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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Utvecklingen av IKT (informations- och kommunikationsteknik) har gått snabbt 

fram och idag lever vi i ett informationssamhälle. Studien handlar om lärarens IKT-

användning i årskurs 1-3 sett ur ett lärandeperspektiv. Vi har undersökt alla skolor i en 

kommun i Västra Götaland. Som teoretisk forskningsbakgrund har vi använt oss av 

Vygotskijs sociokulturella teori och med stöd av Martons tankar om fenomenografi försöker 

vi ta reda på lärares uppfattningar och erfarenheter av IKT.  

 

Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka vad som styr hur och om man använder datorn 

i det praktiska arbetet med elever i årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv. Våra 

frågeställningar utifrån syftet är; Vad påverkar lärarens användning av IKT i undervisningen 

för elever i årskurs 1-3? Vilka förutsättningar för användandet finns det i de skolor som vi 

undersöker? Vilken uppfattning har läraren till att använda IKT som ett verktyg i ett 

lärandesyfte?  

 

Metod: Som metod har vi använt oss av en kvalitativ och kvantitativ studie, i form av en 

triangulering – enkäter, observation, samtal. För att analysera vårt empiriska material, har vi 

sammanställt intervjusvar och de öppna frågorna i enkäten för att behandla kvalitativ data och 

gjort korstabeller för att behandla kvantitativ data.  

 

Resultat: Resultatet i studien visar att det ser väldigt olika ut på skolorna i kommunen, både 

vad det gäller förutsättningar och möjligheter och det var stor skillnad mellan de kommunala 

skolorna och en friskola i kommunen. De flesta lärarna beskriver att de ser stora möjligheter 

med att använda IKT i undervisningen. Många lärare ser samspel som en betydelsefull faktor 

sett ur ett lärandeperspektiv, vilket kan kopplas till den tanke Vygotskijs sociokulturella teori 

förespråkar.  Man påtalar dock att det finns många hinder som påverkar användandet av IKT.  
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Förord 
 

Vi vill tacka alla de som har hjälpt och stöttat oss i vårt examensarbete. Dels vår handledare, 

Ulla Norgren, som har väglett oss under hela arbetsprocessen, men även de lärare på skolorna 

som har deltagit i vår studie och som har samtalat med oss, visat runt oss i de olika miljöerna 

på skolan och svarat på enkäten. Utan er hade det inte varit möjligt att slutföra detta arbete. Vi 

vill även tacka våra familjer som har stått ut med oss denna tid, då vi har tillbringat åtskilliga 

timmar framför datorn och på skolan. Tack vare detta har vi nu nått vårt mål, att få skriva 

färdigt examensarbetet, som är den avslutande delen för att fullfölja hela vår lärarutbildning. 

  

Annika Eriksson och Karina Karlsson 
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1. Inledning 
 

 IKT har ”kommit för att stanna”. Detta skedde också med t.ex. järnvägen och elektriciteten

 på 1800-talet och med bilismen under 1900-talets senare del. Många teknikhistoriska paralleller

 kan dras. IKT har det gemensamt med järnvägen och bilismen att det är en teknik för kommunikation.

 IKT har det gemensamt med elektriciteten att det är en generell teknik, användbar i ett mycket stort

 antal sammanhang (Riis 2000, s.22).   

  

Vi lever idag i ett informationssamhälle och datorn är ett verktyg som används mer och mer. 

Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt integrera användandet och kunskapen hos våra 

unga elever. Hylén (2010) menar att det finns fyra argument för satsningar på IT i skolan; ur 

samhällsekonomisk synvinkel bör skolan bidra med IT-kunnig arbetskraft, för att minska de 

digitala klyftorna och skapa lika möjligheter mellan elever, ett verktyg för att få ett effektivare 

lärande och att det bidrar till en förändring i att höja kvaliteten i lärandet och göra skolan mer 

flexibel. Skolans läroplan, Lgr11, framhåller att utbildningen ska vara likvärdig i hela landet. 

Utbildningen ska utgå från elevernas olika behov och förutsättningar, vilka kan se väldigt 

olika ut (Skolverket 2011). Eleverna har olika förutsättningar med sig och skolan bör därför 

ge alla elever lika möjligheter till att lära.  

 

Det finns även de som kritiserar och ser risker med att använda IKT. Ellneby (2005) beskriver 

att barn behöver utveckla sin förmåga att granska och värdera, de behöver då stöd av vuxna. 

Utöver att läsa, skriva och räkna behövs det därför ännu en basfärdighet, att lära sig sortera, 

sålla, systematisera och sammanställa information. För att hjälpa eleverna med det behövs 

lärare som behärskar detta. Innan vi har fullt utvecklad förmåga att kunna urskilja, sovra och 

värdera all den information som strömmar förbi, kan det bidra till konsekvenser, till exempel 

kan det störa utvecklingen och inlärningen hos barn. Vårt samhälle och vår livsstil försätter 

hjärnan i stress och enligt modern hjärnforskning hänger inte hjärnan med i denna utveckling 

då den mänskliga hjärnan inte har förändrats på flera tusen år. Författaren menar också att för 

mycket stillasittande aktiviteter kan vara en bidragande orsak till svagare muskulatur och 

fetma, då barn har ett ständigt behov av att byta ställning då muskulaturen ännu inte tål 

långvarig och ensidig belastning och kroppen behöver fysisk aktivitet (a.a).  

 

Riis (2000) beskriver att det har satsats mycket pengar på att få skolan att ta till sig den nya 

tekniken, använda den och utveckla sätten för användandet, under ett stort antal år. I 

förhållande till satsade medel, har det visat sig att det har hänt ganska lite. Hon menar att en 

förklaring till detta kan bero på att de verksamma lärarna vanligtvis omformulerar 

förändringar de möter, genom att påtala att detta gör vi redan, det är inget nytt för oss. Det kan 

även bero på entusiasternas brist på realistiska och insiktsfulla tankar om skolan som en 

samhällelig institution och om lärandets och undervisningens förutsättningar. Trageton (2005) 

menar att de fyra grundläggande baskompetenserna i skolan är att tala, läsa, skriva och räkna. 

Idag har IKT blivit den femte baskompetensen. Intresset för den pedagogiska användningen 

av IKT har succesivt ökat och Sverige är ett av de länder som har satsat miljarder på att öka 

användandet i skolorna.  
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Den internationella diskussionen gäller inte längre om eller hur man ska använda datorer i skolarbetet, 

utan vilka sätt att använda IT i lärandet som är de bästa och vilka kunskaper som därmed främjas. 

Fokus har successivt förflyttats från digital kompetens, som även i sin vidaste tolkning håller kvar 

uppmärksamheten vid informationstekniken, till det som kallas kunskaper för det 21:a århundradet 

(’21st Century Skills’), det vill säga kunskaper som behövs för att kunna leva och verka i dagens och 

morgondagens samhälle och arbetsliv. (Hylén 2010, s.5) 

 

Studien är genomförd på samtliga skolor i en kommun i Västra Götaland som har en vision 

om att låta IT vara en naturlig del av det pedagogiska arbetet i undervisningen. Vi vill 

undersöka och få en uppfattning om hur det ser ut i praktiken. Vad påverkar lärarens 

användning av IKT i undervisningen för elever i de tidiga skolåren? Vilka förutsättningar för 

användandet finns det i de skolor som vi undersöker? Vilken uppfattning har läraren till att 

använda datorn som ett verktyg? Hur använder eleverna IKT i undervisningen? Är det 

skillnad mellan den kommunala skolan och friskolor som finns i kommunen? Vi anser att 

studiens resultat kan vara viktiga för verksamhetsfältet, genom att få inblick i hur man 

använder IKT som verktyg och vilka faktorer som styr användandet. Man kan också få fram 

lärarens syn på fördelar respektive nackdelar av användandet och positiva respektive negativa 

effekter på elevens lärande.  

 

1.1 Definition av centrala begrepp 

 

De centrala begrepp som är viktiga i studien är IKT, (informations- och 

kommunikationsteknologi), IT (informationsteknik), proximal utvecklingszon och 

lärandeperspektiv.   

Vi kommer att använda IKT som samlingsbegrepp, vilket är en förkortning för informations- 

och kommunikationsteknik. Hylén (2010) beskriver skillnaden mellan IT och IKT, där man 

vid IKT trycker på vikten av den kommunikativa aspekten. Vidare tar han upp att begreppet 

innefattar datorer, digitalkameror, projektorer, scanner, skrivare, skrivtavlor med mera, det 

vill säga teknik som man kan kommunicera med.  

Vi vill undersöka hur eleverna får arbeta i sin undervisning med IKT-verktyg, och vad lärarna 

har för syfte med arbetssättet. Detta kan man koppla till Vygotskij begrepp där han beskriver i 

sin teori att varje barn har två utvecklingszoner, den närmaste utvecklingszonen och den 

proximala utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen är där barnet befinner sig just nu 

och själv kan agera. För att nå den proximala utvecklingszonen behöver barnet stimulans av 

en vuxen eller ett annat kunnigare barn, för att sedan klara handlingen själv (Vygitskij 1999).  

Med lärandeperspektiv menar vi den undervisning som på ett eller annat sätt syftar till att leda 

fram till ny kunskap hos eleverna, vilket styrs genom att man använder sig av olika metoder, 

arbetssätt och arbetsformer. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) beskriver två 

perspektiv på lärande via IKT som finns i den pedagogiska forskningen. I det ena perspektivet 

ser man lärandet som erövrande och inhämtande av information. I det andra perspektivet ser 

man lärandet i sociala konstruktioner, där man bland annat lär genom kommunikation med 

andra människor.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att undersöka vad som styr hur och om man använder IKT i det praktiska arbetet 

med elever i årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv. Vi beskriver vår motivation för val av 

ämne och redogör för kommunens vision utifrån följande frågeställningar; 

 

 Vad påverkar lärarens användning av IKT i undervisningen för elever i årskurs 1-3? 

 Vilka förutsättningar för användandet finns det i de skolor som vi undersöker?  

 Vilken uppfattning har läraren till att använda IKT som ett verktyg i ett lärandesyfte?  

 

2.1 Motivation för ämnesval 

 

Vi lever idag i ett mångkulturellt informationssamhälle, utvecklingen av den nya tekniken går 

fort fram och användandet av IKT ger så många möjligheter. IKT är en del av barn och ungas 

vardag och det är viktigt att de får lära sig hantera, sortera och värdera detta nya 

informationsflöde redan i tidig ålder, vilket skolan kan bidra med. Alla elever ska få samma 

möjlighet att tillägna sig ny kunskap, genom att få använda sig av tekniken. Läroplanen, 

Lgr11, framhåller att man ska använda IKT som ett komplement i undervisningen och har 

tydliga mål att eleven ska kunna hantera den nya tekniken (Skolverket 2011). Vi har också ett 

eget intresse av IKT och ser stora möjligheter att använda oss av IKT som komplement i vår 

egen undervisning. Detta är några av anledningarna till att vi valt IKT som ämne att fördjupa 

oss i och undersöka hur det praktiskt används i skolans tidigare år, vilka förutsättningar som 

finns i den valda kommunen och se om det skiljer sig mellan olika skolor.  

 

Det finns forskare som har kommit fram till att IKT är ett bra komplement i undervisningen, 

ger större möjlighet till en mer varierad undervisning och gynnar läs- och skrivutvecklingen. 

Frykholm (2007) menar att det är särskilt viktigt att ta till vara på elevernas egna erfarenheter 

och skapa ett lustfyllt lärande genom att använda en mångfald av uttryck. Datorn är ett 

utmärkt verktyg att använda i den grundläggande läs- och skrivinlärningen och för att 

utveckla språket. För barn med läs- och skrivsvårigheter kan datorn också erbjuda nya 

pedagogiska möjligheter. Trageton (2005) kopplar samman tala, lyssna, läsa skriva med 

datorn som ett centralt verktyg och ett effektivt hjälpmedel i undervisningen.  

 

Det finns även forskare som är kritiska till IKT-användning och som menar att det är viktigt 

att använda tekniken på rätt sätt. Ellneby (2005) menar att barn behöver röra på sig och bör 

inte sitta still för länge framför en dataskärm, då hälsan kan försämras. Trageton (2005) tar 

upp begreppen producent och konsument. Författaren menar att som producent blir eleven 

aktiv och kreativ, medan som konsument blir eleven passiv mottagare vid användandet av 

mekaniska inlärningsuppgifter som bygger på positiva/negativa signaler vid rätt/fel svar. Om 

eleven blir konsument kan koncentrationssvårigheter förstärkas och elevernas motivation kan 

avta. Därför menar vi att det är viktigt att som lärare vara medveten om hur IKT används, så 

eleverna blir producenter i stället för konsumenter.  Att man använder IKT som ett 
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komplement i undervisningen och väljer program och läromedel med omsorg, då det finns en 

uppsjö att välja mellan. 

 

2.2 Kommunens vision 

 

IT ska inte bara vara ett hjälpmedel och verktyg för att uppnå de nationella och lokala målen i 

skolan, utan ska också ge barn och elever i kommunen en god framtidsberedskap, samt 

åstadkomma kompetenshöjning hos elever och personal. Med hjälp av IT ska man införa en 

lärplattform med portfolio och föräldrakommunikation för att öka samarbetet mellan pedagog, 

elev och förälder. Man ska också ge personal och elever möjlighet att nå rätt information 

oavsett var man befinner sig. Genom att låta IT vara en naturlig del av det pedagogiska arbetet 

i undervisningen skapar man en hög utbildningskvalité. Målsättningen är att alla elever ska ha 

tillgång till datorer. Alla elever och all pedagogisk personal ska ha lätt att få tillgång till bland 

annat lärplattformen. Trådlösa nätverk ska finnas på skolorna, för att förenkla användandet av 

bärbara datorer och därmed ge ett flexibelt och mer lättillgängligt IT-stöd i undervisningen. 

Pedagogerna ska finnas upplagda i, och ha datorarbetsplatser tillhörande det administrativa 

nätet som övriga anställda. Detta för att de lättare ska kunna nå kommunens gemensamma 

intranät, gemensamma dokument samt övriga administrativa system. Antalet pedagogiska 

system ska minskas för att öka kostnadseffektiviteten. Inom skolverksamheten ska det finnas 

pedagogisk personal med IT-kompetens, som har till uppgift att samla in verksamhetsbehovet 

av IT-stöd. 

 

3. Forskningsbakgrund 
 

Här kommer vi att beskriva vad tidigare forskning säger, utifrån vårt syfte att undersöka vad 

som styr hur och om man använder IKT i det praktiska arbetet med elever, sett ur ett 

lärandeperspektiv. Det har skett en revolutionerande förändring i IT-användandet på senare år, 

från att mest ha varit en informationssökningsportal till att bli ett kommunikativt verktyg. 

Iversen Kulbrandstad (2006) menar att ungas användning av Internet och datorn handlar om 

spel, upplevelser, kommunikation och informationshämtning. Vi beskriver vilka möjligheter 

och hinder som kan finnas och användning av IKT utifrån ett lärarperspektiv och 

lärandeperspektiv.  

 

3.1 Möjligheter och hinder 

 

Mc Donald & Ingvarsson (1997) menar att det krävs en hög professionalitet bland lärarna, en 

stark skolledning, en gemensam vision, öppenhet och flexibilitet i skolans struktur för att en 

aktiv skolutveckling ska komma igång. När dessa kvaliteter är uppfyllda, kan de mediala 

verktygen fungera som katalysatorer och öppna upp möjligheter till samverkan med 

omvärlden. Datorn kan stödja skolans mål att låta eleverna ta eget ansvar för sitt lärande, 

vilket är en mödosam process som måste få ta tid.  
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Hargreaves (1998) beskriver ”balkanisering” som en form av lärarkultur, där lärare isolerar 

sig från kollegorna och går ihop i mindre undergrupper. Balkaniserade lärarkulturer 

kännetecknas av vissa mönster i förhållandet mellan lärarna, ex. duktiga och intresserade 

datoranvändare, kontra de som har en sämre kunskap och ett mindre intresse när det gäller 

datorer. Det är ovanligt att vara medlem i flera grupper vilket innebär att man exkluderar och 

distanserar sig från andra traditioner. De gemensamma förväntningarna inom kollegiet 

drabbar kommunikation och utveckling. Han menar att duktiga och entusiastiska 

datoranvändare hämmar sina kollegor och därigenom kan datorn bidra till att särskilja 

kollegor.  

 

Gertsen Pedersen, Malmberg, Christensen, Pedersen, Nipper, Duelund Græm och Norrgård 

(2006) har i sin nordiska studie kommit fram till att lärarnas IT-användning i undervisningen 

och IT i samband med kommunikation med sina kollegor, verkar bero på tillgången av datorer 

och Internet i hemmet. Lärare med denna tillgång verkar vara mer benägna att oftare testa och 

använda sig av nya IT-baserade metoder i undervisningen. Lärare utan denna tillgång i 

hemmet, använder sig mindre av IT i undervisningen och känner sig mera osäkra angående 

sina IT-kunskaper. De nordiska lärarnas goda tillgång till IT hemifrån kan därför ses som en 

positiv faktor. Lindö (2002) beskriver hur lärarna i några mångkulturella elevgrupper arbetar 

målmedvetet för att stärka elevernas kommunikativa förmågor, genom att producera egna 

läromedel med hjälp av olika IKT-verktyg (scanner, digitalkamera). Syftet med att använda 

IKT menar hon är att låta eleverna bli medskapande producenter, i stället för passiva 

konsumenter. 

 

Skolverket (2009a) tar upp att kompetensutveckling och tillgång till datorer (hård- och 

mjukvara) i stor utsträckning påverkar lärarnas attityder och begränsar deras användning. I en 

jämförelse med övriga länder i Europa, visade det sig att svenska lärare hade en mer negativ 

attityd till IT, både som ett verktyg i undervisningen och oavsett rådande förutsättningar. 

Vidare beskrivs det att två av tre lärare menar att det är svårt att hitta undervisningsmaterial 

och dåligt tekniskt stöd på skolan, trots att den verkliga resursen och kompetensen är högre i 

Sverige. Tondeur, Valcke & van Braak (2008) visar också på hinder och möjligheter som kan 

påverka användandet av IT. Han beskriver att det är en komplex process utifrån sin 

undersökning angående IT integrationen i skolan. Något som visar sig påverka effekten av 

integrationen är skolans egenskaper - kunskap bland personal, vilken typ av datorer som finns 

på skolan och vilken tillgång man har till datorer i klassrummet. Vidare tar han upp åtgärder 

och strategier på skolnivå – om det finns en vision om utveckling på skolan och möjlighet till 

fortbildning bland lärare. Resultaten i undervisningen visade också att lärarna använder datorn 

på olika sätt och till olika ändamål.  

 

Mumtaz (2000) beskriver tre samverkande faktorer som påverkar lärarnas användande av 

IKT; institutioner, resurser och läraren. Skolan som institution ger lite tid för lärare att hantera 

och bekanta sig med IKT. På grund av trycket från arbete i och utanför klassrummet, tillåter 

tidsplanering inte tid till sådant lärande. Förutom brist på tid, ger skolor inga stödjande 

nätverk för lärare som inte är säker nog på att använda IKT. De tre stora faktorer som är 

inblandade i lärares framgång i användandet var; lärarens motivation och engagemang för 
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elevernas lärande och sin egen utveckling som lärare, det stöd de upplevt i sina skolor och 

tillgång till tillräckliga mängder av teknik. Dessa är alla områden som skapade hinder för att 

använda teknik i undervisningen.  

 

Ellneby (2005) skriver att vi nu börjar få tillgång till forskning som kan ge information om 

hur barn på ett bra sätt kan ha nytta av den nya tekniken och tillgodogöra sig den när deras 

hjärnor är mogna för det. Det forskas även om den kan skada barns utveckling och på vilket 

sätt den nya tekniken, särskilt om den överkonsumeras, skulle kunna förändra strukturen i en 

växande hjärna. Då datoranvändning i förskolan och skolan är relativt nytt är det inte mycket 

sagt angående sjukdomar relaterade till datoranvändandet. Det som kommit fram från en 

studie som arbetslivsinstitutet genomfört, är att hälften av ungdomarna på IT-gymnasium lider 

av värk i nacke, skuldror och rygg. Även universitetssjukhuset visar att omfattande 

användning av mobiltelefoner och datorer kan ge symptom i form av stress, depressioner och 

sömnstörningar. Författaren menar också att det även är dyrt att satsa på IT i skolan och det 

går inte att jämföra med OH-projektor eller diabildsapparat, då datorn åldras snabbt. De lärare 

som ska arbeta med datorer måste ha kunskap om de ska kunna använda datorn som ett 

pedagogiskt redskap. Flera skolor i centrala Stockholm, år 2000, har fått skära ner på 

lärartjänster, klasstorlekarna har också ökat och mindre pengar har satsats på traditionella 

läromedel. Det är viktigt att ta reda på vad IT tillför undervisningen för att göra ett sådant val 

(a.a).  

 

3.2 IKT-användning utifrån lärarens perspektiv 

 

Olika studier har kommit fram till vad som kan påverka lärarens attityd till att använda IKT i 

sin undervisning. Jedeskog (2000) beskriver att lärare kan uppfatta datorns roll i 

undervisningen på olika sätt, både som ett hot och som en möjlighet. Jedeskog (1998) menar 

att lärarens intresse för förändringar av arbetet i skolan varierar. En avgörande faktor för hur 

verksamheten bedrivs bäst och olika tankar om vad undervisning är, finns i alla skolor och i 

de flesta skolorna är traditionen, den som så att säga sitter i väggarna, av betydelse. 

Traditioner begränsar möjligheter till förnyelse och nytänkande, då det ger en människa 

stabilitet i tillvaron och bilden av den traditionella lärarrollen innebär att läraren är expert, till 

skillnad mot dagens situation där både elever och lärare kan vara experter.  

 

Lärarens intresse och inställning till datorer och IT är av stor betydelse när det gäller hur 

läraren använder utrustningen eller inte. Andra faktorer som påverkar användandet kan vara 

att en del lärare har ett eget teknikintresse, medan andra lärare har ett allmänt intresse för 

förändring, där de pedagogiska frågorna kan vara av mer betydelse än de tekniska. Gertsen 

Pedersen m.fl. (2006) menar att det i många skolor är vanligt att man använder sig av nya 

teknologier som till exempel digitalkameror (foto eller video) och mobiltelefoner, vilket 

verkar hjälpa lärarna att anpassa sin undervisning. Det verkar finnas ett påtagligt samband 

mellan de lärare som använder sig av nya teknologier och de som vanligen upplever att IT 

främjar undervisningen, hos såväl teoretiskt starka som teoretiskt svaga elever.  
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Watson (2001) menar att aspekterna av kunskap och hur vi har tillgång till den har förändrats. 

Han ifrågasätter vilken kunskap vi behöver i 21:a århundradet. Debatten om teknologi och 

utbildning är baserad på antagandet att tekniken kommer att vara en katalysator för att skapa 

förändring. Det sätt vi bygger kunskap på, är nu alltför inbäddad i tidigare uppfattningar om 

kunskap, utbildning och lärande, där många anser att elevernas lärande till största delen sker i 

skolan. Därför är det är värt att fundera på hur pedagogiskt tänkande rör sig i en särskild 

agenda, som inte enbart är inriktad på teknik. Teknik är bara en del av ett antal förändringar i 

samhället och inlärning sker i de olika miljöer som man vistas i. Författaren menar därför att 

det är nyttigt i detta skede att sätta mikro- och makronivå problem av IKT och pedagogiska 

förändringar inom olika konstruktioner där de olika nivåerna samarbetar. Här utgår författaren 

från Bronfenbrenners (1977) utvecklingsekologi där han delar upp olika miljöer som direkt 

eller indirekt påverkar barn. Mikronivån omfattar de närmiljöer som barnet vistas i (familj, 

skola, kamrater). Makronivån omfattar samhällets organisation och samhällsförhållanden som 

påverkar barnets levnadsvillkor (ekonomiska, politiska, sociala och utbildningsmässiga 

system). Watson (2001) menar att de flesta lärare avvisar funktionen av tekniken, som man 

menar ligger alltför långt bort från det professionella syftet med skolgång. Om fokus i stället 

skulle ligga på en pedagogisk agenda skulle det finns en större chans att lärarna selektivt 

kommer att överväga att använda IKT i skolan i större utsträckning.  

 

Beauchamp (2011) menar att lärare har potential att utnyttja ett brett utbud av interaktiva 

möjligheter och en effektiv undervisning kan innehålla olika nivåer av interaktivitet inom och 

mellan lektionerna, beroende på inlärningsmål i undervisningen. Lärarna har ofta ett visst 

resultat i åtanke för eleverna och ser IT som ett effektivt verktyg för att uppnå detta på 

lektionen och uppgifter inom det, en processdriven snarare än uppgiftsrelaterad användning 

av IKT. IKT ses som ett verktyg för interaktion.  

 

3.3 IKT-användning sett ur ett lärandeperspektiv 

 

Jedeskog (1998) menar att det i finns fyra motiv som styrt ambitionen att implementera 

datatekniken i skolan; inlärning, arbetsliv, demokrati och på senare tid också IT:s förmodade 

förändringskraft, förändringsaspekten. Inlärningsaspekten innebär att eleverna stimuleras till 

ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och fördjupa kunskaperna, vilket utgör 

ett stöd för lärandet, genom att använda IT som komplement till den traditionella 

undervisningen. Arbetslivsaspekten betyder att eleverna ska förberedas inför yrkeslivet, då 

datorkunnande förväntas ge goda karriärmöjligheter. Demokratiaspekten innebär att eleverna i 

skolan måste få tillgång till IT och garanteras en likvärdig utbildning. Förändringsaspekten 

medför att IT ses som ett medel att förändra arbetssätt, elev- och lärarroll. Trageton (2005) 

påtalar att datorn är ett enklare skrivredskap än pennan, då det för elever i de tidiga skolåren, 

kan vara svårt att skriva för hand. Genom att eleverna kan sitta parvis och arbeta vid datorn, 

stimulerar det till dialog och muntlig kompetens och barnen lär sig läsa genom sin egen 

skrivning. Lärarrollen handlar då om att stimulera till bearbetning och lärande i 

undervisningen.  
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Liberg (2007) menar att i läs- och skrivinlärning och i den fortsatta språkutvecklingen är 

datorn ett utmärkt verktyg om den används på rätt sätt. För eleverna upplevs ofta användandet 

av datorer mycket givande och stimulerande, då de får producera egna texter som är rätt 

stavade och snyggt utskrivna.  

 

I Gertsen Pedersen m.fl. (2006), visar resultat på att det finns ett positivt samband mellan den 

upplevda effekten och hur ofta man använder IT. Elever som använder datorn mer än sex 

lektioner i veckan, bedömer att de i större utsträckning lär sig mer, till skillnad mot de elever 

som använder datorer mer sällan. Elever som är vana användare av datorer, behöver inte 

fokusera på att förstå hur de kan utföra specifika uppgifter och är därför mer fokuserade på 

själva uppgiften. Det har också visat sig att IT påverkar elevernas kreativitet, engagemang 

samt motivation. Hylén (2010) hävdar att det är svårt att påvisa positiva effekter av IT i 

svenska skolor jämfört med andra länder och detta menar han kan bero på en tröskeleffekt då 

svenska elever använder IT i genomsnitt 13 timmar/vecka i hemmet och endast 1timma/vecka 

i skolan. Författaren menar att det med andra ord krävs en större användning av IT i skolan 

för att kunna se positiva effekter, då eleverna inte når det tröskelvärde för IT-användning som 

förmodligen finns.  

 

Alexandersson m.fl. (2001) beskriver två perspektiv på lärande via IKT som finns i den 

pedagogiska forskningen. I det ena perspektivet ser man lärandet som erövrande och 

inhämtande av information, där individen formar sin verklighet och bär sin egen kunskap om 

världen. I det andra perspektivet ser man lärandet i sociala konstruktioner, där kommunikation 

med andra människor i ett socialt och kulturellt sammanhang bidrar till ett lärande. Iversen 

Kulbrandstad (2006) menar att alltmer av den skriftliga kommunikationen sker med hjälp av 

IKT och barn som växer upp i de nordiska länderna möter skriftspråksintensiva och 

teknologitäta samhällen. Datorn med sitt tangentbord och multimediala texter med ljud och 

bild, inspirerar barn till att undersöka och använda skrift. Digital kompetens bygger på 

kompetens i läsning och skrivning och förutsätter att det kan användas i olika sammanhang 

för kommunikativa ändamål, upplevelse och källa till kunskap. De sociokulturella teorierna 

har under de senaste årtiondena vidgat förståelsen om vad som kännetecknar läsning och 

skrivning som sociala fenomen, där man lär i ett samspel.  

 

Ellneby (2005) beskriver att barn skapar sina egna bilder när de själva läser eller om någon 

vuxen läser för dem. Förmågan att skapa sina egna bilder behärskar många barn inte om de 

sitter allt för mycket framför tv, video och datorer. Författaren tar även upp hur stora grupper 

påverkar undervisningen. Undersökningar har visat att då eleverna är mellan 4-9  år gamla 

och läs-, skriv- och räknefärdigheterna grundläggs, når man bäst resultat då grupperna inte är 

större än 13-15 elever. En forskning av 500 elever som haft tillgång till dator från förskolan 

till år 5 har jämförts med elever i samma ålder som inte haft tillgång till datorer i 

klassrummet. De elever som använt datorer i undervisningen har blivit duktigare på att 

använda datorerna, men när det gäller ämneskunskaperna visade det ingen skillnad.  

 

Healy (1999) menar att datoranvändningen bör begränsas till en eller två timmar per dag för 

att undvika karpaltunnelsyndromet (avdomning, stickningar och nedsatt känsel i fingrarna), 
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problem med synen, handleder, ryggont och elektromagnetisk strålning. Om något är skadligt 

för fullvuxna människor kan det vara ännu mer riskfyllt för växande barn då deras biologiska 

system växer snabbt och är mer mottagliga för skadeverkningar. Författaren menar att vårt 

samhälle kanske bryr sig mer om högteknologi än om våra ungdomars hälsa varför man sopar 

dessa problem under mattan. 

 

4. Historik – från dåtid till nutid 
 

Vi tycker det är viktigt att se på IKT ur ett historiskt perspektiv då vi vet att utvecklingen har 

gått fort fram, särskilt under de senaste tio åren. Trageton (2005) beskriver utvecklingen av 

den pedagogiska grundsynen under de senaste 50 åren, där han menar att man kan se en 

förändring av fokus - från lärarens undervisning till elevernas lärande. Under denna tidsperiod 

kan man se tre olika sätt att se på lärande; behaviorismen (Skinner), där lärandet styrs av 

läraren och läroboken, konstruktivismen (Piaget), där eleven är aktiv, självlärande och bygger 

sin individuella kunskap och ett sociokulturellt lärande (Vygotskij, Bruner), där flera lärande i 

samspel konstruerar gemensam kunskap. 

 

I nära 40 år har det pågått en introduktion av datorer och informationsteknik i skolan. I början 

av 1970-talet inleddes en försöksverksamhet av Skolöverstyrelsen, SÖ, där datorn användes i 

skolan, vilket ledde till att handlingsprogrammet ”Datorn i skolan” antogs 1980. Det visades 

vara möjligt att använda datorer i skolan på sätt som fungerade bra, enligt såväl lärare som 

elever. Man fastslog att datorer endast behövdes i gymnasieskolan och inte i grundskolan, ett 

ställningstagande som förmodligen grundades på ekonomiska skäl, datorerna var väldigt dyra 

vid denna tidpunkt. Riksdagen beslöt 1984 om den första satsningen, där datatekniken skulle 

introduceras och användas i grundskolan. I 1980 års läroplan för grundskolan skrevs datalära 

in i kursplanen för matematik på högstadiet. Under högstadietiden skulle varje elev få ca 80 

timmar i datalära, en undervisning om, med och av datorer. I början av 1990-talet hände det 

väldigt lite i utvecklingen av datorer i skolan, men 1994 gick utvecklingen över i en ny fas, 

man talade om IT, där man använde Internet för att söka information. Begreppet IT 

utvecklades senare till IKT, där man betonar att kommunikationen har tillkommit genom 

bland annat användning av bloggar, chat och mail. Kombinationen av teknik och 

kommunikation ses som socialt och kulturellt viktigt (Riis 2000).  

 

Hylén (2010) beskriver att World Wide Web (www) introducerades i början av 1990-talet och 

därmed började personer höra talas om och pröva Internet. 1995 hade 17 procent av 

grundskolorna och 59 procent av gymnasieskolorna tillgång till någon sorts 

Internetanslutning. Det vanligaste var att man hade låg överföringshastighet, genom ett 

modem som var kopplat till telefonen. Sedan ökade Internetanvändningen i skolorna 

successivt. För att mäta IT-situationen i skolorna är det vanligast att man beräknar antal elever 

per dator. En kritisk synpunkt kring denna beräkning är att antalet datorer inte påverkar 

användningssättet utan det viktiga är hur datorn används, men författaren påtalar ändå att 

antal datorer påverkar användningssättet och är därmed en meningsfull påverkansfaktor. 

Hylén hänvisar till Skolverket (2009b) som ger en nulägesbeskrivning, där man kan se att 
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antalet datorer per elev successivt minskar. Datorerna är också gamla, äldre än tre år. Vidare 

beskriver skolverket att datortillgången skiljer sig kraftigt mellan skolorna, ibland mellan 

skolor i samma kommun, allt ifrån två till elva elever per dator. Det är också relativt stora 

skillnader mellan kommunala och fristående skolor, då fristående skolor har fler datorer  

avsedda för eleverna, nyare utrustning och lärarna upplever i mindre utsträckning att de 

begränsas av skolans IT-utrustning. I och med informationstekniken har våra vardagliga 

verksamheter redan förändrats på många sätt. För skola och utbildning är IKT uppenbart en 

utmaning, vad såväl avser form som innehåll i lärande. Det är möjligt att man kan påstå att det 

är den största utmaningen mot skolans sätt att organisera lärande sedan man uppfann 

boktryckarkonsten. Innan boktryckarkonsten var den muntliga traditionen, att överföra 

kunskap och information genom undervisning ett nödvändigt tillvägagångssätt. Genom att 

boktryckarkonsten uppfanns, ändrades villkoren då informationsmängden snabbt började 

överstiga vad en enskild person kunde hålla i huvudet.  

 

En väsentlig plats i utbildningens historia är läroboken och fram till i mitten av 1900-talet en 

viktig originalkälla för information. Eleverna hade ofta ingen tidigare erfarenhet och kunskap 

om andra länder när de läste om det i geografi eller samhällskunskap. I dagens samhälle är 

istället informationsflödet överväldigande och vi måste lära oss att skilja ut och bortse från det 

mesta av det vi hör och ser (Säljö & Linderoth 2002). 

 

5. Styrdokument 
 

Skolan har olika styrdokument att förhålla sig till; skollag, läroplan och kursplaner, som 

undervisningen ska grundas på. I detta kapitel kommer vi att beskriva vad de olika 

dokumenten innebär och vad som beskrivs angående IKT. 

 

5.1 Skollagen  

 

Skollagen beslutas av riksdagen och innehåller grundläggande bestämmelser om 

skolväsendets utbildningsformer och pedagogiska verksamheter. Där regleras vilka rättigheter 

och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har, samt de krav som ställs på 

huvudmannen för verksamheten. Skollagen är indelad i olika kapitel som vänder sig till de 

olika skolformer som finns och dess verksamheter. I skollagen står det att alla elever ska ha 

tillgång och få en likvärdig utbildning inom varje skolform oavsett sociala och ekonomiska 

förhållanden eller var i landet den anordnas (SFS 2010:800). 

 

5.2 Skolans nya läroplan, Lgr11 

 

Skolan fick en reviderad läroplan 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet: Lgr11, där innehållet är uppdelat i tre delar; skolans värdegrund och uppdrag, 

mål och riktlinjer och kursplaner med beskrivna kunskapskrav. Läroplanen framhåller att 

skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern 

teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande 
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(Skolverket 2011, s.14). Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, 

ett särskilt ansvar för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (Skolverket 2011, s.18). För varje 

ämne finns det en kursplan och kunskapskrav som anger vilka ämnesspecifika kunskaper 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen i de olika ämnena. I 

kursplanerna beskrivs respektive ämnes syfte och centrala innehåll. I Allmänna råd för 

planering och genomförande av undervisningen beskriver man syftet varför ämnet finns med i 

skolan, ämnets uppdrag och vilka kunskaper och mål som eleven ska utveckla. Det centrala 

innehållet beskriver vad som ska innefattas i undervisningen utifrån olika årskurser och är 

indelat i kunskapsområden som tillsammans täcker centrala delar av ämnet. För att skapa en 

röd tråd i ämnet genom hela utbildningen, återkommer oftast samma kunskapsområden i de 

olika årskurserna (Skolverket 2011). 

 

I ämnena bild, engelska, svenska, och samhällsorienterande ämnen finns IKT beskrivet redan 

i årskurs 1-3. I det centrala innehållet för ämnet bild står det; fotografering och överföring av 

bilder med hjälp av dataprogram (Skolverket 2011, s.21). I ämnet engelska står det; tydligt 

talad engelska texter från olika medier och filmer och dramatiserade berättelser för barn 

(Skolverket 2011, s.31). I det centrala innehållet i ämnet svenska står det under läsa och 

skriva; handstil och att skriva på dator (Skolverket 2011, s. 223) och under 

informationssökning och källkritik står det; informationssökning i böcker, tidskrifter och på 

webbsidor för barn (Skolverket 2011, s. 224). Under samtliga samhällsorienterande ämnen 

står det att man ska använda sig av olika medier. 

 

6. Teoretiska utgångspunkter 

 

Utifrån vårt syfte att undersöka vad som styr hur och om man använder IKT i det praktiska 

arbetet med elever i årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv, kommer vi att använda oss av 

och här beskriva den sociokulturella teorin, som bland annat förespråkas av Vygotskij. Det 

handlar om att lärares kunskap ska sammanföras med elevernas erfarenhet, det handlar om att 

mötas. Man lär i samspel med andra barn och vuxna och det är en social process. Läroplanens 

undervisningsaspekt grundar sig mycket utifrån det sociokulturella perspektivet. Vi beskriver 

även behavioristisk och kognitiv inlärningsteori, då Dysthe (2003) gör en jämförelse mellan 

sociokulturell, behavioristisk och kognitivistisk teori och menar att de tre perspektiven har 

olika syn på kunskap och inlärning. Vi menar att detta kan vara väsentligt att lyfta fram, då de 

olika lärare som har deltagit i studien kan ha olika grundsyn på inlärning. Vi kommer också 

att beskriva Bourdieus begrepp habitus, för att få en förståelse för andra människors agerande 

och handlande och begreppet fenomenografi utifrån Marton, då vi studerar andra människors 

uppfattningar och förståelser av ett visst fenomen.  
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6.1 Sociokulturellt perspektiv  

 

Den ryske psykologen, Lev Vygotskij (1896-1934), är grundaren till den kulturhistoriska 

teorin. Enligt Vygotskij är medvetandet dynamiskt och föränderligt och speglar den kultur 

som finns runt omkring oss. Människans kunskapsprocess ses som en mediering, där vi 

skapar redskap för tolkning och konstruktion av vår föreställningsvärld. Ett väsentligt redskap 

är språket, dialog och mening och inlärning sker i en social process. Vidare beskriver han att 

utveckling sker genom inlärning genom samarbete och med hjälp av imitation. Genom 

samarbetet höjs barnets förmåga till en högre intellektuell nivå och förmågan att förflytta sig 

till det som det inte kan med hjälp av imitation. Hela inlärningens betydelse för utveckling 

grundar sig på detta och beskriver begreppet den proximala utvecklingszonen (figur 1). Det är 

av stor vikt att ligga på rätt utvecklingsnivå, då det blir resultatlöst att försöka lära barnet 

något som är allt för svårt eller att lära något som är för lätt och kan göras på egen hand 

(Vygotskij 1999).  

Säljö (2000) har vidareutvecklat Vygotskijs tankar och beskriver ett sociokulturellt 

perspektiv, där utgångspunkten är att den enskilde individen lär och utvecklas i samspel i ett 

förhållande till sin omvärld. Omvärlden tolkas i gemensamma aktiviteter och verksamheter, 

på det sätt som omgivningen uppmuntrar och tillåter. Fysiska (teknik och artefakter) och 

intellektuella (tänkande och språk) är medierande redskap för människan att förstå sin 

verklighet. Språket är det mest medierande redskapet och är en unik beståndsdel i mänsklig 

kunskapsbildning, som ligger i vår förmåga att samla och kommunicera erfarenheter med 

varandra. Svensson (1998) tar upp begreppet medierat lärande och undervisning vid datorn. 

Med medierad undervisning menar hon att barnen samarbetar och diskuterar eventuella 

oenigheter för att få förståelse, för att sedan reflektera över sitt eget sätt att tänka och 

problemlösningen lyfts därmed till en tydligare medvetenhetsnivå.  

 

 

Figur 1. Den proximala utvecklingszonen (Imsen 2006, s. 317) 
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6.1.1 Sociokulturell inlärningsteori 

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är en av utgångspunkterna att lärande är en fråga om hur 

kunskaper och färdigheter återskapas i samhället, dvs. att de insikter och färdigheter som 

gjorts av tidigare generationer lever vidare och utvecklas i nya sammanhang. All interaktion 

mellan människor innebär på sätt och vis att kunskaper, värderingar och färdigheter förs 

vidare till nya sammanhang. Människor kan inte undvika att lära, frågan är vad de lär i olika 

situationer (Säljö & Linderoth 2002). Dysthe (2003) menar att lärande sker genom deltagande 

och dess samspel och att kommunikation är grunden i läroprocesserna. Enligt den 

sociokulturella traditionen är kunskap beroende av den kultur som den är en del av och 

existerar aldrig i ett vakuum, den är alltid ”situerad”, det vill säga invävd i en kulturell och 

historisk kontext. Kunskap skapas genom aktivitet, situationen (kontexten) är betydelsefull 

och det är genom språket som kunskapen kommer till uttryck. Det teoretiska perspektiv som 

man lägger till grund har pedagogiska konsekvenser, vilket synliggörs i den undervisning man 

bedriver.  

 

6.1.2 Behavioristisk inlärningsteori 

 

Behaviorismen fördes fram i början av 1900-talet. Utifrån en behavioristisk syn på kunskap 

(Skinner) ser man lärandet som en progression, eleverna börjar med att lära sig grundläggande 

fakta steg för steg och först på ett senare stadium, förväntas de kunna tänka, reflektera och 

använda vad de lärt sig. Kunskapen är objektiv och finns utanför individen. Lärandet sker 

genom stimulus/respons-kopplingar (Dysthe 2003).   

 

6.1.3 Kognitiv inlärningsteori 

 

Kognitivismen fördes fram på 1940-talet som ett alternativ till behaviorismen, men har stått i 

centrum sedan 1970-talet. Utifrån en kognitivistisk syn på kunskap (Piaget) är lärandet en 

aktiv kunskapsprocess, där eleverna tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med 

vad de redan vet och de får därigenom en ny förståelse. Eleven är aktiv och prövar sig fram. 

Ett kognitivt begrepp är ”metakognition” som beskriver förmågan att reflektera över sitt eget 

tänkande, lärande, förståelse och att bli medveten om hur man lär sig bäst. Detta är något som  

man numer har som en del av i undervisningen, till exempel i form av loggbok och 

självvärdering (Dysthe 2003). Många forskare som vill utveckla en sociokulturell syn på 

lärandet har sin bakgrund i kognitiv forskning. Fokus har nu i stället flyttats från individen till 

gemenskapen. 

 

6.2 Bourdieus begrepp habitus 

Då vi har använt oss av metoden samtal och enkätundersökning är det viktigt att få en 

förståelse för det som berättaren har och för att kunna sätta sig in i dennes situation. Det kan 

vara bra att vara medveten om Bourdieus begrepp habitus som beskriver människors 

handlande utifrån deras upplevda erfarenhet. Skawonius (2005) tar upp Bourdieus begrepp 

och menar att vi har möjlighet att styra en del av våra liv genom att ta tillvara på de 
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möjligheter som erbjuds och det är genom dessa val som vi urskiljer oss gentemot varandra 

och befäster våra sociala positioner. Begreppet habitus innefattar handlandet utifrån levda 

erfarenheter, vilka används för att förstå vad som händer i det sociala samspelet.  

6.3 Fenomenografi 

Då vi i denna studie ska undersöka lärares lika eller olika tankar kring IKT utifrån ett 

lärandeperspektiv, är det väsentligt att vara medveten om fenomenografins idé. Inom 

fenomenografins grund finns det ett intresse av att beskriva fenomen i världen såsom andra 

människor betraktar dem. Forskningen inriktar sig även på variationen i förmågan att erfara 

saker. För att få en förståelse för på vilket sätt människor hanterar olika problem, situationer 

eller världen, måste vi förstå hur de erfar dessa områden. Detta sätts i förhållande till hur de 

sedan hanterar eller agerar, då man endast kan agera i relation till världen såsom man erfar 

den. Vidare framhålls det att fenomenografin varken är en metod eller en teori, utan bättre 

formulerat ett sätt som framför allt tar upp frågor som är relevanta och uppmärksammar 

lärande och förståelse i en pedagogisk miljö (Marton & Booth 1997). Vi anser att lärares 

uppfattningar av ett visst område (IKT) är av intresse och med stöd av fenomenografin 

försöker vi ta reda på lärares uppfattningar och erfarenheter av IKT i skolan. I en kvantitativ 

studie med enkäter som metod, där man vanligtvis mäter i siffror, är det inte brukligt att 

använda sig av fenomenografi, som beskriver variationer. Då vi även har en kvalitativ del i 

enkätfrågorna och i samtalen, kommer vi att använda oss av fenomenografi i delar av studien 

för att belysa variationer i lärarnas attityder till användandet av IKT i undervisningen. 

Marton och Booth (1997) tar upp första och andra ordningens perspektiv. I första ordningens 

perspektiv görs påståenden om världen, om fenomen och om situationer i vetenskapen liksom 

i det dagliga livet, sätten att erfara dessa, tas ofta för givna av den som erfar. I andra 

ordningens perspektiv är dessa bakomliggande sätt att erfara världen, fenomenen och 

situationerna, som blir föremål för forskning. Då man ställer upp forskningsproblem, samlar 

in material och gör analys måste andra ordningens perspektiv intas, vilket innebär att man 

intar motpartens position, försöker se fenomenet och situationen utifrån dess synvinkel och 

uppleva personens erfarande i dess ställe. Med dessa perspektiv i åtanke, måste forskaren i det 

fenomenografiska forskningsprojektet medvetet ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande av 

fenomenet och bara använda fenomenet för att belysa andras sätt att tala om det, hantera, 

erfara och förstå det. 

7. Metod 

För att få svar på våra frågor till studien; att undersöka vad som styr hur och om man 

använder IKT i det praktiska arbetet med elever i årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv har 

vi använt oss av kvalitativa och kvantitativa metoder. Urvalet i ett första steg för studien är en 

kommun i Västra Götaland, där man har satsat mycket på IT och har en vision om hur det ska 

tillämpas i skolan. Detta avsnitt kommer att redogöra för vad kvalitativa och kvantitativa 

studier innebär, metodval och tillvägagångssätt vid insamlandet av vårt empiriska material. Vi 

tar även upp studiens tillförlitlighet och den etiska hänsyn som har tagits. 
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7.1 Kvalitativa och kvantitativa studier 

 

En kvalitativ studie är ofta mer djupgående, beroende på hur frågorna ställs, den säger mer 

specifikt om några få. En kvantitativ studie utgår från ett större urval och säger något om 

många. Urvalet bestämmer om undersökningen kan generaliseras. Denna studie är såväl 

kvalitativ, genom samtal med lärare och observation av skolornas olika miljöer, som 

kvantitativ genom att vi analyserade en del av enkätfrågorna med hjälp av tabeller. I en del av 

enkätfrågorna hade vi så kallade öppna frågor, där läraren hade möjlighet att beskriva 

arbetssättet mer ingående, vilket gör att det finns inslag av kvalitativ data även i enkäten.  

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att såväl kvantitativa som kvalitativa studier behövs, är 

lika mycket värda och kan användas i kombination med varandra. Syftet med ens studie, om 

det till exempel gäller en utredning, en utvärdering eller ett forskningsprojekt, måste avgöra 

vilken metod man använder sig av. Om man talar om en större undersökning rörande siffror 

och där man använder sig av siffror/mätning i analysen, brukar man tala om kvantitet och det 

blir därigenom en kvantitativ studie. Trost (2007) menar att om man använder ord som längre 

eller fler än, eller om man använder sig av siffror, inte bara siffror i begränsad mening utan 

även i överförd betydelse, är man inne på kvantitativt tänkande. Om man helt lyckas undvika 

den sortens jämförelser blir det ett kvalitativt tänkande. Vidare beskrivs det att syftet för 

studien ska vara avgörande för vilken metod som används. En kvantitativ studie svarar på 

frågeställningar som gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, medan en kvalitativ studie 

gäller att förstå eller att hitta mönster.  

 

Vi har i vår studie valt att kombinera metoderna kvalitativ och kvantitativ undersökning. Då 

vi ville få svar på både hur många, hur ofta, hur vanligt och se variationer i användandet av 

IKT i de skolor som undersökts, har vi använt oss av enkäter. En del av enkätsvaren 

analyserade vi genom att göra korstabeller som gör den kvantitativ. Enkäten var utformad 

med inslag av öppna frågor, vilket gjorde att den också blev kvalitativ. För att förstå lärarnas 

sätt att se på och resonera kring IKT-användandet och se om det gick att urskilja något 

mönster utifrån det, har vi använt oss av samtal och observation av miljön, som är en 

kvalitativ metod.   

 

7.2 Metodval 

 

Som metod har vi valt att använda oss av en kvalitativ och kvantitativ studie genom en så 

kallad triangulering - enkät, samtal och observation av miljön på skolorna. Vi menar att dessa 

metoder kompletterar varandra och ger oss en mer djupgående studie. För att analysera vårt 

empiriska material, har vi sammanställt och kategoriserat svaren för att behandla kvalitativ 

data och gjort korstabeller för att behandla kvantitativ data. 

 

 

 

 



16 

 

7.2.1 Enkät som metod 

 

Vårt syfte utifrån enkätfrågorna var att undersöka vad som styr hur och om man använder IKT 

i det praktiska arbetet med elever i årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv. Vi gjorde en 

beroendevariabel (BV); lärarens användning av IKT i undervisningen och flera oberoende 

variabler (OV). Trost (2007) beskriver att varje fråga i en enkät är en variabel. Beroende 

variabel beskriver variationen i den egenskap hos de enheter vi vill analysera och förklara. 

Oberoende variabel beskriver variation i den egenskap som vi tror kan förklara beroende 

variabeln, exempelvis ålder och kön. I en del av enkätfrågorna fanns så kallade öppna frågor, 

där läraren hade möjlighet att beskriva arbetssättet mer ingående, vilket gör att det finns inslag 

av kvalitativ data i enkäten (se bilaga 1).  

 

Vi ansåg att den personliga kontakten vi fick genom att dela ut enkäten i stället för att skicka 

den, var viktig för att få en bra respons till vår studie. Innan enkäten delades ut testades den på 

några av våra kollegor, för att kunna få en kritisk granskning av enkätfrågornas formuleringar 

och utförande. Enkäterna kodades till varje skola, för att senare kunna koppla ihop 

enkätsvaren med samtal och observation. I ett andra steg, gjordes ett strategiskt urval, för att 

få delta i vår studie av lärare som arbetar i årskurs 1-3 i den valda kommunen, genom att vi 

medvetet tänkte utifrån kön och ålder.  I resultatet presenterar vi data med hjälp av 

korstabeller där vi använder en beroende variabel (BV) tillsammans med olika oberoende 

variabel (OV), för att kunna se mönster, likheter eller skillnader mellan olika grupper. Vi 

använde oss av SPSS statistikprogram för att kunna räkna ut och ställa upp tabellerna 

(Wahlgren 2008).  

 

7.2.2 Samtal som metod 

 

Vi förberedde oss innan besöken, genom att skriva ner frågor utifrån vårt syfte att undersöka 

vad som styr hur och om man använder IKT i det praktiska arbetet med elever i årskurs 1-3, 

sett ur ett lärandeperspektiv (se bilaga 2). Till samtalen gjordes ännu ett urval, ett 

bekvämlighetsurval, av lärarna på skolorna. Lärare som vi påträffade och som hade tid till 

samtal vid besöken, fick ingå i vårt urval. Trost (2007) beskriver bekvämlighetsurval genom 

att man väljer det man enkelt har att tillgå, utifrån det som är lämpliga val för ändamålet. 

Lärarna var inte förberedda på att vi skulle komma och vi gjorde ett bekvämlighetsurval. 

Detta val gjorde vi för att få spontana svar av lärarna. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

genom samtal som har en struktur och ett syfte för forskning, försöker man förstå 

undersökningspersonens synvinkel genom att utveckla mening ur deras erfarenheter och 

åsikter, vilket sker genom en interaktion mellan intervjuaren och den intervjuade.   

 

7.2.3 Observation som metod 

 

På samtliga skolor i kommunen observerades omgivningen vid besöken, vilken IKT-

utrustning som fanns, hur den var placerad och om det fanns alster uppsatta på väggarna, som 

var konstruerade på datorn (se bilaga 2). Arvastson och Ehn (2009) menar att alla individer är 

observatörer på ett eller annat sätt, men att syftet varierar. Det kan finnas olika nivåer för 
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kunskapssökande och observation är en etnografisk metod för insamling av data som kan 

användas på olika sätt. Det ger oss möjlighet att samla in information för att sedan tolka och 

beskriva, det vill säga etnografiskt material. Man påverkas av tidigare upplevelser, känslor 

och minnen, vilket gör att varje iakttagelse är subjektiv, två personer kan uppfatta samma 

situation på skilda sätt. Observation kan också användas för att skapa trovärdighet. En fördel 

kan vara att komplettera vad människor säger att de gör, med egna iakttagelser av det de 

faktiskt gör, som kan ge ett mer mångsidigt material. I vår studie observerades inte vad 

lärarna gjorde, utan däremot vilka förutsättningar som fanns i den omgivande miljön, vilket 

gav oss ytterligare information och ger ett mer trovärdigt resultat i vår studie.  

 

7.2.4 Analys av empiriskt material 

 

Malmqvist (2007) menar att analys av material handlar om att bearbeta och sortera det 

underlag man har samlat in. Det insamlade materialet syftar till att svara på frågeställningar 

och kunna tolka innehållet så att utomstående kan ta del av studien. För bearbetningen av vårt 

material har vi sammanställt enkätsvaren, samtal och observationer. För att analysera den 

kvantitativa delen gjorde vi korstabeller för att kunna utläsa påverkansfaktorer till 

användningen av IKT i skolan. Sedan sammanställde vi svaren i enkätdelens öppna frågor, 

kategoriserade och kopplade ihop svaren med anteckningar från samtal och observation för att 

kunna göra en djupare analys. Avslutningsvis kopplade vi ihop våra analyser av kvalitativ och 

kvantitativ data. Vi utgick från våra forskningsfrågor som utgångspunkt; Vad påverkar 

lärarens användning av IKT i undervisningen för elever i årskurs 1-3? Vilka förutsättningar 

för användandet finns det i de skolor som vi undersöker? Vilken uppfattning har läraren till att 

använda IKT som ett verktyg i ett lärandesyfte? 

 

7.3 Genomförande 

 

Vi åkte runt till samtliga skolor i den valda kommunen, presenterade oss och informerade om 

vår studie. Enkäten delades ut till lärare på varje skola som arbetar i årskurs 1-3, på såväl 

kommunala som privata skolor. I de större skolorna fick två lärare förfrågan om att delta i 

studien och i de mindre skolorna fick endast en lärare förfrågan att delta. Detta beroende på 

att det endast fanns en lärare i de lägre skolåren då de var åldersintegrerade skolor. Ibland 

träffade vi på någon lärare i korridoren som kunde hjälpa oss och på någon skola fick vi 

knacka på klassrumsdörren under lektionstid för att hitta någon lärare. På några av skolorna 

stannade vi en längre stund för att få samtala med några strategiskt utvalda lärare om deras 

syn på IKT-användning i undervisningen. En av oss ställde frågor, medan den andra 

antecknade svaren. Omgivningen observerades på samtliga skolor och det vi hade sett skrevs 

ner direkt efter besöket för att få med allt, vilket gjordes för att vi inser att samtal, enkät och 

observation som metod ger oss ett bättre underlag i vår studie. Enkäten skickade läraren sedan 

tillbaka till oss i ett bifogat kuvert som fanns med vid överlämnandet. 
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7.4 Undersökningens tillförlitlighet 

 

Vi anser att denna studie har en hög tillförlitlighet (reliabilitet) genom vår valda metod, en 

triangulering – enkät, samtal, observation från samtliga skolor i den valda kommunen, där 

man får fram en ganska tydlig bild över hur det ser ut i åk 1-3. Man kan dock inte generalisera 

studien till hela landets lärarkår, då vi vet att det ser väldigt olika ut i landets kommuner. Vi 

observerade miljön för att se vilka möjligheter och förutsättningar det finns för att använda 

IKT i undervisningen och skapa tillförlitlighet i fråga om tillgång till utrustning finns. Detta  

kan knytas till Arvastson och Ehn (2009) som beskriver att observation kan användas för att 

skapa trovärdighet. Enkätfrågorna bygger på studiens syfte att undersöka vad som styr hur 

och om man använder IKT i det praktiska arbetet med elever i årskurs 1-3, sett ur ett 

lärandeperspektiv och vi testade enkäten innan på våra kollegor i förskola och fritidshem, för 

att se om frågorna var väl formulerade och lätta att förstå. Ekholm & Fransson (1992) menar 

att det är viktigt att göra en utprövning av enkätfrågorna innan och det bör ske på personer 

som liknar den urvalsgrupp man riktar sig mot i enkäten. Prövningen bör fokusera på enkätens 

innehåll och dess språkliga form. För att få en hög trovärdighet (validitet), så var våra 

enkätfrågor utformade så att vi skulle få svar på vårt syfte med studien. Alla deltagare hade 

samma frågeställningar och enkäten kodades för att sedan kunna kopplas ihop med samtal och 

observation. Trost (2007) menar att frågeformulärets struktur och att frågorna syftar till det 

som ska undersökas är av stor vikt. Han tar upp begreppet standardisering, som innebär att 

frågorna är desamma för alla medverkande.  

 

Våra tolkningar och analyseringar av resultatet påverkas genom att vi själva har erfarenhet av 

skolmiljö och läraryrket och tidigare upplevda erfarenheter. Styrkan ligger i att tillåta 

mänskliga insikter och erfarenheter att generera nya förståelser och sätt att se på världen, 

medan forskningens potentiella svaghet är att den är så starkt beroende av forskarens 

färdigheter, utbildning, intellekt, självdisciplin och kreativitet (Fejes och Thornerg 2009, 

s.32).  Då man ställer upp forskningsproblem, samlar in material och gör analys måste ibland 

andra ordningens perspektiv intas, vilket innebär att man intar motpartens position, försöker 

se fenomenet och situationen utifrån dess synvinkel och uppleva personens erfarande i dess 

ställe. Med dessa perspektiv i åtanke, måste forskaren i det fenomenografiska 

forskningsprojektet medvetet ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande av fenomenet och bara 

använda fenomenet för att belysa andras sätt att tala om det, hantera, erfara och förstå det 

(Marton & Booth 1997).  

 

7.4.1 Validitet och reliabilitet 

 

Trost (2007) beskriver begreppen reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om 

tillförlitligheten i undersökningen. I det kombinerade begreppet reliabilitet särskiljer man 

ibland på fyra komponenter; kongruens, precision, objektivitet och konstans.  

 

Kongruens rör likheten mellan frågor som avses mäta samma sak. För att få med alla nyanser 

ställer man ett antal frågor om ungefär samma företeelse och är relevant för 

enkätundersökningar.  Precision handlar om hur enkätformuläret besvaras av den svarande 
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och även sättet intervjuaren registrerar svaren. Den typografiska utformningen av formuläret 

är viktigt, man får större precision om frågorna är lätta att fylla i. Objektivitet har att göra med 

skilda intervjuares sätt att registrera, alla som fyller i enkäten uppfattar ett svar på samma sätt, 

man är vanligen inte intresserad av snabba förändringar utan endast långsiktiga. Konstans tar 

upp tidsaspekten och förutsätter att fenomenet eller attityden inte ändrar sig, det ska inte spela 

någon roll om jag svarar idag eller imorgon för hur svaret blir, det är därför viktigt att 

konstans råder. Genom att använda enkla satser, begripliga och vanliga ord där eventuellt alla 

uppfattar frågan på samma sätt får jag en hög grad av reliabilitet.  

 

Ser man till kongruensen i vår studie har vi flera frågor som avses mäta liknande saker 

(kunskap/utbildning, användning av IKT/elev/lärare/arbetsform, IKT som 

hjälpmedel/möjligheter/hinder). Enkätfrågorna testade vi innan på några kollegor för att se om 

frågorna var lätta att förstå och bra formulerade för att få en bra precision och objektivitet. 

Lärarna fick lång tid, 14 dagar, på sig att svara på enkäten och vi förutsätter att attityden är 

oförändrad, alltså råder konstans.   

 

Med begreppet validitet eller giltighet, trovärdighet, menar man att frågan ska mäta det den är 

avsedd att mäta. Våra enkät- och samtalsfrågor är formulerade utifrån vårt syfte med studien, 

att undersöka vad som styr hur och om man använder IKT i det praktiska arbetet med elever i 

årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv. Genom detta menar vi att studien har en hög 

validitet. Dessa två begrepp hör hemma i kvantitativa studier (a.a). Validering handlar om att 

ideligen kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten i en undersökning, för att sedan 

jämföra rimligheten av de olika tolkningarna (Kvale och Brinkmann 2009). 

 

7.5 Etisk hänsyn  

 

Enligt Björkdahl-Ordell (2007a) måste varje individ som ingår i en forskningsstudie visas 

hänsyn och skyddas enligt individskyddskravet som delas upp i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

 

Informationskravet innebär att de berörda deltagarna i studien blir informerade om syftet med 

studien. Samtyckeskravet innebär att berörda deltagare får bestämma om de vill delta i studien 

och kan avbryta när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagare i 

undersökningen ska få vara anonyma. Nyttjandekravet innebär att empiriskt material endast 

får användas i forskningssyfte.  

 

Forskningsetiska frågor som aktualiserar vår studie är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de utvalda lärarna 

blev informerade om studiens syfte och innehåll. Samtyckeskravet innebär att vi först påtalade 

för lärarna att medverkan i studien var frivillig, för att sedan få ett samtycke av lärarna till att 

delta i undersökningen, dela ut enkäten, få samtala med lärare och observera miljön. 

Konfidentialitetskravet innebär här att kommun, skolor och de medverkande lärarna kommer 

att vara anonyma i studien, vilket vi noga påtalade för lärarna vid överlämnandet av enkäten. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade empiriska materialet endast får användas i 
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forskningsändamål och vi informerade lärarna om att vi ska använda materialet enbart till vårt 

examensarbete. Det vi har skrivit om kommunens vision är tagen från kommunens hemsida, 

men på grund av konfidentialitetskravet nämns inte hemsidans adress i studien.  

 

8. Resultat 
 

Vårt syfte var att undersöka vad som styr hur och om man använder IKT i det praktiska 

arbetet med elever i årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv. Vilka påverkansfaktorer 

framkommer? Hur använder lärarna sig av IKT i sin undervisning? Hur använder eleverna 

IKT? I följande kapitel kommer vi att beskriva resultat och analysera det utifrån vår 

teorigrund, historik och forskning, beskriva olika påverkansformer, lärarnas attityd till 

användning av IKT och avslutningsvis hur eleven använder IKT. Analys av resultaten från 

kvalitativ och kvantitativ data har vi kopplat samman. 

 

8.1 Beskrivning och analys av resultat 

 

Till vårt empiriska material fick vi in 22 av 28 enkäter, samtal med 5 lärare och observation 

av miljön på samtliga skolor. 2 stycken av de 22 deltagarna i studien var manliga lärare, då vi 

fick reda på att det endast finns två manliga lärare som arbetar i årskurs 1-3 i den valda 

kommunen. Tabell 1 beskriver vår beroende variabel (BV); lärarens användning av IKT i 

undervisningen. I resultatet kan man utläsa att 18 av 22 lärare använder IKT i olika grad, 6 av 

de 18 använder IKT i hög grad medan 16 lärare använder det i mindre utsträckning, vilket 

beror på flera faktorer som kommer att beskrivas i följande kapitel.  

 

Tabell 1 Läraren använder IKT i undervisningen 

  Antal Procent 

Val Instämmer helt och hållet 4 18,2 

Instämmer i hög grad 2 9,1 

Instämmer delvis 12 54,5 

Instämmer inte alls 4 18,2 

Total 22 100,0 

 

8.2 Påverkansfaktorer 

 

Resultatet visar att 18 lärare använder IKT i sin undervisning, alltså en stor andel använder 

det mer eller mindre, medan 4 lärare inte använder IKT alls i sin undervisning. När man ser 

till hur nöjda lärarna är med den befintliga utrustningen som finns på skolan, visar resultatet 

att de flesta lärare inte är nöjda med den (tabell 2). Genom att analysera svaren i vår 

kvalitativa data, kan vi utläsa variationer av olika anledningar till att 4 lärare inte använder 

IKT i sin undervisning. Några lärare menar att det beror på skolans dåliga utrustning, gamla 

och långsamma datorer som krånglar mycket. Som ensam lärare avstår man då man anser att 
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tiden inte räcker till för att hjälpa eleverna och man anser sig heller inte ha tillräckliga 

kunskaper. Lärare som delvis använder datorn i sin undervisning, menar att ett hinder kan 

vara när uppkoppling till Internet krånglar ofta, man vill ha mer fortbildning och menar att 

kommunen inte avsätter pengar i den utsträckning som krävs, för att kunna uppfylla 

skollagens och läroplanens intentioner.  

 

Några såg en fara i att använda datorn för mycket och menade att eleverna också måste lära 

sig att skriva för hand och kunna slå i lexikon. Då några lärare såg en fara i att använda datorn 

för mycket kan vi koppla till Ellneby (2005) som beskriver att barn skapar sina egna bilder 

när de själva läser eller om någon vuxen läser för dem. Förmågan att skapa sina egna bilder 

behärskar många barn inte om de sitter allt för mycket framför tv, video och datorer. Någon 

lärare menade att man klarade sig utmärkt i undervisningen utan datorer och menade att den 

traditionella inlärningen, när läraren undervisar och eleverna lyssnar, fungerar bra. ”Eleverna 

sitter som ljus och lyssnar när jag berättar om olika saker”. Vid observationen av miljöns 

utformning på denna skola, var elevernas bänkar enskilt placerade som vi menar tyder på en 

behavioristisk syn på inlärning och som vi kopplar ihop med Jedeskogs (1998) beskrivning av 

traditioner. Författaren menar att en avgörande faktor för hur verksamheten bedrivs bäst och 

olika tankar om vad undervisning är, finns i alla skolor och i de flesta skolorna är traditionen, 

den som så att säga sitter i väggarna, av betydelse. Traditioner begränsar möjligheter till 

förnyelse och nytänkande, då det ger en människa stabilitet i tillvaron och bilden av den 

traditionella lärarrollen innebär att läraren är expert, till skillnad mot dagens situation där både 

elever och lärare kan vara experter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lärare som använder IKT i stor utsträckning i sin undervisning ser stora möjligheter med 

IKT, ett komplement i undervisningen, lärarna har ett bra samarbete och har gått mycket 

fortbildning. Genom detta kan vi utläsa att en tillfredsställande utrustning tillsammans med 

kunskap är faktorer som är av stor betydelse, vilket stämmer bra överrens med det Hylén 

(2010) påpekar att kompetensutveckling och tillgång till datorer och programvaror för 

Tabell 2 Läraren använder IKT i undervisningen * Skolan har tillfredsställande IKT utrustning  

 

Skolan har tillfredsställande IKT utrustning 

Total 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

 Läraren 

använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer helt och 

hållet 

0 1 1 2 4 

Instämmer i hög grad 1 0 1 0 2 

Instämmer delvis 0 0 5 7 12 

Instämmer inte alls 0 0 0 4 4 

 
      

Total 1 1 7 13 22 
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skolbruk påverkar lärarnas attityder till IT. Lärarnas intresse av IKT visade sig vara ganska 

stort, det var endast 2 lärare som inte hade något intresse alls. Intresset visade sig vara en 

påverkansfaktor till om man använder sig av IKT i undervisningen eller inte. De lärare som 

inte hade något intresse alls, eller ett litet intresse av IKT, använde det heller inte i 

undervisningen i så stor grad. Flera av lärarna som hade ett stort intresse använde inte IKT i 

undervisningen som de hade önskat, på grund av bland annat tidsbrist, dålig kunskap och 

ingen tillfredsställande utrustning. Kontinuerliga undersökningar genom mätningar av lärares 

attityder och kunskap till IT i undervisningen har gjorts av KK-stiftelsen sedan slutet på 1990-

talet, vilket visar på en kraftig ökning och att lärarna upplever den pedagogiska nyttan med IT 

i skolan (KK-stiftelsen 2006). Vi menar att dessa olika attityder till användning av IKT i 

undervisningen kan kopplas till Bourdieus begrepp om habitus som beskriver hur människor 

handlar och agerar utifrån deras upplevda erfarenheter. Skawonius (2005) tolkar Bourdieus 

beskrivning och menar att vi har möjlighet att styra en del av våra liv genom att ta tillvara på 

de möjligheter som erbjuds och det är genom dessa val som vi urskiljer oss gentemot varandra 

och befäster våra sociala positioner. Då vi är insatta i detta kan vi få en förståelse för lärarnas 

olika tankar, då vi vet att dessa ligger till grund för människors agerande.  

 

Genom vårt strategiska urval, som tidigare påtalats, valdes medvetet en variation av kön och 

ålder ut. Resultatet visar att varken ålder eller kön påverkar användningen av IKT (tabell 3). 

Vi kan dock inte generalisera resultatet då det endast deltog två män i studien. Samtliga lärare 

hade tagit lärarexamen, som var allt ifrån ca 40 år gammal till en ganska ny (1-10år) gammal 

lärarexamen. Detta visade sig heller inte vara en påverkansfaktor till användandet av IKT. 

 

Tabell 3 Läraren använder IKT i undervisningen * Kön * Ålder på läraren   

Ålder på läraren 

Kön 

K M 

31-40  Läraren använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer helt och hållet 2   

Instämmer i hög grad 1   

Instämmer delvis 2   

Instämmer inte alls 1   

Total 6   

41-50  Läraren använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer helt och hållet 1   

Instämmer i hög grad 1   

Instämmer delvis 4   

Instämmer inte alls 2   

Total 8   

51-60  Läraren använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer helt och hållet 1   

Instämmer delvis 4 2 

Instämmer inte alls 1   

Total 6  2 

 

En jämförelse gjordes om elevens användning påverkas av lärarens kunskaper och IKT 

användning (se tabell 4). Resultatet (utifrån lärarnas svar) visade att 20 elever fick använda 

datorn i olika grad, trots att 15 lärare ansåg sig ha ganska dåliga kunskaper inom IKT. 
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Skillnaden mellan lärare och elev som använder IKT är mycket liten. Kunskapen påverkade 

därmed inte användandet av IKT. Det visade sig dock i svaren att 18 av 22 lärare har någon 

form av datautbildning, vilket ändå tyder på att kunskapen har betydelse. 

        

Tabell 4 Läraren använder IKT i undervisningen * Lärarens kunskap inom IKT* Eleven använder IKT 

Eleven använder IKT  

Lärarens kunskap inom IKT 

Total 

Instämmer helt 

och hållet 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

Ja  Läraren 

använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer helt och 

hållet 

1 3 0 0 4 

Instämmer i hög grad 0 0 0 2 2 

Instämmer delvis 1 2 4 4 11 

Instämmer inte alls 0 0 2 1 3 

Total 2 5 6 7 20 

Nej  Läraren 

använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer delvis     1   1 

Instämmer inte alls 
    

1 
  

1 

Total     2   2 

 

Vi undersökte om skolans mål och en stöttande rektor påverkar användningen av IKT i 

undervisningen (tabell 5 och 6). Där kan man se ett mönster på att det är två variabler som 

påverkar användningen av IKT i undervisningen. Majoriteten av lärarna svarade att man inte 

hade tydligt uttalade mål och inte heller en stöttande rektor för att arbeta med IKT. Man kan 

tydligt se i tabellen att om man har en stöttande rektor så använder man IKT i stor 

utsträckning. En lärare beskriver:  

  

Vår rektor är inte intresserad av datorer. Hon har inte varit inne i mitt klassrum sedan hösten förra 

året. Hon frågade vid mitt förra medarbetarsamtal (vårens) om jag fortfarande arbetar med datorer. Är 

hon intresserad då?  

 

Hylén (2010) beskriver en modell ”Fyra i balans” som utgår ifrån den nationella 

skolinspektionen, vilken används till att värdera och utveckla olika perspektiv på IT och 

lärande. Modellen lyfter fram fyra olika aspekter som leder till pedagogisk IT-användning för 

lärande; infrastruktur, kunskaper och färdigheter, digitalt innehåll, övergripande vision och 

ledarskap. Den sistnämnda aspekten styrker vårt resultat angående skolans mål och en 

stöttande rektor, då aspekten påtalar vikten av en centralt utvecklad plan för IT-användningen 

inom skolan genom ett tydligt ledarskap (lärare, IT-ansvariga, skolledning). 
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Tabell 6 Läraren använder IKT i undervisningen * Rektorn stöttar läraren i IKT 

arbetet  

  

Rektorn stöttar läraren i IKT arbetet 

Total 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

 Läraren 

använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer helt 

och hållet 

1 1 0 1 3 

Instämmer i hög 

grad 

1 1 0 0 2 

Instämmer 

delvis 

1 2 8 1 12 

Instämmer inte 

alls 

0 0 1 3 4 

Total 3 4 9 5 21 

 

Genom att jämföra om tillgång till IKT-verktyg i klassrummet påverkade lärarens IKT- 

användning (tabell 7), visade resultatet att 21 av 22 lärare har tillgång till något IKT verktyg i 

klassrummet, alternativt i närliggande rum, på rullvagn eller en datasal. Av dessa 21 har 

samtliga tillgång dator, 8 har även tillgång till annat IKT-verktyg antingen som skrivare, 

kanon/projektor, iPod och overhead, endast 2 har tillgång till iPad. Ingen hade däremot 

tillgång till smartboard. Resultatet visade att 18 lärare använder IKT i undervisningen, 21 har 

tillgång till något IKT-verktyg, varav 1 ej hade någon tillgång till IKT för närvarande.  

 

I tabellen kan man också utläsa att endast 6 lärare använder IKT i stor utsträckning, medan 12 

använder IKT i liten utsträckning och 3 använder det inte alls. Genom det kan vi se att 

tillgången till IKT-verktyg finns, men det används inte i så stor utsträckning. Lärarna själva 

påpekar att användningen av IKT-verktyg påverkas av tillgången till IKT-verktyg, låg 

standard på utrustning till eleverna då det inte prioriteras ekonomiskt, sega datorer där det tar 

tid att bli uppkopplad och trånga datasalar. Flera menar att om skolan hade haft större 

möjligheter och bättre hjälpmedel, hade man haft större förutsättningar för att använda sig av 

IKT, för såväl lärare som elever.   

Tabell 5 Läraren använder IKT i undervisningen * Skolan har tydliga mål för att 

arbeta med IKT  

  

Skolan har tydliga mål för att arbeta med IKT 

Total 

Instämmer 

helt och 

hållet 

Instämmer 

i hög grad 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte alls 

 Läraren 

använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer helt 

och hållet 

0 0 1 2 3 

Instämmer i hög 

grad 

0 1 1 0 2 

Instämmer 

delvis 

1 1 4 6 12 

Instämmer inte 

alls 

0 0 2 2 4 

Total 1 2 8 10 21 
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Tabell 7 Läraren använder IKT i undervisningen * Tillgång till IKT 

verktyg i klassrummet  

  

Tillgång till IKT verktyg i klassrummet 

Total Dator Dator+Annat Dator+iPad+Annat 

 Läraren 

använder IKT i 

undervisningen 

Instämmer 

helt och 

hållet 

1 3 0 4 

Instämmer 

i hög grad 

0 1 1 2 

Instämmer 

delvis 

8 4 0 12 

Instämmer 

inte alls 

3 0 0 3 

Total 12 8 1 21 

 

8.3 Observation av miljön 

 

När vi observerade miljön noterade vi vilken tillgång som fanns i klassrummen, om det fanns 

alster på väggarna som kunde kopplas samman med IKT-användning. I de allra flesta 

klassrum såg vi att det fanns tillgång till datorer, det fanns dataskrivet alster på väggarna 

tillsammans med bilder som tyder på att det fanns tillgång till skrivare och digitalkamera.  

Ingen hade skrivit med dessa IKT-verktyg under annan tillgång i enkäten. Detta kan bero på 

att lärarna kanske inte såg digitalkamera som något IKT-verktyg.  

 

Flera av skolorna hade kanon/projektor i klassrummet. På några skolor var det också väldigt 

olika mellan salarna, i vissa salar fanns det flera datorer medan i en annan endast en. I de 

flesta fall stämde det vi hade observerat med det som lärarna hade svarat i enkäten, angående 

om de använde IKT i undervisningen och tillgång till utrustning. Genom att jämföra det vi 

observerat med samtal och enkätsvar visade det sig att alla skolor hade tillgång till datorer, 

antingen i klassrummet, i en datasal eller på en datavagn som kördes runt mellan klasserna. På 

någon skola var den dator som fanns i klassrummet trasig. 

 

8.4 Lärarnas attityd och användning av IKT  

 

De flesta lärarna har gått någon form av datautbildning, antingen som en del i sin 

lärarutbildning eller vid ett senare tillfälle genom arbetet. Samtliga lärare i kommunen har fått 

en egen bärbar lärardator. Enligt kommunens vision som vi beskrev tidigare i arbetet har 

kommunen som syfte att uppnå en effektiv verksamhetsutveckling och stödja verksamheten i 

det dagliga arbetet. De flesta av skolorna har idag inget samarbete med andra skolor angående 

IKT, men många av lärarna har däremot ett samarbete i arbetslaget på den egna skolan. Några 

påtalar dock att inget samarbete alls finns. Följande kommentarer kunde utläsas: 
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Merparten av kollegorna, anser jag, ser inte datorn som en del av allt man gör, utan som en sak till 

som ska hinnas med. Eftersom vår skola är nyrenoverad så finns det dator och kanon i alla rum, men 

vi har ingen samordning i vårt arbete. Alla arbetar med datorn på sitt eget sätt utifrån vad man själv 

klarar av. 

 

Genom dessa uttalanden kan man se tendenser till hur lärarna särskiljer på sina egna och sina 

kollegors användning av IKT. Dessa uttalanden kan visa på tendenser till hur Hargreaves 

(1998) beskriver ”balkanisering”, där en form av lärarkultur kan uppstå. Balkaniserade 

lärarkulturer kännetecknas av vissa mönster i förhållandet mellan lärarna, ex. duktiga och 

intresserade datoranvändare, kontra de som har en sämre kunskap och ett mindre intresse när 

det gäller datorer, vilket kan visa sig drabba kommunikation och utveckling genom att hämma 

och särskilja kollegor.  

 

I analysen av vår kvalitativa data kan vi utläsa att de flesta lärarna ser stora möjligheter med 

att använda IKT i undervisningen, men menar att det finns många hinder för användandet. 

Några lärare påtalar brist på tid, ekonomi, prioriteringar av arbete och uppdrag, 

nedläggningshotad skola som man inte vill satsa på och för dålig utrustning. Då datorn ses 

som ett bra verktyg och hjälpmedel med stora möjligheter, men även något som kan försvåra 

undervisningen, tror vi sättet på vilket datoranvändningen erfars av de olika lärarna, upplevs 

som komplext snarare än fullständigt vilket Marton & Booth (1997) beskriver det inom 

fenomenografin.  Mumtaz (2000) framhåller i sin artikel att skolan som institution ger lite tid 

för lärare att hantera och bekanta sig med IKT. På grund av trycket från arbete i och utanför 

klassrummet, tillåter tidsplanering inte tid till sådant lärande och skolor ger inga stödjande 

nätverk för lärare som inte är säker nog på att använda IKT. De tre stora faktorer som är 

inblandade i lärares framgång av användandet var; lärarens motivation och engagemang för 

elevernas lärande och sin egen utveckling som lärare, det stöd de upplevt i sina skolor och 

tillgång till tillräckliga mängder av teknik. Dessa är alla områden som skapade hinder för att 

använda teknik i undervisningen. En lärare arbetade efter Tragetons modell; att skriva sig till 

läsning och menade att hon aldrig vill återgå till att arbeta utan dator igen, hon ser datorn som 

ett bra komplement i sin undervisning;  

 

Jag laddar ner gratis spel från nätet. Då eleverna arbetar med dem så hinner jag bättre med de andra. 

Eleverna kan både arbeta med dator och för hand. Det är bra för datorerna räcker inte när de vill arbeta 

enskilt. När eleverna skriver på datorerna nu så vet de var tangenterna sitter och texten blir väldigt 

snygg. De lär sig snabbt skriva mellanrum mellan orden, punkt och stor bokstav. Trots datorn skriver 

eleverna snyggt för hand och vill gärna läsa upp när de skriver sagor.  

 

Trageton (2005) påtalar att datorn är ett enklare skrivredskap än pennan, då det för elever i de 

tidiga skolåren, kan vara svårt att skriva för hand. Han kopplar samman tala, lyssna, läsa 

skriva med datorn som ett centralt verktyg och ett effektivt hjälpmedel i undervisningen. 

Kanon/projektor används i undervisningen till områdesarbeten i olika ämnen, där man kan 

visa powerpoint, strömmande media, film via nätet, lyssna på musik, läs- och skrivinlärning 

som ordförståelse med mera. Datorn används av läraren till eget arbete, dokumentation och 

informationssökning. IKT används i undervisningssyfte mer eller mindre i de flesta ämnen -

Sv, Ma, Eng, So/No, Musik, Bild, Slöjd. 
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När vi jämförde svaren från enkäten, samtalen och observationen såg vi att det fanns olika 

orsaker till varför lärarna använde IKT i undervisningen eller varför de inte använde det. I 

observationen av miljön på en skola fanns det tillgång till en dator i klassrummet och ett 

datalandskap utanför klassrummet, men läraren använde inte datorn som komplement förutom 

att eleverna fick använda den under elevens val. När vi jämförde detta med enkätsvar och 

samtal visade det sig andra orsaker.  Läraren hade ett litet intresse av IKT, lite kunskap, såg 

inte så stora möjligheter utan istället hinder med användandet och såg inte att rektorn stöttade 

i så stor grad. Det var också mycket strul med datorerna. I detta fall var det inte tillgången av 

datorer som påverkade användandet, utan det var andra faktorer. I enkätens öppna frågor 

kunde vi utläsa att en lärare såg resurser av lärare som ett problem. Läraren förklarade att man 

som ensam lärare i klassrummet, inte hinner med att hjälpa eleverna att lösa problem som 

uppstår, och avstår därför från att använda dator. En annan orsak som en lärare påtalar var just 

bristen av datorer, då det inte för tillfället fanns tillgång till någon annan än lärarens egen 

dator.  

 

På en annan skola kunde vi utifrån den kvantitativa delen i enkäten utläsa att en lärare 

använde sig av IKT i undervisningen ofta, medan en annan lärare inte använde IKT alls i 

undervisningen. Variationerna i svaren från lärarna som arbetade på samma skola kan bero på 

hur lärarna uppfattar IKT-användandet.  Båda dessa lärare ansåg sig ha dåliga kunskaper 

angående IKT. Den lärare som använde IKT ofta ansåg sig ha en stöttande rektor, såg stora 

möjligheter med användandet, positiva effekter men var inte helt nöjd med utrustningen på 

skolan. Den andra läraren ansåg sig inte ha en stöttande rektor, såg inte så stora möjligheter 

eller positiva effekter och var inte alls nöjd med utrustningen på skolan. Utifrån detta kan man 

se variationer på hur lärare uppfattar IKT-användandet olika beroende på olika faktorer och 

hur man ser på det. Vi kan tolka utifrån vårt material att det skiljer sig på olika lärare 

angående användandet av IKT, det finns också olika variationer i hur lärarna uppfattar 

möjligheter och hinder för användandet av IKT. Detta kan vi koppla till fenomenografin, där 

lärande utifrån IKT är en fråga om att uppfatta, erfara och förstå något på ett annorlunda sätt 

än tidigare. Forskningen inriktar sig på variationen i förmågan att erfara saker. För att få en 

förståelse för på vilket sätt människor hanterar olika problem, situationer eller världen, måste 

vi förstå hur de erfar dessa områden (Marton & Booth 1997).  

 

8.4.1 Hur eleverna använder IKT 

 

I vår analys av den kvalitativa delen av enkäten kunde vi utläsa att eleverna använder datorn i 

en kombination av enskilt, i par, i grupp som arbetsform. Flera lärare menade att fördelen med 

att låta eleverna arbeta tillsammans är att träna samarbete, få dialog/diskussion, få tips och 

idéer av varandra och hjälpa varandra att skriva. Här kan lärarnas tankar kopplas till 

Vygotskijs (1999) proximala utvecklingszon och Säljö (2000) som beskriver hur omvärlden 

tolkas, medieras, i gemensamma aktiviteter och verksamheter, på det sätt som omgivningen 

uppmuntrar och tillåter. Trageton (2005) menar att genom att eleverna kan sitta parvis och 

arbeta vid datorn, stimulerar det till dialog och muntlig kompetens och barnen lär sig läsa 

genom sin egen skrivning. Lärarrollen handlar då om att stimulera till bearbetning och 
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lärande, istället för enbart ren undervisning. De vanligaste ämnena som eleverna använder 

datorn som IKT-verktyg är i Sv, Ma, So, No - vid läs- och skrivinlärning, klassblogg och 

informationssökning via Internet. Man använder program som Word, Multigram, Lexia, 

Gröna-Blå-Rosa-Gula programmet. 19 av 22 lärare använder och ser datorn som ett 

hjälpmedel för elever med behov av särskilt stöd. Liberg (2007) menar att i läs- och 

skrivinlärning och i den fortsatta språkutvecklingen är datorn ett utmärkt verktyg om den 

används på rätt sätt. För eleverna upplevs ofta användandet av datorer mycket givande och 

stimulerande då de får producera egna texter som är rätt stavade och snyggt utskrivna.  

 

9. Diskussion 
 

Vårt syfte var att undersöka vad som styr hur och om man använder IKT i det praktiska 

arbetet med elever i årskurs 1-3, sett ur ett lärandeperspektiv. Vi kommer i diskussionen att 

koppla syftet till tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter som vi har beskrivit 

tidigare i studien. Våra egna slutsatser kommer sedan att flätas samman med resultatet för att 

se konsekvenser inför vår kommande yrkesroll som lärare. Följande kapitel innehåller en 

resultatdiskussion, en metoddiskussion och vi ger förslag till vidare forskning.    

 

9.1 Resultatdiskussion 

 

Våra frågeställningar när vi inledde studien var följande; 

 Vad påverkar lärarens användning av IKT i undervisningen för elever i årskurs 1-3? 

 Vilka förutsättningar för användandet finns det i de skolor som vi undersöker?  

 Vilken uppfattning har läraren till att använda IKT som ett verktyg i ett lärandesyfte?  

 

Påverkansfaktorer till användandet av IKT i undervisningen visade sig vara ekonomisk genom 

tillfredsställande utrustning och tillgång till IKT i klassrummet, lärarens intresse och 

kunskaper inom IKT, tydliga mål i skolan och en stöttande rektor. Resultatet i studien visar att 

det ser väldigt olika ut på skolorna i kommunen, både vad det gäller förutsättningar och 

möjligheter. Vi blev förvånade över att standarden var så dålig på många skolors utrustning 

och har en förståelse för lärarnas frustration. Med tanke på den nya läroplanens mål angående 

IKT (Skolverket 2011), var det flera lärare som kände uppgivenhet och stress för att kunna 

tillgodose elevernas rättigheter utifrån läroplanen, då det finns kunskapskrav beskrivna redan i 

årskurs 3.  

 

De flesta lärarna beskriver att de ser stora möjligheter med att använda IKT i undervisningen, 

men menar att det finns många hinder för användandet. Möjligheterna som lärarna ser ur ett 

lärandesyfte är IKT som ett komplement i undervisningen, att få hjälpmedel i arbetet med läs- 

och skrivinlärning och en lärare som arbetar på en mångkulturell skola menar att man kan 

arbeta med hjälp av språklära och bilder. Lindö (2002) beskriver hur lärarna i några 

mångkulturella elevgrupper arbetar målmedvetet för att stärka elevernas kommunikativa 

förmågor, genom att producera egna läromedel med hjälp av olika IKT-verktyg (scanner, 

digitalkamera). Hinder som lärarna påtalade beskrivs som brist på tid, kommunen som inte 
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satsar pengar på skolan, prioriteringar av arbete och uppdrag, fortbildning, nedläggningshotad 

skola som man inte vill satsa på och för dålig utrustning. Vi menar att dessa olika attityder till 

användning av IKT i undervisningen kan kopplas till Bourdieus (2000) begrepp habitus som 

beskriver hur människor handlar och agerar utifrån deras upplevda erfarenheter. 

 

Vi kunde se en variation i lärarnas svar på en beskrivning av möjligheter och hinder, och 

tolkar det som att det kan handla om en attityd till förändring, men också skilda attityder till 

användandet av IKT. Då datorn ses som ett bra verktyg och hjälpmedel med stora möjligheter, 

men även något som kan försvåra undervisningen, tror vi sättet på vilket datoranvändningen 

erfars av de olika lärarna, upplevs som komplext snarare än fullständigt vilket Marton & 

Booth (1997) beskriver det inom fenomenografin.   

 

Utifrån samtalen med lärarna har vi insett att man i stor utsträckning utgår från det 

sociokulturella perspektivet, men vi kan även se attityder från både kognitiv och 

behavioristisk inlärning. Man såg samspel och möjligheter till att lära av varandra, man 

tillverkade eget skrivet material som att föra loggbok och olika självvärderingsmaterial för att 

se sitt eget lärande och en traditionell undervisningsform där läraren förmedlar kunskapen. 

Trageton (2005) beskriver utvecklingen av den pedagogiska grundsynen under de senaste 50 

åren, där han menar att man kan se en förändring av fokus - från lärarens undervisning till 

elevernas lärande. Under denna tidsperiod kan man se tre olika sätt att se på lärande; 

behaviorismen (Skinner), där lärandet styrs av läraren och läroboken, konstruktivismen 

(Piaget), där eleven är aktiv, självlärande och bygger sin individuella kunskap och ett 

sociokulturellt lärande (Vygotskij, Bruner), där flera lärande i samspel konstruerar gemensam 

kunskap.  

 

Dessa möjligheter och hinder är något som bekräftas i tidigare forskning. Mc Donald & 

Ingvarsson (1997) menar att det krävs en hög professionalitet bland lärarna, en stark 

skolledning, en gemensam vision, öppenhet och flexibilitet i skolans struktur för att en aktiv 

skolutveckling ska komma igång. När dessa kvaliteter är uppfyllda, kan de mediala verktygen 

fungera som katalysatorer och öppna upp möjligheter till samverkan med omvärlden. Datorn 

kan stödja skolans mål att låta eleverna ta eget ansvar för sitt lärande, vilket är en mödosam 

process som måste få ta tid. Tondeur m.fl. (2008) visar också på hinder och möjligheter som 

kan påverka användandet av IT - kunskap bland personal, fortbildning, om det finns en vision 

om utveckling på skolan, vilken typ av datorer som finns på skolan och vilken tillgång man 

har till datorer i klassrummet.  

 

Flera av lärarna som vi samtalade med på skolorna, påpekade däremot att IKT fanns mer 

tillgängligt och användes i större utsträckning i de högre klasserna, årskurs 4-6, där det också 

beskrevs som en mer självklar användning i undervisningen. Många lärare påtalade att det 

fanns få datorer i klassrummet, att det inte fanns en dator per elev och såg detta som ett 

hinder. Vi bedömer i stället att det handlar om ett förhållningssätt till IKT och hur man 

använder IKT som ett verktyg, där alla inte behöver arbeta samtidigt, att det kan vara en stor 

fördel att arbeta flera tillsammans då man lär i samspelet. Vi beskrev tidigare i studien om en 

lärare som arbetade efter Tragetons modell och som menade att hon aldrig vill återgå till att 
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arbeta utan dator igen, hon ser datorn som ett bra komplement i sin undervisning. Detta 

förhållningssätt där hon ser möjligheter ur ett lärandeperspektiv kopplar vi till Vygotskij 

(1999) som menar att genom samarbetet höjs barnets förmåga till en högre intellektuell nivå 

och förmågan att förflytta sig till det som det inte kan med hjälp av imitation. Hela 

inlärningens betydelse för utveckling grundar sig på detta och beskriver begreppet den 

proximala utvecklingszonen. 

 

Vi fick in 22 av 28 enkätsvar. Ett bortfall på 6 enkätsvar, måste med andra ord tas med i 

beräkningen av resultatet. Däremot fick vi in enkätsvar från alla utom en skola i kommunen 

(som också är en mindre skola med endast en lärare i årskurs 1-3). En observation och ett 

samtal gjordes dock på denna skola, vilket vi menar, innebär att resultatet ändå visar en 

ganska sann bild över hela kommunen som helhet och ger ändå studien en hög reliabilitet. En 

av de friskolor som finns i kommunen låg långt fram i utvecklingen i användandet av IKT, 

tillfredsställande IKT-utrustning, fortbildning, tydliga mål, stöttande rektor och ett bra 

samarbete i arbetslaget. Detta är något som Hylén (2010) också påtalar då han menar att det är 

relativt stora skillnader mellan kommunala och fristående skolor, då fristående skolor har fler 

datorer avsedda för eleverna, nyare utrustning och lärarna upplever i mindre utsträckning att 

de begränsas av skolans IT-utrustning.  

 

Skolorna har fortfarande en bit kvar för att kunna leva upp till kommunens vision om att IT 

bland annat ska vara ett hjälpmedel och verktyg för att uppnå de nationella och lokala målen i 

skolan, ge barn och elever i kommunen en god framtidsberedskap, samt åstadkomma 

kompetenshöjning hos elever och personal. I alla fall i de första skolåren som vi har undersökt 

i vår studie. Vi menar dock att det är viktigt att ekonomin inte får påverka lärartätheten och 

skolans undervisningsmaterial som Ellneby (2005) beskrev utifrån en forskning, där det 

visade sig bli en följd av satsning på IKT i skolan.  

 

Utifrån studiens svar kan vi utläsa att flera av lärarna anser sig sakna tillräcklig kunskap, 

kompetens och önskar därigenom mer fortbildning, för att vara bättre rustade gentemot 

eleverna i sin undervisning. Digital kompetens är något vi måste rusta eleverna med inför 

framtiden. Jedeskog (2000) menar att det krävs att människor accepterar och tror på 

framtidsvisionerna, för att de ska kunna förverkligas. Flera lärare var införstådda med att IKT 

ska vara en del av skolans uppdrag och förstod inte hur man ska kunna leva upp till det, då 

man inte ansåg sig ha bra förutsättningar för detta och heller inte tillfredsställande utrustning. 

Läroplanen framhåller att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande (Skolverket 2011, s.14). Som vi ser det, är detta beroende på ekonomiska faktorer 

och inte en brist på viljan hos lärarna. Några av lärarna påpekade att det däremot var på gång 

att de skulle få ny utrustning, kanon, digitalkamera och fler datorer.  

 

Då IKT i skolan är ett ganska nytt och obeprövat användningsområde i de tidigare skolåren, 

vet man väldigt lite om följderna i senare år. Kanske finns det problem som ännu inte är 

förutsedda? Ellneby (2005) menar att forskning redan nu har visat att ungdomar på IT-

gymnasium lider av värk i nacke, skuldror och rygg. Även universitetssjukhuset visar att 
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omfattande användning av mobiltelefoner och datorer kan ge symptom i form av stress, 

depressioner och sömnstörningar. Vi kan härmed se ett dilemma då Hylén (2010) talar om en 

tröskeleffekt som innebär att man inte kan påvisa positiva effekter av elevers kunskap vid 

användandet av dator. Svenska elever använder IT i genomsnitt 13 timmar/vecka i hemmet 

och endast 1timma/vecka i skolan. Författaren menar att det med andra ord krävs en större 

användning av IT i skolan för att kunna se positiva effekter, då eleverna inte når det 

tröskelvärde för IT-användning som krävs. Samtidigt menar Healy (1999) att 

datoranvändningen bör begränsas till en eller två timmar per dag för att undvika 

karpaltunnelsyndromet (avdomning, stickningar och nedsatt känsel i fingrarna), problem med 

synen, handleder, ryggont och elektromagnetisk strålning. Om något är skadligt för fullvuxna 

människor kan det vara ännu mer riskfyllt för växande barn då deras biologiska system växer 

snabbt och är mer mottagliga för skadeverkningar. Författaren menar att vårt samhälle kanske 

bryr sig mer om högteknologi än om våra ungdomars hälsa varför man sopar dessa problem 

under mattan. 

 

För vår kommande yrkesroll som lärare gav denna studie en större förståelse för vilka 

möjligheter och hinder som finns för användning av IKT i skolan och hur man som lärare ser 

på dessa. Innan vi gjorde denna undersökning trodde vi inte att det var så stor skillnad mellan 

kommunens skolor, vi trodde att lärarna hade fått mer fortbildning för sin egen 

kunskapsutveckling och för att kunna lära ut till eleverna och att man generellt hade 

modernare utrustning. Vi hoppas och tror att kommunen inser vikten av att eleverna får 

använda den nya tekniken i tidig ålder och därigenom kommer att satsa mer pengar på IKT i 

skolan. Det handlar inte bara om att få tillfredställande utrustning, utan också om fortbildning 

för lärare, för att göra dem bättre rustade. Många lärare antydde att de saknade kunskapen, 

vilket vi också såg bidrog till en negativ attityd till IKT. Vi bedömer att det i flera fall handlar 

om lärarens förhållningssätt till IKT och tror att det är viktigt att kunna kombinera det nya 

med det gamla i skolan. Det handlar inte om att ersätta, utan i stället om att komplettera. Rask 

(2006) menar att det är nödvändigt att föra berättelser vidare genom generationer och det är 

också viktigt att det skapas nya berättelser som är kopplade till vår tid. Det gamla möter det 

nya, genom att nya berättelser skapas och att gamla berättelser hålls vid liv. 

 

Det är därför jag kan tänka mig en jul utan Arne Weise – men måtte aldrig SVT sluta visa berättelsen 

om Karl-Bertil Jonssons julafton. Och även om jag sedan länge slutat läsa Astrid Lindgrens berättelser  

för mina barn, behöver jag själv med jämna mellanrum få höra om när Emil bjuder in alla fattighjonen 

till det som i alla tider kommer att kallas för ”det stora taberaset i Katthult”. Det är med sådana 

berättelser vi håller känslan för vad som är livets verkliga värden levande. När det gamla möter det 

nya är detta viktigare än någonsin (Rask 2006, s.93) 

 

9.2 Metoddiskussion 

 

Den valda metoden, det vill säga en kvalitativ och kvantitativ studie genom en så kallad 

triangulering - enkät, samtal och observation av miljön på skolorna, kompletterar varandra 

och ger oss en mer djupgående studie med en högre reliabilitet. Det var bra att testa enkäten 

på några av våra kollegor innan, så vi hade möjlighet till att se om den var väl formulerad och 

lättförståelig. Den personliga kontakten vi sedan fick genom att dela ut enkäten, i stället för att 
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skicka den, var viktig och visade sig ge en bra respons till vår studie. Vi bad lärarna att skriva 

mycket under de öppna frågorna, vilket många av dem också gjorde, som vi sedan kunde 

analysera genom att sammanställa och kategorisera. Genom att enkäterna hade kodats kunde 

vi lätt koppla ihop enkäten med samtal och observation. Något som visade sig när vi 

analyserade enkätsvaren, var att vi insåg att vi hade missat att beskriva begreppet IKT 

tillräckligt utförligt i enkäten, då de flesta kopplade begreppet till dator, iPad, smartboard (det 

som stod med i enkäten som svarsalternativ). Genom detta har vi lärt oss att man aldrig kan 

vara nog så tydlig i utformningen av enkäter.  

 

Då vi observerade miljön, såg vi genom uppsatta alster på väggarna att de flesta skolor hade 

tillgång till bland annat digitalkamera och skrivare, som också innefattas under begreppet 

IKT. När vi kom till skolorna och informerade om vår studie, insåg vi att begreppet IKT, som 

är ett relativt nytt begrepp, var okänt för flera av lärarna. Många lärare visste däremot vad 

begreppet IT stod för som introducerades i början på 1990-talet. Riis (2000) beskriver 

utvecklingen av datorer i skolan och 1994 talade man om IT, där man använde Internet för att 

söka information. Begreppet IT utvecklades senare till IKT, där man betonar att 

kommunikationen har tillkommit. Något som vi också upptäckte när vi analyserade enkäten, 

var att två lärare hade svarat att de inte använde sig av IKT i undervisningen, medan man 

sedan i de öppna frågorna kunde se att såväl läraren som eleverna använde sig av IKT. Detta 

innebär att 20 av 22 lärare, till skillnad mot det vi tidigare nämnt 18 av 22, använder IKT i sin 

undervisning. Varför lärarna har svarat som de har gjort, tror vi kan tyda på en feltolkning av 

frågan. Antal elever som använder IKT är dock oförändrad (20 av 22), då den frågan ingick i 

de öppna frågorna. Genom detta kan man ifrågasätta vad man får för svar i 

enkätundersökningar i jämförelse med exempelvis intervjuer som metod. 

 

De lärare som vi strategiskt valde ut, hade inte blivit informerade innan och kunde heller inte 

förbereda sig på att delta i vår studie, vilket vi tror kan ha betydelse för de svar vi fick i 

samtalen. En påverkansfaktor för reliabiliteten i studien kan vara vår förförståelse och tidigare 

erfarenhet, som kan spela en stor roll i hur vi bemöter och ser på lärare i skolan och vår 

tolkning av det empiriska materialet. Stukát (1993) menar att ett bortfall vanligtvis 

förekommer i de flesta undersökningar. Hur stort ett bortfall får vara för att undersökningen 

kan anses som tillförlitlig finns det ingen regel för, utan varje underökning har olika karaktär 

och problem. Man måste då göra en bortfallsanalys där man resonerar kring tänkta orsaker 

och dess betydelse för reliabiliteten.  

 

Utifrån vårt ifrågasättande ovan angående enkäter som metod, skulle man kunna tänka sig att 

istället ha använt intervjuer som val av metod, där lärarna hade blivit informerade innan, 

vilket hade gett en djupare kvalitativ studie. Lärarna hade då kunnat förbereda sig innan och 

gett mer utförliga svar till studien och urvalet till studien hade då blivit färre. Ett annat 

alternativ kunde ha varit att använda sig av fokussamtal där flera lärare hade suttit i grupp och 

diskuterat, vilket kunde stimulera deltagarna till att föra djupare diskussioner. Båda 

samtalsmetoderna hade spelats in för att kunna bearbetas i lugn och ro vid senare tillfällen.  
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Kvale och Brinkmann (2009) beskriver en fokusgrupp som vanligtvis består av sex-tio 

personer med en samtalsledare, där man i gruppen diskuterar ett ämne eller område. Målet i 

en fokusgrupp är inte att nå samförstånd, utan snarare att få fram olika uppfattningar, då den 

kollektiva interaktionen kan bidra med fler spontana, expressiva och emotionella 

uppfattningar i livliga diskussioner.  

 

Vi fick in 22 av 28 enkätsvar. Ett bortfall på 6 enkätsvar, måste med andra ord tas med i 

beräkningen av resultatet. När vi delade ut enkäten, tillfrågades lärarna om att delta i studie 

och vi påpekade att det var frivilligt. Av de lärarna som inte svarade på enkäten, vet vi att en 

var sjuk och en var ledig, när vi delade ut enkäten och en kollega blev då informerad om 

studien och dess syfte och skulle vidarebefordra den. Genom detta hade vi ingen möjlighet att 

veta om de 2 lärarna ville delta i studien. Vad det gäller de 4 andra lärarna kan en trolig orsak 

vara brist på tid, då vi vet att det var tid för utvecklingssamtal i skolorna under denna period 

på terminen. Det kan också bero på ett ointresse från lärarnas sida, dels till att delta i studien 

eller till studiens innehåll. Däremot fick vi in enkätsvar från alla utom en skola i kommunen 

(som också är en mindre skola med endast en lärare i årskurs 1-3). En observation och ett 

samtal gjordes dock på denna skola, vilket vi menar, innebär att resultatet ändå visar en 

ganska sann bild över hela kommunen som helhet och ger ändå studien en hög reliabilitet.  

 

9.3 Förslag till vidare forskning 

 

Samtidigt som vi har arbetat med denna studie har nya och intressanta tankar väckts. Hur ser 

det ut i andra kommuner i landet? Hur ser eleverna på IKT? Ser man några positiva/negativa 

effekter av IKT användning i skolan?  

 

Man kan göra en studie som är rikstäckande, för att få en jämförelse i hela landet. Då vi i 

denna studie har utgått ifrån ett lärarperspektiv, tänker vi att det kunde vara intressant att 

också utgå från ett elevperspektiv och göra en studie om elevers tankar kring IKT 

användandet.  

 

Studier som visar på positiva/negativa effekter av IKT i undervisningen har heller inte gjorts i 

så stor utsträckning och kunde därför vara intressant anser vi. Trageton (2005) har sett 

positiva effekter av IKT användningen i läs- och skrivutvecklingen och Hylén (2010) tar upp 

forskningar som har gjorts, vilka påvisar tydliga positiva samband mellan IT-användning 

hemma och bättre resultat i matematik. Det finns också studier som påvisar positiva effekter 

av IT i skolan, men dessa studier är oftast inte kvantitativt inriktade, vilket ses som en svaghet 

och den jämför elevgrupper som arbetar på olika sätt.  Han hävdar att det är svårt att påvisa 

positiva effekter av IT i svenska skolor jämfört med andra länder och detta menar han kan 

bero på en tröskeleffekt då svenska elever använder IT i genomsnitt 13 timmar/vecka i 

hemmet och endast 1timma/vecka i skolan. Det krävs med andra ord en större användning av 

IT i skolan för att kunna se positiva effekter, då eleverna inte når det tröskelvärde för IT-

användning som förmodligen finns.  
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 
 

1. Kön  2. Ålder  3. Vilket år tog du lärarexamen? 

Man   20-30  1960-1970        

Kvinna  31-40  1971-1980         

       41-50  1981-1990  

           51-60  1991-2000 

   61-70  2001-2010 

     2011-  

     Ingen lärarexamen 

Annan examen_______________ 

 

4. Ingick det någon datautbildning  

i din utbildning? 

Ja 

Nej 

      

5. Har du gått någon datautbildning/fortbildning efter du tog din examen? 

Ja      Beskriv:_______________________________________________________ 

Nej 

 

6. Om svaret är nej: Har du blivit erbjuden någon datautbildning/fortbildning? 

Ja 

Nej 

 

7. Vilka IKT verktyg har ni tillgång till i klassrummet? (Du kan kryssa i fler 

svarsalternativ) 

Dator 

Smartboard 

iPod 

Annat   Beskriv:_______________________________________________ 

 

8. Hur många datorer finns det i klassrummet? 

0 

1-2 

3-4 

5- 

 

9. Finns det en separat datasal på skolan? 

Ja 

Nej 
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10. Hur ser du på användandet av IKT som hjälpmedel? (Kryssa ett svarsalternativ 

per påstående) 
 

  Instämmer helt och hållet     Instämmer i hög grad     Instämmer delvis     Instämmer inte alls     

 
Jag använder IKT i      

min undervisning      
 

Jag har ett stort intresse 

av IKT       
 

Jag har stora kunskaper     

inom IKT      
 

Jag ser stora möjligheter     

med användandet av IKT     
 

Jag ser hinder med  

användandet av IKT 
 

Jag ser positiva effekter       
för elevens lärande       

 

Jag ser negativa effekter 

för elevens lärande 
 

Jag ser IKT som ett 

hjälpmedel sett utifrån  

ett lärandeperspektiv 
 

Motivera dina svarsalternativ ovan:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

11. Hur ser organisationen ut på din skola? (Kryssa ett svarsalternativ per påstående) 
   

Instämmer helt och hållet     Instämmer i hög grad     Instämmer delvis     Instämmer inte alls      

 
Vi har ett bra samarbete   

 i arbetslaget       
 

Vi har en tillfredsställande      

IKT utrustning på skolan      
 

Rektorn stöttar mig i mitt        

IKT arbete 
 

Skolan har tydliga mål för        

att arbete med IKT      
 

Skolan samverkar med    

andra skolor angående IKT    
 

Datorn används för elever      

med behov av särskilt stöd     
 

Eleverna har möjlighet att     

använda datorn på rasten,     

vid elevens val eller dylikt  
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Motivera dina svarsalternativ ovan:_____________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   

12. I vilka ämnen använder du som lärare IKT? 

Beskriv:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

13. I vilka ämnen får eleverna använda IKT?  

Beskriv:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

14. Hur arbetar eleverna med datorn? (Du kan kryssa i fler svarsalternativ) 

Enskilt 

I par 

I grupp 

Beskriv:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Har du ytterligare synpunkter utifrån denna undersökning och dess frågor så skriv 

dem gärna här. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Underlag för samtal och observation 
 

1. Miljöns utformning? 

 

2. Vad finns det för IKT i klassrummet? 

 

3. Hur är datorerna placerade? 

 

4. Stationära/bärbara datorer? 

 

5. Finns det alster uppsatta på väggarna som är gjorda på datorn? 

 

6. Finns det smartboard? Hur används det i så fall? 

 

7. Hur används datorerna av lärare/elever? 

 

8. Vilka dataprogram används? Hur används de? I vilka ämnen? 

 

9. Lärarens eget intresse/egen kunskap av IKT? 

 

10. Hur ser du på IKT som ett hjälpmedel utifrån ett lärandeperspektiv?  

 

11. Ser du några möjligheter/hinder? 

 

12. Hur ser organisationen ut på skolan? (tekniska förutsättningar, stöttande 

rektor, mål/riktlinjer att arbeta med IKT, samarbete på skolan/andra skolor)  
 

 


