfarande mestadels bedriver monologisk undervisning trots kunskapen om 
dialogens positiva inverkan på elevernas inlärning.  
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Ulf Lundgren har föreslagit att detta beror på behovet av kontroll (ibid. s. 
224).  
 

Dysthe (1996) menar även att, om man låter eleverna få kontrollera och ta ansvar för delar av 
sin egen kunskapsinhämtning, växer engagemanget samt utvecklingsnivån. 
Med det som utgångspunkt, skapar pedagogerna ramar som eleverna får arbeta relativt fritt 
utifrån (Folkesson, 2004).  
När man låter eleverna vid endast få enstaka tillfällen utföra vissa moment, lär de sig inte 
tillräckligt, utan mycket av vår skolkunskap kräver en automatisering av utförandet för att 
man obehindrat ska kunna förkovra sig ytterligare. Precis som muraren måste träna sig i att 
använda sina verktyg innan han kan mura en perfekt vägg behöver eleverna träna sig på 
färdigheter. Man måste läsa och skriva, både många gånger och mycket innan man behärskar 
sätten på ett automatiskt vis. Det behövs daglig träning och först när eleven inte behöver tänka 
på vad den gör utan det sker ändå, då har man mått målet (Johansson-Abildtrup, Rathe & 
Rathe, 2002). 
 
 
Datoranvändningen 
 
Bjessmo (1997) anser att läroboken har tappat sin roll i undervisningsverksamheten och 
datorn har delvis tagit över.  
Datorn har även hjälpt eleverna att fokusera mer på uppgiften och under längre tid, den är 
också snabbare på att ge den centrala ”feedbacken” i inlärningen. Många pedagoger anser att 
med datorns hjälp frigörs tid för elever som behöver extrastöd. Det förekommer negativa 
åsikter som hävdar att eleverna får klara sig själva i högre grad (Folkesson, 2004). 
Rognhaug (1998) framhåller också feedbacken i inlärning. Det framkommer att med hjälp av 
datorn automatiseras färdigheter, man kan individinrikta inlärningen lättare, eleven kan vara 
medskapare med hjälp av interaktiva program och det ökar även elevernas självförtroende. 
 
De vanligaste användningsområdena i skolan är ordbehandlingsprogram, 
presentationsprogram, söka efter fakta på internet, använda sig av olika spelprogram och 
kommunicera. Genom IKT har eleverna fått ett helt nytt verktyg där bilder, texter och ljud kan 
användas och kombineras till skapelser som inte tidigare varit möjliga. Berättandet är ett av 
det viktigaste man lär sig, och genom detta kan mångdubbelt fler både förstå och göra sig 
förstådda. 
Vid mötet med datorn och dess program känner eleverna att de ”bara måste” undersöka dess 
möjligheter. Det är viktigt att ge dem tid till detta för att de ska kunna bli förtrogna med 
verktyget och kunna använda det insiktsfullt (Folkesson, 2004). 
Det finns forskning som visar på att eleverna även utvecklar finmotoriken samt öga - hand 
koordinationen genom datorhanteringen (Appelberg & Eriksson, 1999). 
 
Alexandersson (2002) skriver att med hjälp av uppgifter och samarbete kring datorn minskar 
konkurrensen, t o m försvinner helt mellan eleverna.  När de arbetar med datorn upplevs 
arbetet som en gruppuppgift och att det sker ett givande och tagande hela tiden och under 
glada tillrop. Eleverna lär sig av varandra och kan fortsätta där den förre avslutade. 
Alexandersson menar också att det inte spelar någon roll vem som har hand om musen, utan 
de som är med interagerade genom att peka på skärmen och diskuterar med varandra. 
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Metod 
 
 
Produktion av data 
 
För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av en empirisk studie med hjälp av 
kvalitativa intervjuer. Intervjuer är en relation mellan två människor som samtalar om ett 
ämne som båda är intresserade av (Kvale 1997), vilket enligt Trost (1997) kännetecknas av att 
man ställer enkla, raka frågor som ger komplexa och innehållsrika svar. 
Kvale (1997) understryker vikten av att inte göra för många intervjuer, för att i stället få mer 
tid för förberedelser och analys av dessa. Det är intervjuernas kvalité inte kvantitet som är det 
viktiga. Därför intervjuade vi sex pedagoger som är yrkesverksamma i de tidigare åldrarna vid 
tre olika skolor samt sex elever i pedagogernas klasser. 
Merriam (1994) uppger att intervjuaren ska visa intresse och engagemang över svaren man 
får. Man ska som intervjuare visa att det som sägs är väsentligt samtidigt som man måste vara 
neutral. Detta är av stor vikt att tänka på om utfallet ska bli tillfredställande. 
Vi använde oss av bandspelare, som är det vanligaste redskapet, intervjuaren kan då 
koncentrera sig på ämnet och dynamiken får spelrum i intervjun. Man kan analysera tonfall, 
pauser etc. och dessutom lyssna flera gånger.  
Trost (1997) skriver 
 

att vara konkret är A och O i synnerhet om man intervjuar barn (s.39), 
 
vilket vi har tagit hänsyn till under vårt samtal med eleverna. 
För att testa våra frågor samt öva oss själva på att intervjua gjorde vi två pilotstudier. Våra 
halvstrukturerade intervjuer upplevde vi var för styrda, så vi ändrade dem till mer öppna 
teman. 
Intervjumetoden med öppna teman så som datoranvändandet i skolan, kunskapssyn/lärande, 
traditioner, undervisningsmetoder, skoldagen igår (bilaga 1), ger mer övergripande berättelser 
som vi tolkade utefter våra kategorier.  Vi använde samma temamall till samtliga intervjuer. 
Vid våra samtal styrde en person och den andre var i första hand iakttagare.  
 
 
Urval 
 
För att undvika påverkan av forskningsresultatet valde vi först bort skolor som vi hade 
anknytning till. Därefter valde vi slumpvis ut några andra skolor och kontaktade dem. Vi 
berättade om vilka vi var och förklarade vårt syfte med intervjun. Fem av pedagogerna 
tackade ja, och en hade inte möjlighet så vi tog kontakt med ytterligare en skola. 
Pedagogerna föreslog vilka elever som skulle intervjuas i klasserna. Hur dessa valdes ut har vi 
ingen kunskap om. 
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Bearbetning av data 
 
Varje intervju skrevs ner ordagrant och när vi började analysera lyssnade vi återigen igenom 
det inspelade materialet. Vi började därefter kategorisera intervjuerna i första hand efter de 
grupper vi hade i vår bakgrundshistorik: konstruktivism, yrkesrollen, kunskapssyn, kunskap i 
framtiden, traditioner, undervisningsmetoder och datoranvändningen. Under arbetets gång 
insåg vi att det fanns ett behov av fler grupper. Några intervjuuppgifter kunde vi inte 
systematisera in i de befintliga grupperna utan vi tillade ytterligare några grupper. Vi antog att 
det därigenom skulle bli lättare att analysera resultatet senare. De grupper som tillkom var: 
icke konstruktivistiskt, tillgänglighet och privat (datoranvändning, utbildning). 
För att lätt kunna överblicka vårt intervjumaterial markerade vi de skilda grupperna på 
utskrifterna och därefter klippte vi och sorterade varje utsaga var för sig och i rätt grupp. 
Nästa steg innebar en redogörelse för vad pedagoger och elever hade sagt inom respektive 
grupp och utifrån detta gjorde vi sammanfattande kommentarer och analyser. 
I resultatdelen återges citaten från pedagoger och elever med talspråk för att det ska bli så 
exakt som möjligt, däremot har vi tillagt stor bokstav, punkter och komman för att det ska bli 
mer tilltalande för läsaren. 
Därefter analyserade vi sambandet mellan datoranvändningen och resterande grupper samt 
utrönade användandet av IT utifrån KK-stiftelsens vision under rubriken slutlig kommentar. 
När vi redovisat resultat från vår studie vad det gäller datoranvändningen gentemot KK-
stiftelsens vision har vi delat upp pedagogerna i två grupper, A och B.  
I tabellform redovisar vi de svar som vi fått i intervjuerna och där försöka hitta likheter och 
olikheter i grupperna.  
Till sist diskuterar vi det resultat vi fått. 
 
 
Utvärdering av intervjuerna och dess genomförande 
 
Vi upplevde att på det stora hela fungerade alltsammans väl, men det finns dock vissa saker 
som är bra att ha i åtanke vid nästa tillfälle vi ska göra intervjuer. 
Det tekniska materialet man använder bör vara välkänt för att undvika spilltid samt oro vid 
intervjun. 
Man bör också tänka på att vara tydligare vid valet av lokal vid intervjuerna så att man både 
får vara ostörd samt kan tala fritt utan att behöva tänka på vilken röstnivå man har. 
Genom ökat antal gjorda intervjuer ökar också färdigheten i intervjutekniken.  Om tiden hade 
medgivits hade det varit önskvärt att göra flera pilotintervjuer för att få en bättre vana. 
 
 
Etiskt ställningstagande 
 
Forskningsrådet (1990) skriver att det inom forskningsetiken finns fyra huvudkrav,  
 
Informationskrav; man ska informera uppgiftslämnaren om villkoren som gäller för deras 
deltagande, frivilligheten, syfte, offentligheten. 
 
Sammantyckeskravet; uppgiftslämnaren ska lämna sitt samtycke eller vårdnadshavare för 
barn under 15 år och omyndiga. 
 
Konfidentialitetskravet; Det ska vara omöjligt för en utomstående att komma åt uppgifterna. 
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Nyttjandekravet; Man får inte använda resultatet så att den enskilde påverkas utan dess 
tillåtelse ej heller användas för kommersiellt bruk. 
 
Vi utgick från ovanstående punkter när vi före intervjuerna informerade pedagogerna om vårt 
syfte med studien, att de deltog frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur, då 
framgick det också att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt. Samtliga elever som vi 
intervjuade var under 15 år och därför informerade vi och begärde tillstånd av 
vårdnadshavarna före intervjun (bilaga 2).  
 
 
Validitet och reliabilitet 
 
Vår undersökning är ingen generaliseringsmodell, utan ett svar på hur det ser ut på just dessa 
skolor, underlaget är för litet och urvalet är också begränsat. 
Med god validitet menas att man undersöker det man avser att undersöka säger Patel och 
Davidsson (2003). Genom intervjuerna har vi fått svar på våra frågeställningar och syftet med 
undersökningen och har därmed anser vi, hög validitet. Vi användes oss utav öppna teman 
och vi kunde se att svaren var relevanta i sitt sammanhang. 
Vi har strävat efter att få hög reliabilitet i vår studie därför intervjuade vi både pedagoger och 
elever om samma fenomen. Genom att vara två vid intervjuerna får man ytterligare en 
uppfattning och tolkning av det som sägs och upplevs.  Kompletterande frågor kan 
genomföras på plats av båda forskarna, samtidigt säkerställer man uppgifter om två i stort sett 
liknande saker. 
För att öka validiteten samt reliabiliteten lyssnade vi båda på det inspelade materialet 
ytterligare en gång innan analysen genomfördes. 
 
 
Resultat  
av intervjuer med pedagoger samt elever 
 
Vi har sammanställt svaren på intervjuerna med pedagogerna och eleverna under varje rubrik 
och underrubrik. Vi har i redovisningen till att börja med separerat pedagoger och elever. Där 
återfinns endast svaren från respektive intervju, hur de upplever sin föreställningsvärld och 
vad de anser om den. I varje grupp återfinns en sammanfattande kommentar där vi sammanför 
pedagogernas samt elevernas svar, där kopplar vi också svaren till bakgrundslitteraturen och 
analyserar. 
 
 
Konstruktivistiskt synsätt 
Pedagoger 
 
Genom att använda datorn fritt kan eleven upptäcka användningsområden som man inte 
tänker på som pedagog. Frihet att söka på nätet kan upplevas som styrt när valet är mellan 
några förutbestämda sidor, men en pedagog ansåg att vissa sidor har ett mer tilltalande språk 
för den här åldersgruppen av elever än andra sidor, och är därför en orsak till att visa var man 
kan söka på Internet. 
Eleverna använder materialet som de gemensamt har kommit framtill och gör sen färdigt det, 
t ex genom att renskriva på datorn. 
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Experiment i grupp där man både utför något praktiskt, skriver och diskuterar om detta, ger 
eleven förståelse för vad som sker. 
 

 … de får greja med fingrarna…det kom in en massa löv med löss och 
myror…det var intressantare än det jag hade tänkt (pedagog). 

 
Genom att variera och leta efter vad var och en är intresserad av, ger ett fortsatt 
kunskapssökande, men det sker på olika sätt. Eleverna behöver lära sig i vardagen och bygga 
vidare på den kunskap de redan besitter. 
 
Yrkesroll 
 
Pedagogerna ser som en av sina uppgifter i sin yrkesutövning att visa eleverna vilka 
kunskapsmål som de ska uppnå, men också att försöka jämka dessa mål med elevernas egna 
intressen och önskningar, vara mer än en handledare, man ska leda dem. 
 

Är det något som är svårt så gäller det för mig att hitta en annan väg för 
barnet (pedagog).  

 
Man ska vara en förebild samt visa eleverna många olika sätt att lära sig på, man måste också 
ge ett variationsrikt material samt ha ett målinriktat arbetssätt uttrycker pedagogerna. 
  
 
Konstruktivistiskt synsätt 
Elever 
 
En klass hade arbetat med samarbetsövningar, där samspelet hade avgörande betydelse för om 
arbetet skulle fungera eller ej. Samtliga uppger att man arbetar i grupp. 
 

På NO då jobbar vi i grupp då gör vi träd, i engelska är vi två och två (elev).  
 
Vid de tillfällen som är aktuella med datoranvändningen får några välja om de vill sitta vid 
datorn eller inte.  
 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Samtliga pedagogerna uppger att undervisningen ska ske utefter elevens utgångspunkt. För att 
införliva den nya kunskapen använder man sig av både konkret material, samtal, diskussioner 
samt gruppövningar. Man ser sig mer som en handledare än som föreläsare. 
 

Lärande och utveckling är enligt Vygostkij en social och kollaborativ aktivitet 
som inte kan läras ut till någon. … Det är under denna process som lärare 
kan verka som underlättare/ stöttor (Appelberg & Eriksson. 1999 s. 11). 

 
Arfwedson (1992) beskriver några av Piagets konstruktivistiska tankar såsom,  
 

Individen förvärvar kunskap genom en viss stigande grad medveten 
interaktion med omgivningen, med den närmaste fysiska världen (s.17). 
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Piaget menar också att eftersom barn talar på barns sätt förstår de också varandra bättre än om 
en pedagog förklarar (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2000). 
 
Dessa tre förhållningssätt gentemot eleverna tar pedagoger fram som viktiga i sin 
yrkesutövning, de uttalar sig om sin handledarroll, utgår ifrån elevens redan förvärvade 
kunskaper samt använder sig av grupparbete som en metod för att utveckla ny kunskap. 
 
 
 
Icke konstruktivistiskt synsätt 
Pedagoger 
 
Många pedagoger styr undervisningen och eleverna gör som pedagogen säger. 
 

… när jag bestämmer mig för att nu får vi allt skriva på datorn…(pedagog). 
 
 Någon pedagog menar att eleven bör träna på färdigheter i skolan men använda datorn fritt 
och tillsammans med andra på sin fritid.  
 
 
Icke konstruktivistiskt synsätt 
Elever 
 
Det nämns vid flera tillfällen att fröken säger vad eleverna ska skriva och utföra, sedan gör 
eleverna det.  
 

 Fröken skriver på tavlan sen skriver vi av (elev). 
 
Eleverna uppger att de i första hand skriver av, repeterar via läxor och under lektioner. 
 
 
Sammanfattande kommentarer 
 
Konstruktivismen förutsätter elevens initiativ och intresse, att eleven får arbeta utifrån sina 
egna tankar och upplevelser med det som intresserar dem. 
Dewey (2004) omtalar hur en pedagog fungerar i ett motsatsförhållande till hans 
konstruktivistiska teori, de ser till att ordningsregler följs samt förmedlar kunskaper och 
färdigheter som pedagogen har beslutat om. 
Man kan i vår studie klart se att elevernas upplevelse av undervisningen i skolan handlar i 
första hand om vad pedagogen beslutat att eleven ska göra. 
Slutsatser man kan dra är att ett icke konstruktivistiskt synsätt hittar vi alltså både bland 
pedagoger och elever. Pedagogerna förmedlar och styr verksamheten. 
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Kunskapssyn 
Pedagoger 
 
För att eleverna ska lära sig att chatta på ett säkert och korrekt sätt ingår detta 
kommunikationssätt i undervisningen hos en pedagog, pedagogen anser att detta främjar 
skrivprocessen. Att låta barnen skriva fritt är också ett sätt att utveckla skrivprocessen. Andra 
anser det problematiskt med datorn som kunskapsutvecklare. Det tar lång tid att hitta 
tangenterna för eleverna, att bestämma sig för typsnitt, det går inte att kontrollera vilka sidor 
eleverna tittar på;  
 

Nätet använder de inte, här finns ingen spärr så de kan hamna på vilka sidor 
som helst. Barnen tycker ju att de kan och vill men… (pedagog).   

 
Någon påtalade att det inte fanns någon större entusiasm över datoranvändandet hos eleverna. 
Flera pedagoger anser att det är viktigt att väcka intresse och ge stimulerande arbetsuppgifter 
till eleverna. Samtliga pedagoger poängterar vikten av mångfald i arbetssätt och arbetsformer 
för att befästa elevernas nya kunskaper; 
 

 En del tar ju in via hörseln, andra måste få göra samtidigt, andra kan mycket 
väl bara läsa in saker, man får försöka hålla alla sakerna igång (pedagog). 

 
  Några tar också upp att det är viktigt att se till helheten, kunskap är inte bara fakta utan även 
hur man ser på saker och ting, hur eleverna har det runt omkring sig i vardagen. 
 
 
Kunskapssyn 
Elever 
 
Att fröken pratar och berättar upplevs positivt, det är ett bra sätt att lära in ny kunskap på. 
Andra sätt som man poängterar är att arbeta och öva mycket.  Flera upplever att kunskap inte 
förmedlas när man sitter och samtalar eller förbereder ett experiment, som t ex, 
 

 … hämta pinnar… då hann jag inte så mycket… (elev). 
 
 Vad gäller samarbete och kunskap har vi fått helt diametrala uppgifter, en sa; 
 

 … om man jobbar med nån så kan dom inte, så måste man visa dom och det 
är jobbigt (elev). 

 
 en annan sa; 
 

 Om man inte kan nått så kan säkert den andre (elev). 
 
 
Man lär sig, 
 

 när vi gör nya saker (elev), 
 
 uttrycker en elev om vad ny kunskap är. 
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Sammanfattande kommentar 
 
Användandet av First Class (e-post och chatt) ses både som en kunskap man har användning 
av i hemmet och i skrivprocessen. En pedagog uttrycker att hon vill lära eleverna ett ”säkert 
och korrekt” sätt att chatta. Det kan man också tolka som ett socialiseringsmål samt att man 
vill göra eleverna uppmärksamma på eventuella ”faror” med chattandet. 
Elevernas teknikintresse och styrdokumentens mål samsas här, att en elev får och tar emot 
brev främjar läs- och skrivutvecklingen. Möjligheterna att skriva till en verklig mottagare och 
som man vet med intresse läser det man skrivit, gynnar elevernas språkutveckling. (Linnér & 
Linnér, 1992). 
Genom att fånga eleverna där de står i sin vardag, på fritiden och i sin önskan om lärande kan 
man vidareutveckla chattandet, e-post-skrivandet, samt Internet, och därmed få eleverna att ta 
sig an andra och liknande uppgifter positivt. 
Det framkom att alla pedagoger hade en önskan om, att det var vikigt, att få eleverna positivt 
inställda till undervisningen och de ansåg att då lärde sig eleverna mer. 
Man kan också se kunskap om ny teknik som något okänt och man vet därmed inte vad 
framtiden har i sitt sköte.  Postman (1980) skriver om Galieleis teleskop-iakttagelser som 
gjorde att man upptäckte stjärnor och fenomen på himlavalvet och hur kyrkan förfasade sig 
över detta. De misstänkte och insåg att genom denna nya uppfinning skulle ”sanningen” om 
världsbilden förändras. Gud skulle inte få samma centrala plats. Detta kan jämföras med att 
nästan alla elever förbjuds att använda Internet, vilket är relativt nytt i skolvärlden och bland 
pedagoger. Förutom att själva fenomenet är relativt nytt i skolvärlden innebär användandet 
också att man lämnar elevens kunskapssökande till sig själv. De ansåg att mycket kan hända 
innan man upptäcker var på Internet eleven är. 
En slutsats man kan dra är att genom förbud behåller pedagogerna kontrollen både över vad 
eleverna lär sig och över sin yrkesroll. 
Eleverna påtalade att de lär sig genom att fröken berättar, datorn kan ge ytterligare en 
dimension av upplevelsen, och därmed blir eleverna delaktiga i händelsen, 
 

med välutvecklade interaktiva datorsystem där eleverna får vara ”första 
personen” …, skulle de oftare få uppleva” Jag erfar, i stället för att någon 
berättar om( Lannér, 1999 s. 29). 
 

Att elever upplever gruppsituationen olika kan bero på vilka ämnen man arbetar i och vilken 
kunskap varje elev hade.  Vad som framkommit under intervjuerna påminde elevernas 
skolsituation om varandra.   
 
 
Vilken kunskap behövs i framtiden? 
Pedagoger 
 
Barnen behöver ha en egen drivkraft, känna att de duger, att de tar väl hand om varandra, 
kunna samarbeta, söka kunskap på eget vis, kunna kämpa även om det är tungt och de 
behöver ha ett bra självförtroende. 
 

Dom ska ha känslan av att - gör jag (eleven) mitt bästa, blir det bra 
(pedagog). 
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Någon nämnde läsa, skriva, rita men ingen uppgav detta som de enda kunskaperna eleverna 
behövde inför framtiden, utan däremot var känslolivet och den inneboende styrkan viktig. 
 
 
Vilken kunskap behövs i framtiden? 
Elever 
 
Självförtroendet är gott vad det gäller att klara av saker och ting. Det framkommer att det man 
behöver idag kan man redan, men kanske behöver man veta mer sen, 
 

…det blir väl det till slut, men nu går det bra (elev). 
 
 I femman får man prov och då behöver man kunna en del saker (elev). 
 

 En annan elev säger att; 
 

 Jag skulle vilja lära mig hur man får spel (elev). 
 

 
Sammanfattande kommentar 
 
Pedagogerna poängterade den sociala kompetensen som mycket viktig kunskap.  
Kroksmark (1999) beskriver samma synsätt. Där förklaras att social kompetens är ett måste 
för att eleven ska utvecklas i ändamålsenlig riktning, där står också att detta är viktigt för 
framtiden, eftersom arbetsgivare ofta söker personer med social kompetens.  
De elever som vi intervjuade tyckte att deras kunskap var god för det behov som fanns idag. 
Intentionerna som pedagogerna hade angående elevernas framtid var på sätt och vis redan 
införlivade, eleverna kände att den kunskap som de har duger och är tillräcklig för det behov 
som finns idag. Pedagogerna uppgav att de varierade arbetsformerna ungefär jämlikt i tid, 
därmed utvecklade eleverna sin sociala kompetens samt ökade sin kunskapsinhämtning bättre.   
 
Vi tolkar det som att pedagogerna ser den sociala kompetensen som framtidens viktigaste 
redskap medan eleverna endast ser ren kunskapsinhämtning som nummer ett. En orsak till 
detta kan vara att man förmodligen oftast nämner faktakunskap som viktig. Det är också den 
kunskap som man öppet arbetar med och som man synligt kan mäta. Den sociala träningen 
pratar man inte med eleverna om utan den sker mest i tysthet. 
.   
 
 
Traditioner 
Pedagoger 
 
Undervisningen sker traditionsenligt i de teman som har förekommit i flera år, t.ex. rymden i 
tvåan och järnåldern i trean. 
 

”Man gör saker som man alltid gjort, det behöver man ju inte, men så gör 
man” (pedagog). 
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Man frågar kolleger om man inte redan vet hur det brukar vara. Flera pedagoger påtalar att 
datoranvändandet inte finns som en naturlig del utan mer när de kommer på att det var 
längesedan de arbetade med den. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Under våra intervjuer beskriver pedagogerna sin situation som att de borde, om det var 
möjligt, använda datorn oftare. Man kan se att det är lättare när man kan byta ut ett likvärdigt 
verktyg mot ett annat, t ex pennan mot skrivprogram i datorn, att skriva är det vanligast sättet 
datorn används på idag. Det framgår också att man lutar sig mot tidigare 
undervisningsmetoder och av naturliga skäl fanns då inte datorn med som verktyg i 
undervisningen.  

 
När skolan gjorde sitt inträde i våra samhällen uppstod det ett innanför och 
ett utanför (Hartman, 2005 s.137), 

 
man skulle ta in världen i skolan och för att lyckas med det behövdes en komprimering samt 
koncentrering av densamma. Resultatet blev en värld i skolan som inte alltid överensstämde 
med världen utanför, olika tidsepoker har löst det på skilda sätt (ibid). 
 
 
Undervisningsmetoder 
Pedagoger 
 
I samtliga klasser varierade man arbetsformerna, tre av pedagogerna upplevde att man hade 
lika mycket av läraren berättar, storgruppsdiskussioner, grupparbete samt enskilt arbete. 
Resterande upplevde att det enskilda arbetet förekom oftare. 
 

… så hade vi först diskussioner i klassen och sen fick eleverna själv forska 
(pedagog). 

 
 I ett par klasser förekom samlingar och en del genomgångar tillsammans i ring på golvet. 
Genom dialogen lyssnar eleverna på andra vilket också ger ny kunskap.  NO ämnen kunde 
någon gång ske utomhus, men mestadels sker all undervisning i klassrummet. Pedagogerna 
anser att, för att få ett fungerande klassrums arbete, måste man ”lyssna av” stämningen och 
byta arbetsform när det krävs. En pedagog poängterade att en kunnig och engagerande 
berättare är den bästa kunskapsgivaren, medan en annan pedagog ansåg att mer än två minuter 
orkar inte eleverna lyssna. 

 
Genomgångar och prat i all ära men de har svårt att ta till sig, hälften klarar 
kanske två minuter (pedagog).  
 

Datorn användes endast vid enskilt arbete förutom i en klass, där man alltid arbetade två och 
två. Den elev som ska arbeta vid datorn får välja vilken kamrat hon/han ska arbeta med. Ett 
par pedagoger tillät eleverna att använda datorerna på rasterna, då fanns det inga 
begränsningar på antalet elever, man påtalar även den sociala träning som det ger.  
Ett sätt att variera undervisningen är enligt några pedagoger, att använda datorn. Det blir mer 
lustfyllt, de får röra på sig och göra någonting annat.  
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Ett annat sätt att låta eleverna röra på sig, som våra intervjuade har nämnt, är att använda 
passande lekar.  
Man arbetar också med strukturerade sagor, där berättelsen är fri men sagan ska ha en röd tråd 
med tydlig början och slut.  
Gemensamt för samtliga pedagoger är läxor i varierande omfång. Man anser att föräldrarna är 
en viktig del i elevernas kunskapsinlärning.  
Att låta eleverna själva söka information i ett förutbestämt tema var också något som alla hade 
gemensamt. I dessa teman fick också alla elever arbeta med konkret material så som till 
exempel tillverka lerkrus och tredimensionella fiskar. Flera av pedagogerna var noga med att 
dokumentera och synliggöra elevernas arbeten genom att sätta upp alstren på väggarna eller 
genom muntlig redovisning.  
Som informationskälla nämns också film och biblioteksbesök. 

 
Film kan jag jämställa med pedagoger som berättar även om film ger mer. 
Det blir på ett annat sätt (pedagog). 

 
Pedagogerna förklarade att i matematikundervisningen var det lämpligt att använda konkret 
material för att göra eleverna förstådda på uppgiften; 

 
Vi har jobbat med treans gångertabell, så fick vi in att en triangel har tre 
sidor två trianglar har…(pedagog). 

  
 Det framgick också att det var vanligt att arbeta enskilt och i böcker. En pedagog 
nivågrupperar eleverna och de får därefter arbeta i dessa grupper. 
Två av klasserna arbetade med individuella arbetsscheman i matematik och svenska, 
arbetsscheman som pedagogen utformade för en vecka i taget, där eleven fick arbeta i sin 
egen takt och valfri ordningsföljd. 
 
 
Undervisningsmetoder 
Elever 
 
Eleverna upplever att de arbetar främst enskilt, men påtalar att de arbetar i grupp med olika 
antalskonstellationer alltefter vilket ämne och tillfälle det handlar om.  Det nämns grupparbete 
i kombination med enskilt arbete vad det gäller dikter, engelska, temaarbete, NO, och en 
specifik matematikbok. Man nämner också att de flesta arbetar en och en när det handlar om 
datorarbete.  
Att man lär sig och tycker det är bra när fröken pratar och berättar framgår av flera intervjuer, 
och  
 

 … så räcker man upp handen och så ibland behöver jag hjälp, men det är 
inte så ofta…(elev). 

 
Olika metoder som tas upp är; skriva om växter, skriva i händelseböcker, arbeta med 
temaarbete på olika sätt, grupparbete, arbeta enskilt med matematikboken, titta i böcker och 
göra olika lekar. Man tränar på musikal och spelar pjäs. 
Någon arbetar med individuellt arbetsschema i svenska och matematik där man ibland har 
datoranvändningen inlagd som ett moment. 
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Sammanfattande kommentar 
 
Pedagogerna säger sig uppleva att de, vad det gäller arbetssätt och arbetsformer varierat sin 
undervisning. Vissa förordar berättandet, medan någon annan påtalar att: berätta kan man inte 
göra mer än någon minut. 
Vad det gäller samarbete i grupp anser man att det är viktigt både för att träna den sociala 
kompetensen samtidigt som man lär av varandra.   
När man är i grupp övar man sig på att formulera sig, argumentera och man stöttar varandra, 
man kan även få annan insikt och förståelse än om man arbetar enskilt (Jedeskog, 1993). 
Detta har man inte överfört till användandet av datorer, utan här föredrar de flesta att ha ett 
styrt och reglerat arbete. 
Man låter eleverna arbeta enskilt och med förbestämt material i de allra flesta fallen. 
Forskningen visar att samarbete vid datorn främjar relationer mellan elever som annars inte 
tar kontakt med varandra, pojke – flicka, blyga etc. Den språkliga aktiviteten blir också större 
och skrivprocessen utvecklas positivt (Williams m.fl.  2000 & Alexandersson, m.fl. 2000). 
Vad gäller nivågruppering av elever framgår att just denna arbetsform ökar 
kunskapsskillnaderna efterhand som nivågrupperingarna får fortgå. Låg och 
mediumpresterande elever klarar sig bättre i blandade grupper och för högpresterande elever 
är det ingen skillnad i förhållande till vilken sorts grupp man befinner sig i. (Williams m.fl.  
2000) 
Eleverna upplever att man arbetar främst enskilt och att fröken pratar mest, men det ses inte 
som negativt av eleverna i vår studie utan de ansåg att när fröken pratade fick de mest 
kunskap. 
Arbetsformerna varierar, och just variationen framhävs även här som viktigt, för inlärning, 
koncentration och för det lustfyllda lärandet. 
Vi tolkar ovanstående av datoranvändningen i undervisningen som ett möjligt resultat pga. 
osäkerhet både i användandet och av det tekniken. Man påtalar vikten av att variera sig både i 
arbetssätt samt arbetsformer i allt utom datoranvändningen.  Detta kan bero att det som man 
är bekant med, vågar man försöka att förändra, det obekanta kan man kanske ta in om man 
använder ett reglerat traditionellt arbetssätt. 
 
 
Tillgänglighet 
Pedagoger 
 
 
I vår undersökning varierar datorantalet från sju elever per dator till tjugo elever per dator som 
mest. 
 

 Ja, precis, så datortätheten är lite låg (pedagog).  
 
… tillgängligheten är bra (annan pedagog). 

 
Fyra av våra sex intervjuade pedagoger har även tillgång till en datasal som finns i skolorna. 
Ingen av salarna ligger i direkt anslutning till respektive klassrum utan de befinner sig i skilda 
korridorer. 
Flera av pedagogerna uppger att datorerna inte fungerar tillfredställande, att de är av gammalt 
snitt och att detta är ett hinder i användandet. Datorerna är fyllda med gamla program och 
”hänger sig” vilket innebär att det är irriterande för eleverna.  Vi har, 
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 … två datorer i dåligt skick, trötta och sega, krånglar…(pedagog). 

 
Samtliga elever hade tillgång till Internet, två klasser använde nätuppkopplingen i 
undervisningen.  
 
 
Tillgänglighet 
Elever 
 
Några elever påtalar att datorn/datorerna inte finns i klassrummen utan i nära anslutning. De 
tar också upp datorer som är möjliga att använda även om de ”officiellt” tillhör andra klasser. 
Vid två intervjuer nämner man datasalar som finns i skolan, där de vid ett fåtal tillfällen har 
varit. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Pedagogerna tog här upp antalet datorer per elev och hur funktionsmässigt bristande de var. 
Att det var besvärligt att ta sig till datasalarna eller att de hade lite eller ingen tillgång till 
dessa.  
Eleverna fokuserade mer på vilka möjligheter de hade. Var det fanns datorer och vilka de 
hade tillgång till. Ingen pratade om besvärliga datorer eller att de är långsamma.  
En orsak kan vara att de inte använde dessa datorer som var ”dåliga” och därmed inte hade 
den känslan, en annan kan vara att varje elev oftast använde datorn i så lite utsträckning att 
det inte upplevdes som besvärligt. Pedagogerna som beskrev ytterligheterna i åsikterna 
angående tillgängligheten och datorernas placering samt användningsmöjligheter hade en 
situation där det var en dator på 20 elever och den andre pedagogen, fyra datorer på 28 elever. 
Datasalarna beskrevs visserligen som positiva men man utnyttjade ändå inte dem, antingen för 
att man ansåg det omöjligt då man var ensam med en klass på 20 elever, eller att man helt 
enkelt inte prioriterade det.  
Man kan ana en viss skepsis till datorerna eftersom det är den negativa sidan som framförallt 
tas fram bland pedagogerna, detta kan också tas fram för att förklara varför man inte har 
införlivat datorn mer i sin undervisning. Det kan också vara ett sätt att försvara skillnaden 
mellan vad de anser ”man borde göra” och ”gör” i verksamheten vad det gäller 
datoranvändningen. Tillgängligheten verkar inte vara en avgörande orsak mer en ursäkt över 
hur sällan man använder datorn i undervisningen. 
Intervjun med eleverna gav en upplevelse att de inte ifrågasatte när, var eller hur datorn 
användes, utan det var bara så.  
 
 
Datoranvändningen i skolan 
Pedagoger 
 
Vanligast var att man använde datorn i skolarbetet och/eller på raster ett par gånger per elev 
och termin, förutom två klasser som använde datorn oftare. 
 

 Det är inte speciellt ofta… (pedagog). 
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Man framlade också att datorn får en viktigare roll i de senare skolåren, just nu anses det 
räcka att eleverna vet vad det är och att de har fått pröva lite.  
I en klass nyttjades datorerna dagligen även om inte samtliga elever använde den varje dag. I 
andra sammanhang såsom elevens val eller arbetet med att uppnå de personliga målen kunde 
det för stunden bli mer fokuserad datoranvändning. Timmarna till elevens val användes här 
för att introducera datorn till samtliga elever i klassen under en månads tid. Där de fick lära 
sig att hantera datorn, starta och stänga av, ta datakörkort och pröva vissa program. Vad gäller 
datoranvändandet till de personliga målen, handlade det om att få en variation för att uppnå 
målen.  
Genomgående användes datorn för att renskriva texter som först skrivits för hand, en klass 
skrev dessutom fritt på datorn. Av programmen var ”matematikspelen” vanligast, för övrigt 
användes övningsprogram i svenska och engelska i ett fåtal klasser, ritade på datorn gjorde en 
klass. Med övningsprogram menas här uppgifter som tränar eleverna exempelvis på 
bokstäver, stavning, program som är färdiga och det finns ett rätt svar på.  
Man uttrycker; 
 

 Det är mest olika program, olika för olika barn om någon behöver träna mer 
på något eller det kan vara tvärtom någon som behöver lite utmaning så kan 
de få det i olika ämnen (pedagog). 
 

Elever i två klasser använder First Class både under lektionstid och raster, där chattade de och 
kunde ladda ner spel. First Class är ett slags intranät som finns i ett flertal kommuner, vilket 
bara skolans personal och elever har tillgång till. För övrigt användes Internet av eleverna för 
att söka information samt bilder till sina skolarbeten. 
 
 
Datoranvändningen i skolan 
Elever 
 
Tiden för datoranvändningen varierar allt ifrån; 
 

Varje dag tror jag (elev). 
 
 till 
 

 Nästan aldrig (elev). 
 
 Gemensamt för alla intervjusvaren är att renskrivning på datorn av handskrivna texter utförs 
av samtliga elever, dessutom skriver en elev direkt på datorn.  Texter man bearbetar handlar 
om eleverna själva, dikter, sagor, temaarbeten och forskning. Man gör enkla blad och ibland 
sammanfogar man dem till böcker. Det används matematikprogram i ett fåtal klasser. First 
Class och Internet används i begränsad utsträckning; 
 

  Vi får inte lov att använda den än. Inte förrän vi går i trean, tror jag (elev).  
 
I vår studie får två klasser använda First Class även/endast på rasterna; 

 
 När man får vara inne på rasten använder jag First Class men det är många 
som vill ha datorn, vi har bara fyra (elev).  
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Sammanfattande kommentar 
 
Som intervjuare tolkar vi att pedagogerna, genom sitt poängterande över datoranvändningen 
(som inte var särskilt frekvent), har man lite dåligt samvete, man borde, men har inte använt 
dem oftare. 
Att använda elevens val till att introducera datorn och dess teknik är ungefär som att lära 
eleven byta stift i en penna och att sudda, än mer viktigt är hur man sen använder ”pennan”. 
Eleven uppgav här ”nästan aldrig” så man kan anta att direktiven kom från rektorn eller att 
något gemensamt beslut har tagits på skolan. Pedagogen var nöjd med det eleverna hade lärt 
sig med hjälp av en annan pedagog på skolan. 
Datorn används helt klart mest för renskrivning av redan skrivna texter.  Det blir som en 
skrivmaskin.  Man kan koppla detta till att pedagogen vill ha kontroll på vad eleverna gör, 
man kan också se det som att viktigast är att lära eleven skriva för hand. Av tradition har man 
lärt sig skriva och formulerat sig med hjälp av papper och penna, men man har svårt att se 
vinsten med att skriva direkt på datorn, där eleven inte behöver koncentrera sig på vackra 
bokstäver och hur fult det blir när man suddar. Vid direkt datorskrivande är det orden och 
tanken som styr mer än hanterandet av pennan. 
 

– Det roligaste är att skriva sagor på datorn, tycker Julia, som läser upp sin 
saga unisont med medförfattaren (Carlström, 2005, s. 6). 

 
Det är endast en pedagog som har lyckats integrera datorn i flera olika ämnen, bild, 
matematik, svenska, engelska etc. 
Likväl som i vår undersökning och i författarens Jedeskogs bok (1993), framgår det att 
pedagogerna föredrar övningsprogram eftersom man upplever att de är särskilt användbara i 
övningar och repetitioner, där man stärker elevernas kunskaper och färdigheter. 
När eleverna har vissa mål som lämpar sig att träna in på en dator används den. Enligt vår 
mening används datorn även för sparsamt i detta sammanhang. Istället för att använda en bok, 
kan man få en variation inom området med hjälp av datorn. Arbetet kan kännas mer lustfyllt. 
 
Några letar efter bilder och texter på Internet. En av Internets pedagogiska funktioner,  
 

är att finna information, antingen via sökdokument som finns ”publicerade” 
på nätet eller genom att motta information via elektronisk post (e-post) 
(Healy,1999, s.99).  

 
En pedagog beskrev att Internet kommer att användas mer i nästa årskurs, och därför kände 
hon att större delen av den biten kunde sparas till nästa år, likväl tillhör denna pedagog en av 
dem som använder både nätet och datorn mer i undervisningen i förhållande till övriga 
intervjuade pedagoger. Eleverna tog hem både bilder och information som användes när de 
forskade i olika teman. Informationen kom från sidor som pedagogen informerade om, som 
var mer lättlästa, men eleverna fick också titta på andra sidor. 
 
Endast två klasser utnyttjade möjligheten av chatt och e-post-funktionen i First Class. Under 
två intervjuer uttrycktes klara pedagogiska tankar vad det gäller chattandet och e-post på First 
Class. Detta är en nödvändig kunskap för elevernas fritid och framtid, dessutom poängterade 
pedagogen hur skrivprocessen främjades. Man kan säga att; 
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En central dimension av e-kommunikationen utgör därmed möjligheten att 
utbyta erfarenheter och få svar på frågor (Hernvall, 2002 s.72). 
 

Att vara fler under datorarbetet och chattandet ansågs även främja det sociala samspelet elever 
emellan. 
 
Internet får man inte använda förrän i trean och det är ett beslut från skolan. Vi tolkar det som 
om att det är ett tecken från skolan på att eleven ska uppleva sig som stor och få ta ansvar. 
Man kan också se det som att med förbud har man fullständig kontroll över användandet. 
 
Att eleverna får vara inne på rasten och använda sig av datorn kan man se ur ett tillåtande 
perspektiv. Man utgår från elevens intresse och det lustfyllda lärande även på rasterna. 
Pedagogerna styrde i detta avseende vilken rast och vilka som skulle vara inne, i vissa klasser 
tog det långt tid innan man kom på tur, då antalet datorer var begränsade. 
 
 
Privat datoranvändning, utbildning, m.m 
Pedagoger 
 
Samtliga intervjuade har arbetat som pedagoger i över tio år, även om man inte har arbetat i 
skolan alla dessa år.  En del av pedagogerna startade sitt yrkesliv som förskollärare eller 
fritidspedagoger för att senare vidareutbilda sig för att få behörighet som ”lärare för 
grundskolans tidigare år”. 
Samtliga har genomgått datautbildning via sina arbetsgivare, och de upplever sig ha fått den 
utbildning som de önskat; 
 

 Man får gå småkurser, man anmäler sitt intresse, det ingår (pedagog).  
 

Pedagogerna använder datorn privat som en skrivmaskin. De flesta använde Internet, men i 
olika omfattning: 

 
 … är inte van att söka på nätet … (pedagog), 
 
 … mycket, att söka information, nyheter, auktionssidor, Tradera och så 
biljetter (pedagog). 
 

 
 Flertalet nyttjade uppkopplingen i sin vardag, till information, köpa biljetter, läsa nyheter, e-
post m.m. De flesta kände sig förtrogna med datorn som verktyg i dessa sammanhang. En 
pedagog producerade allt undervisningsmaterial på datorn och samtliga skrev 
informationsbrev till föräldrarna.  
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Privat datoranvändning  
Elever 
 
Samtliga elever använder datorn hemma. Där spelar de spel, antingen går barnen ut på 
Internet och hittar spel eller så finns spelen installerade. 
 

Roligast är att spela krigarspel (elev). 
 
 Några har reglerade tider bestående av datadagar och tidsmarginaler. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
 
Alla, såväl pedagoger som elever innehar datorer hemma. Flertalet använder den dagligen och 
eleverna uppgav att de endast spelade spel hemma. Man kan också se att elever och 
pedagoger skiljer sig åt vad gäller privat användning. Pedagogerna använder datorn främst 
som skrivmaskin och sökmotor medan eleverna endast spelade spel. 
Man kan tolka detta med att, vad man gör på fritiden, har man lättare att ta med sig i sitt yrke, 
och man kan fundera på om de kommer att följa samma mönster i skolan som i hemmet? 
Först skrivmaskin, sedan nätet!  
Inga pedagoger uttryckte negativa åsikter angående den privata användningen utan de flesta 
var positiva förutom en som snarare, varken tyckte det ena eller andra. Genom de positiva 
svaren vi fått tolkar vi det som att det finns möjligheter att det privata användandet kommer 
att öka bland huvuddelen av våra intervjuade pedagoger. Detta får framtiden utvisa om. 
Vad det gäller utbildning anser pedagogerna att de har vad de önskar och om de vill 
vidareutbilda sig finns det möjligheter. Pedagogerna har fått utbildning i hur program fungerar 
och hur de rent tekniskt kan/ska använda dessa. För att öka användandet av datorerna krävs en 
mer utpräglad didaktisk utbildning. 
 

Det är naturligtvis viktigt att genom fortbildningsinsatser öka dessa lärares 
kunnande och intresse och stimulera deras lust att utnyttja datorns 
möjligheter (Ahlberg, 2000 s. 91-92). 

 
Vi tolkar det som att det krävs bl.a. didaktisk utbildning för att öka datoranvändandet både i 
omfång och i variation samt att ledningen också behöver övertyga pedagogerna och 
kursansvariga vilken utbildning som är lämplig för att implementera datorn i undervisningen. 
Det man inte har kunskap om och känner till, kan man inte heller efterfråga.  
 
 
Sammanfattning av samtliga resultat 
 
Vi har tidigare beskrivit KK-stiftelsens vision, vad de ville få ut av sina satsningar. För att 
man lättare ska kunna följa tankegången repeterar vi det nedan en gång till. Vi kommer att 
ställa KK-stiftelsens vision och de mål som uppgavs gentemot de intervjusvar vi fått. 
 
IT skulle läras av samtliga elever i skolan, som i sin tur gav, att pedagogiken förändrades, 
förbättrad inlärning samt att kreativiteten utvecklades. 
I alla ämnen och skolformer skulle IT vara ett integrerat hjälpmedel. Jämställdhet och 
jämlikhet inom användandet av IT eftersträvades (Brodin & Lindstrand 2003). 
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IT skulle läras av samtliga elever i skolan – Studien visar att samtliga elever har tillgång till 
datorer någon gång under terminen. Befästa kunskap och få ny kräver att man använder 
verktyget och undervisningsmaterialet fler än en gång per termin. Däremot får eleverna en 
viss kännedom om IT. 
 
 Att pedagogiken förändrades - Våra intervjuer gav i huvudsak ingen antydan till förändrad 
pedagogik på grund av datoranvändningen. Datorn var något som fanns och användes främst 
för variation och för att man ska lära sig att använda den.  
 
Förbättrad inlärning – Man uppgav att eleverna upplevde datoranvändningen som ett lustfyllt 
och inspirerande arbetssätt. När man använde övningsprogram innebar det att elevernas 
koncentration och uthållighet blev större än om man endast använt papper och penna för att 
träna på färdigheter. 
 
Kreativiteten utvecklades - Det var endast två klasser som tilläts göra något på eget bevåg 
med datorerna. I dessa klasser kunde kreativiteten i någon mån utvecklas. Kreativiteten i övrig 
undervisning upplevs inte ha blivit påverkad av datorn, varken negativt eller positivt.  
 
I alla ämnen och skolformer skulle IT vara ett integrerat hjälpmedel – Överlag i vår studie är 
IT inte integrerat i alla ämnen, man använder datorn mestadels inom ämnet svenska. En 
pedagog har integrerat datorn i många ämnen. 
 
Jämställdhet och jämlikhet inom användandet av IT eftersträvades – Eftersom man i 
klasserna hade en turordning när det gällde användandet av datorn främjades jämställdhet och 
jämlikhet inom IT.  
 
 
Genom vår studie kan vi konstatera att KK- stiftelsens vision inte har infriats på just dessa 
skolor. När det gäller jämställdhet och jämlikhet har man uppnått målet, men då måste man 
vara uppmärksam på att tillfällena är få och en orsak är att pedagogen beslutade turordningen, 
inte eleverna själva. Det innebär en jämställdhet och jämlikhet på en låg svårbedömd nivå. 
Om inlärningen har förbättras kan vi inte avgöra, det hade behövs en större vetenskaplig 
studie över just detta, men pedagogerna upplevde att eleverna var koncentrerade och 
inspirerande av datorarbetet.  
Alla pedagoger använder datorn på något sätt och vid något tillfälle, så i viss mån har KK-
stiftelsens uppdrag och dess genomförande förändrat skolan, ett nytt verktyg har gjort sitt 
intåg. 
 
På nästa sida redovisar vi i tabellform nyckelord från pedagogernas/elevernas intervjusvar. 
Nyckelord som visar på likheter och olikheter. Vi har valt att göra tabellen utifrån två grupper, 
den ena med sporadisk användning och mestadels för renskrivning samt den andra gruppen 
där man varierar i tid och användning av datorn.  
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Tabell   
Sporadisk 
användning användning/  

Variation i 
tid och 
användning     

   renskrivning        
       Internet     
            
        Grupp A                     Grupp B      
                  
Konstruktivtiskt    Utgår från elevens utgångspunkt  Utgår från elevens utgångspunkt    
      Handledare  Handledare     
      Lär av varandra     Lär av varandra     
                        
Icke     Eleverna upplever att pedagogerna styr  Eleverna upplever att pedagogerna styr   
konstruktivistiskt             
                    
                       
Kunskapssyn    Elevernas positivism     Elevernas positivism     
            Fritt skrivande/skrivprocessen     
                        
                        
Kunskap som    Social kompetens     Social kompetens     
behövs i framtiden              
                        
                        
Traditioner    Gammal vana     Gammal vana     
                  
                  
                        
Undervisningsmetoder  Styrt material - Inte styrt material    Styrt material - Inte styrt material    
      Varierande arbetsformer    Varierande arbetsformer     
      Ensamna vid datorn     Ensamna  - i grupp vid datorn    
                  
                        
Tillgänglighet    Besvärligt till datasalarna         
      Lite eller ingen tillgång till datasalarna  Inga datasalar - Tillgång till datasalar   
      För få datorer     Tillräckligt - Få     
                        
                        
Datoranvändningen  Styrt skrivande     Styrt skrivande - Fritt skrivande    
      Icke integrerat (datorn)    Integrerat - Icke integrerat (datorn)    
      Ämnesövergripande (delvis)    Ämnesövergripande (delvis)    
            Internet - First Class     
            Främjar skrivprocessen     
                  
                        
Privat användning/  Har dator      Har dator      
utbildning    Pedagoger - skrivmaskin, sökmotor  Pedagoger - skrivmaskin,sökmotor    
      Fått den utbildning de önskat    Fått den utbildning de önskat    
      Elever - spel     Elever - spel     
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 I tabellen av vårt intervjumaterial kan man utläsa att oavsett om man använder datorn ofta 
eller lite och om det är elevens eget val eller om pedagogen styr allt, så är många av våra 
resultatsvar likadana.  Vi upplever också att man inte kan särskilja en specifik linje vad det 
gäller pedagogik, metodik, kunskapssyn mm, utan snarare att det varierar.  Det är inte 
självklart att en åsikt i ett ämne ger en förutbestämd åsikt i en annan. Hartman (2005) 
uttrycker att det är svårt att hitta en tydlig skiljelinje i vardagens skolarbete mellan 
pedagogerna. Vi ser detta även i vår undersökning. 
Vi har hittat en enda klar skillnad mellan pedagoger som använder datorn mer frekvent, samt 
på olika sätt och de som sällan använder dem. Det är synen på datorn som ett verktyg. 
De som använder datorn vid fler tillfällen och med mer variation uttrycker en pedagogisk 
vinst med datoranvändandet, när det gäller skrivprocessen samt att man tränar den sociala 
kompetensen. Dessa pedagoger ser inte datorn endast som en ersättare för pennan utan som en 
undervisningsmetod. 
 
 
Diskussion 
 
Syftet med denna studie var att undersöka datoranvändningen i skolan kontra KK-stiftelsens 
ursprungliga IT - vision. Därefter studerade vi resultatet för att hitta samband/orsak till hur 
datoranvändningen har praktiserats. 
Genom nedanstående frågeställningar har vi utrett vårt syfte:  
 

• Vilka likheter och eventuella skillnader mellan praktik och KK-stiftelsens planer kan 
man urskilja? 

• Hur praktiseras datoranvändningen i skolan? 
• Hur kan dessa praktiker förklaras? 

 
KK- Stiftelsen mål var att: 
 
IT skulle läras av samtliga elever i skolan, som i sin tur gav, att pedagogiken förändrades, 
förbättrad inlärning samt att kreativiteten utvecklades. 
I alla ämnen och skolformer skulle IT vara ett integrerat hjälpmedel. Jämställdhet och 
jämlikhet inom användandet av IT eftersträvades (Brodin & Lindstrand 2003). 
 
 
 
I vår forskning kan man se att målen ännu inte till fullo är uppnådda. Alla elever har vid några 
tillfällen använt sig av datorn i skolan, men vi anser inte att man kan säga att de därmed har 
lärt sig använda IT. För att använda den terminologin hävdar vi att datorn behöver vara helt 
implementerad i undervisningen. 
När detta inträffar kommer också ett annat mål från KK-stiftelsen att bli uppnått, nämligen att 
integrera datorn i alla ämnesområden. Man kan anta och hoppas på att teknikutvecklingen i 
skolan kommer att ske i snabbare takt nu, än om man ser på vad som hänt från år 1994 till 
idag, 2006. I litteraturen framgår det att större förändringar i skolan genomförs på 15-30 år 
(Riis, 2000), och då kan man ju säga att vi är i början på en större förändring.  
 
Vi har inte kunnat påvisa att inlärningen och kreativiteten utvecklats, däremot påtalade flera 
pedagoger att eleverna uppfattade datorarbetet som lustfyllt, positivt och att koncentrationen 
ökade.  Av detta kan man anta att över tid främjar IT – användandet inlärningen.   
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I litteraturen framgår det att dagens arbetssätt och arbetsformer kommer att utmanas och 
förändas med IT, detta kan vi däremot inte se i vår undersökning. 
 
Vårt intervjuunderlag visar på en både jämlik och jämställd datoranvändning. Här hade man 
turordningsregler som gjorde att alla använde datorn och lika mycket. Om detta också ger en 
reell jämställd uppfattning i användandet av IT, går inte att få kunskap om, genom denna 
studie. Reell på det sättet att om eleven alltid gör fria datorval och utgår ifrån sitt eget intresse 
och lust oberoende av sin könstillhörighet. 
 
Vi kommer hädanefter att dela upp vår intervjugrupp i två delar. En grupp, benämns A, är de 
som använde datorn sporadiskt och endast till renskrivning och övningsprogram, den andra 
gruppen, benämns B, använde datorn dels som renskrivning, fri skrivning, övningsprogram 
samt Internet i olika omfattning, man varierade mellan att arbeta enskilt eller två vid datorn. 
 
Vårt syfte med studien har givit ett klart svar på att det finns en skillnad på grupp A och grupp 
B. Vi undersökte många möjliga likheter och olikheter och fann flest likheter mellan samtliga 
pedagoger. 
Skillnaden bestod i att grupp B upplevde datorn som en undervisningsmetod, där inlärning 
främjades med hjälp av denna. Gruppen poängterade skrivprocessen och den sociala träningen 
som en viktig vinst i datoranvändandet. I grupp A var det ingen som nämnde detta. 
 
Antalet datorer per elev varierade i båda grupperna och i vår undersökning kan man se att 
detta inte var avgörande för integreringen av datorn i skolan. Man kan anta att grupp B hade 
använt IKT i större utsträckning om de haft tillgång till ytterligare datorer och fler vuxna, 
däremot tror vi att det inte hade gjort någon skillnad i grupp A.  
Ett förslag för att öka datoranvändningen är att använda sig av mobila datorer, då kan man 
utnyttja materialet maximalt. 
Datorn har kommit in i klassrummen och har fått olika roller där. Främst används den som 
ordbehandlare som forna tiders skrivmaskin med Tippex. Det framgår också i vår bakgrunds 
undersökning att detta är det vanligaste sättet, i alla skolformer, att använda datorn på. 
Grupp A använde datorn vid ett fåtal tillfällen per termin, vilket kan förstärka ovilja av att 
använda sig av denna metod. Det blir en nyhet vid varje tillfälle och varken elever eller 
pedagoger får någon vana vid verktyget i undervisningen. 
 
Många pedagoger i vår undersökning använder sig inte av den fria skrivningen på datorn utan 
det handlar om renskrivning. Vi tror att pedagogerna därmed missar en dimension av lärandet 
när man utelämnar detta arbetssätt från undervisningen.  Man kan läsa att Trageton (2005) är 
en stor förespråkare för detta.  
 
Av svaren från grupp A framgick det att man inte använde Internet och det berodde på olika 
anledningar. En pedagog berättade att det fanns en åldersgräns, en annan att eftersom det inte 
fanns spärrar var det olämpligt att låta eleverna använda Internet, de kunde komma på vilka 
sidor som helst. 
Vi kan se detta utifrån flera aspekter, dels en osäkerhet på vad som finns på Internet och hur 
det fungerar. Är man osäker på verktyget finns en viss skepticism över vad som kan inträffa 
när man vänder ryggen till, eller klickar fel på skärmen. Lättaste vägen är då att inte låta 
eleverna använda det.  
Man är rädd för att tappa kontrollen över vad eleverna tittar på i skolan. Det har i allmänhet 
funnits en diskussion under en längre tid över vad barn och ungdomar gör på nätet. 

C-uppsats 10p 
Hilja Klint & Annika Laago 

2006 
 



 28

Diskussionerna har i första hand varit negativa och förfasande, dessa åsikter kan ligga kvar 
eller har återspeglats på pedagogernas attityd. 
För att undvika sidor eller ämnesområden som varken föräldrar eller pedagoger vill att 
eleverna ska komma i kontakt med, åtgärdas detta enklast genom att spärra sidorna antingen 
på varje dator eller via en server där man då kan spärra visst innehåll i samtliga datorer.  
 
IT och dess användning i arbetslivet har ännu inte hunnit bli en tradition ute i vårt samhälle. I 
skolans värld och i vår intervjuundersökning ser man att skriva, gör man i första ledet för 
hand. Vi tror att detta till stor del beror på skoltraditionen. Som pedagog kanske man både har 
svårt att se och vågar inte riktigt lita på annat än det som är beprövat och har visat sig fungera 
genom åtskilliga decennier. 
 
I vår forskningsrapport framgår det att dessa praktiker kan förklaras med synsättet på 
datoranvändandet. De pedagoger (grupp B) som ser datorn som ett hjälpmedel för främjandet 
av skrivprocessen och det sociala samspelet använder datorn mer frekvent samt på ett mer 
variationsrikt sätt. De har också lyckats integrera datorn i flera ämnen. 
Slutsatsen i denna uppsats som här lyfts fram visar på att pedagogerna förmodligen bör se 
datoranvändandet som en arbetsmetod för att kunna utveckla skolan.  
Samtliga pedagoger har pusselbitarna i pusslet men det är bara pedagogerna i grupp B som 
har klarat att få ihop pusslet. 
 
Pedagogerna uttrycker mestadels ett konstruktivistiskt tänkande, de nämner bland annat 
Piagets tankar angående miljöns stimulering av det egna forskandet samt Vygotskijs syn på 
den sociala miljön, där interaktion mellan elever är viktigt. Det framgår också i vårt 
bakgrundmaterial (Dysthe, 1996) liksom i våra intervjuer att eleven måste själv bygga upp 
kunskap och därigenom ansvara för sin inlärning. 
När pedagogerna ser på sin yrkesroll hittar vi liknande kommentarer i vår teoridel, som att 
förstå elevernas olikheter, skapa förutsättningar och leda eleverna. Detta anser vi vara en 
viktig del i yrkesrollen. 
Eleverna berättade tydligast om pedagoger som talade om vad de skulle göra. Kanske för att 
detta var mer påtagligt då de själva inte fick vara medaktörer, utöver detta nämnde de också 
fritt arbete, enskilt och tillsammans med andra. 
 
Hartman (2005) säger att skillnaden i åsikter hos pedagoger i skolan inte är lika tydliga som 
förr. Progressiva tankar och handlingar blandas med mer traditionella. Vi ser också detta i vårt 
material. 
Man kan i ena stunden berätta om vikten av att eleven får styra sin kunskapsinlärning medan 
man i nästa stund kan tala om; datorn använder vi när ”jag” tycker att det är längesedan vi 
använt den. 
 
Om man ser till samhället i sin helhet och undervisningsväsendet i synnerhet är trenden nu, 
anser vi, att ta delar av olika teorier och göra sig en egen bra funktionell teori av alla 
småbitarna. Genom ett sådant förhållningssätt kan man inte heller placera in människor i 
tydliga fack, där man har ett alltigenom klart och rakt teoretiskt ställningstagande utan man tar 
till sig teoridelar än här och än där. Detta kan vara målet men det kan också vara vägen till ett 
nytt mål. 
 
Den sociala kompetensens viktighet finner vi både i våra intervjusvar samt i litteraturen, 
däremot hittar vi inte lika lätt datoranvändandets nödvändighet inför framtiden bland 
pedagogernas svar. Genomgående i grupp A är att synen på IKT snarare närmar sig ett 
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onödigt måste, än som något nödvändigt inför framtiden. När de diskuterar elevernas kunskap 
inför framtiden nämns inte datorkunnandet. I framtiden måste man beakta och påverka i 
motsatt riktning eftersom man så tydligt, både i litteraturen och samhället i övrigt kan urskilja 
nödvändigheten av IKT både i arbetslivet och på fritiden. 
Skolledare och pedagoger, vi måste alla ta vårt ansvar och införliva IKT i högre grad och mer 
variationsrikt i undervisningen. Dels ur en inlärnings-, jämställdhets- och en demokratiaspekt, 
så att kunskapsinlärningen får fler dimensioner, fler variationer och ökar tillfällena till social 
träning. Ur jämställdhetssynpunkt kan man kanske påverka flickornas syn på tekniska verktyg 
och att pojkarna kan få en ökad skriftlig och verbal förmåga, detta kan man också se som en 
demokratisk rättighet.  Dessutom, sett ur ett socialt rättvist perspektiv, måste alla få möjlighet 
till IT-undervisning, i och med hjälp av IKT, annars riskerar vi att få en elit som kan och 
andra som har dålig eller ingen alls kunskap om detta. 
Naturligtvis har skoltraditionen satt sin prägel också på de pedagoger som vi intervjuat. Dels 
påtalar de detta och det framgår även i vår bakgrundsstudie att dåtidens skolsystem starkt 
präglar dagens. Traditionen är säkert en bidragande orsak till varför man inte ser datorn på ett 
annat sätt. I samhället i övrigt har datorn bara funnits mer frekvent det senaste årtiondet och 
därmed inte hunnit bli en tradition, som man kan införliva i skolans värld. 
 
Pedagogerna uppger att de varierar arbetssätten och arbetsformerna utefter förutsättningarna, 
förutom vad det gäller användandet av datorn. Dysthe (1996) påtalar vikten av detta för att 
öka inlärningen hos eleverna. Det är anmärkningsvärt att trots kunskapen om den ökade 
inlärning, har de flesta pedagogerna inte överfört den kunskapen vad det gäller användandet 
av IKT i undervisningen. Genom vår forskning har vi själva sett nödvändigheten mycket 
tydligare, därför tror vi att pedagoger i gemen också behöver få både mer kunskap om vikten 
av datorns användning i skolan samt en mer didaktisk undervisning om 
användningsområdena. Vi menar att här inbegrips inte bara skrivprogram utan även andra 
program. 
Vi kan se att idag använder både elever och pedagoger datorn privat fast inom olika 
användningsområden. Ska man utgå från eleverna och den forskning som finns idag bör man 
använda sig av fler interaktiva spel. Eleverna har vanan av spel hemifrån och 
kunskapsinlärningen ökar om eleverna själva kan påverka skeendet däremot bör pedagogen 
välja utbudet av spel.  
Vår undersökning ger en kunskap om att pedagoger som ser datorn som en 
undervisningsmetod använder den både mer variationsrikt och låter eleverna använda den vid 
fler tillfällen.  
 
För kommande forskning vore det intressant och viktigt att undersöka varför man som 
pedagog har kommit till den slutsatsen. Vad har påverkat till den förändrade åsikten eller är 
det överhuvudtaget en förändrad åsikt? Genom en longitudinell undersökning hade vi kanske 
fått fram svaret på denna fråga. Här skulle man också kunna undersöka om utvecklingen av 
det privata användandet ger samma utveckling som användandet i klassrummet. När man har 
nyttjat olika dataområden hemma, överför man isåfall den kunskapen därefter till arbetslivet? 
Ytterligare forskningsområden är att undersöka om IT - användningen ger en mätbar 
inlärningseffekt. 
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Datoranvändandet  
 
 
 
Kunskapssyn/lärande 
 
 
 
Traditioner 
 
 
 
Undervisningsmetoder 
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Bilaga 2 
Högskolan Väst 
Lärarprogrammet vt 06 
060517 
 
 
 
Hej 
 
Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet i Vänersborg. Just nu skriver 
vi en C-uppsats om barns användande av datorn i skolan. Vi undrar därför om vi 
får intervjua ditt barn angående detta. Intervjun tar ca 20 minuter. Barnet är helt 
anonymt och det kommer inte heller att framgå vilka skolor som är med i 
uppsatsen.  
 
Om möjligt kryssa för, skriv under och lämna lappen till skolan senast 
måndagen X månad. 
 
□ Vi/Jag tillåter vårt barn att blir intervjuad 
□ Vi/Jag tillåter inte att vårt barn blir intervjuad. 
 
 
Underskrift___________________________ 
 
 
 
Tack på förhand. 
 
Har du några frågor kan du ringa: 
Annika Laago XXXX 
Hilja Klint XXXX 
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