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_______________________________________________________ 

Syftet med denna studie är att undersöka samt redogöra för vilka möjligheter några 

lärare i årskurserna 1–3 har att bedriva undervisning med informations- och 

kommunikationsteknik som verktyg, vad användandet av IKT kan tillföra och vilka 

svårigheter det kan skapa i deras undervisning. Vi har utfört en kvalitativ studie med 

skriftliga och muntliga intervjuer. Vårt resultat visar att alla lärare har tillgång till 

digitala verktyg och ser det som ett naturligt arbetssätt, oberoende av vilken 

utbildning de har inom området. Det finns en stor variation i mängden digitala 

verktyg som finns tillgång till och hur eleverna får arbeta med dem. Lärarna anser att 

IKT i undervisningen ger möjlighet för lärarna att bredda utbudet och variera val av 

arbetssätt, men det är när IKT inte fungerar som svårigheter uppstår. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: IKT, Surfplattor, Årskurserna 1–3, Digitala verktyg, Digital kompetens, 

Interaktiv skrivtavla, iPad 
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1 Inledning 

Ofta läser vi att lärare i grundskolan bör hjälpa eleverna att utveckla förmågor som 

genererar digitala kompetenser. Digitaliseringskommissionen (2015) anser att det är 

viktigt för skolan att utveckla elevers digitala kompetens. På arbetsmarknaden kan 

digitala kompetenser bidra till att generera fler arbeten när innovativa lösningar föds ur 

denna kompetens och en befolkning utan digital kompetens kan få det svårare att 

tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter. Datorer och internet är exempel på 

verktyg för att söka information och kommunicera, vilket räknas som en del i att ha en 

digital kompetens.  

Skolverket tar upp vikten av att arbeta med digitala förmågor i undervisningen. I 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) står det att skolan ska ansvara för att 

varje elev under sin tid i skolan ska kunna ”använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande […]” (s.14), vilket enligt 

Samuelsson (2014) kan tolkas som ett uttryck för en önskad digital kompetens. 

Tallvid (2015) beskriver skolan som en praktik vars arbetssätt och ämneskunskaper 

under lång tid byggts upp och etablerats. Sverige har under mer än 40 år satsat mycket 

pengar på att digitalisera skolan, och även om det ännu finns stora olikheter i skolors 

tillgång till teknologi anses svenska skolor generellt vara välutrustade. Idag är det enligt 

Tallvid (2015) inte längre en fråga om skolan ska införa digital teknik, utan på vilket 

sätt den ska användas för att på bästa sätt anpassas till undervisningens former. 

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

För att kunna genomföra undervisning som utvecklar elevers digitala kompetenser finns 

det flera faktorer som spelar roll. Lärare behöver ha erfarenheter och/eller utbildning 

inom IKT för att kunna undervisa inom det. Elevernas kunskaper behöver tas tillvara, 

precis som i alla andra ämnen i skolan. Undervisningen bör läggas på en nivå som får 

eleverna att bli stimulerade. Undervisning inom IKT blir dessutom endast genomförbar 

om det finns tillgång till digitala verktyg. 
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Syftet med vår uppsats är att undersöka och redogöra för vilka möjligheter några lärare i 

årskurserna 1–3 har att bedriva undervisning med IKT som verktyg samt undersöka och 

redogöra för vad användandet av IKT kan tillföra samt skapa för svårigheter i deras 

undervisning. 

Forskningsfrågorna lyder enligt följande: 

1. I vad mån har några lärare tillgång till IKT i undervisningen i årskurserna 1–3? 

2. I vad mån använder dessa lärare och deras elever IKT i undervisningen? 

3. På vilka sätt upplever dessa lärare att IKT tillför något i undervisningen? 

4. Vilka svårigheter upplever dessa lärare att de möter i samband med användandet 

av IKT i undervisningen? 

1.2 Begreppsförklaring 

o IKT: Står för informations- och kommunikationsteknik och är ett 

samlingsbegrepp för teknik som bygger på att människor kan kommunicera med 

varandra. 

o Digitala verktyg: Olika redskap som är webbaserade eller installerade som 

program på datorer och surfplattor. 

o Digital kompetens: Hur förtrogen man är med digitala verktyg och tjänster och 

att man har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och den påverkan 

som den har på ens liv. 

o En-till-en-undervisning: Innebär att alla elever i klassrummet har en egen 

surfplatta eller dator att använda sig av i undervisningen. 

o Interaktiv skrivtavla: Liknar en projektor, men tavlan är tryckkänslig och kan 

interagera med det som visas på skärmen. Även kallad smartboard eller 

activeboard. 

o Appar: Program som går att installera på surfplattor i form av applikationer. 

Många är utvecklade med pedagogiska syften och egenskaper. En del är gratis 

medan andra kostar pengar. 
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2 Bakgrund 

I avsnittet Bakgrund redogör vi för den bakgrundslitteratur vi behandlat genom att dela 

upp den i två underkategorier: Myndigheter och styrdokument samt Relevant forskning. 

Genom rubrikerna skiljer vi myndigheters rekommendationer, styrdokument och dylikt 

från forskning inom IKT i undervisningen. Därefter redogör vi för vald teoretisk 

utgångspunkt under rubriken Teoretiskt perspektiv. 

2.1 Bakgrundslitteratur 

2.1.1 Myndigheter och styrdokument 

År 2006 antog Europeiska rådet åtta nyckelkompetenser som ansågs vara nödvändiga 

för såväl Europas välstånd och tillväxt som för alla individers självförverkligande och 

individuella utveckling. Dessa kompetenser är ”kommunikation på modersmålet”, 

”kommunikation på ett främmande språk”, ”matematisk-, vetenskaplig- och teknisk 

kompetens”, ”digital kompetens”, ”lära att lära”, ”social och mederborglig kompetens”, 

”initiativförmåga och företagaranda” samt ”kulturell medvetenhet och kulturella 

uttrycksformer” (Publikationsbyrån, 2016). Nyckelkompetenserna anses vara 

nödvändiga för att skapa aktivt medborgarskap och behålla den sociala 

sammanhållningen (Digitaliseringskommissionen, 2016:2). Bland dessa 

nyckelkompetenser finner vi alltså bland annat digital kompetens, som inrymmer ”säker 

och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande 

färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)” (Publikationsbyrån, 

2016). 

Digitaliseringskommissionen (2015) skriver i ett delbetänkande att skolan ansvarar för 

elevers formella lärande och att all form av utbildning i Sverige har som målsättning att 

”ge individer de kunskaper och förmågor de behöver för att påverka sina 

livsförutsättningar och sin framtid” (s.126), däribland digital kompetens. Digital 

kompetens kan förklaras som ”i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala 

verktyg och tjänster samt har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess 

påverkan på ens liv” (Digitaliseringskommissionen, 2015, s.102). 

År 2012 tilldelades Digitaliseringskommissionen uppgiften att verkställa målet som 

handlar om att Sverige ska bli världens bästa land i nyttjandet av digitaliseringens 
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möjligheter (Tallvid, 2015). Digitaliseringskommissionen (2016) beskriver 

digitaliseringen med enorm potential för en positiv utveckling i ett flertal 

tillämpningsområden. Dock kräver denna tillämpning av digitalisering en gedigen 

kompetens, understryker de, och det finns för tillfället en bristande förmåga i att hantera 

oönskade såväl som önskade effekter. Digitaliseringskommissionen (2016) menar 

vidare att det är denna bristande förmåga som sätter käppar i hjulen för de möjligheter 

som digitaliseringen i annat fall hade kunnat bidra med. Vidare menar kommissionen att 

ju längre tid vi väntar med att utveckla förmågor i att kunna hantera dessa effekter, 

desto större blir risken att digitaliseringens potential går till spillo. Sammanfattningsvis 

kan man säga att Digitaliseringskommissionens (2015) strävan är att skolsystemet 

utformas utifrån att individer ska rustas för det livslånga lärandet och då ingår en digital 

kompetens för modernt samhällsbygge.  

År 2015 beslutade regeringen att skolverket ska bidra med strategier för främjandet av 

digitaliseringen, inom skola såväl som hos lärare och elever. Dessa strategier ska 

innehålla:  

Målsättningar och insatser för att stärka förutsättningarna för en likvärdig tillgång till it inom 

skolväsendet, en stärkt digital kompetens hos elever och lärare och en it-strategisk kompetens hos 

skolledare samt för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara för skolutveckling och för 

utveckling av undervisningen. (Utbildningsdepartementet, 2015) 

Två decennier efter att Skolöverstyrelsen fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att 

implementera ”Undervisning i datateknik” visade en undersökning av Skolverket, år 

2000, att datorn fortfarande till viss del anses vara en ny företeelse i klassrummen 

(Lindberg, 2000).  

Skolutvecklingsenheten skrev 2004 att tidigare forskning visat på flera vinster med att 

tillföra digitala verktyg i undervisningen, däribland ökad motivation hos eleverna. De 

skrev däremot vidare att nyare forskning som tillkommit på området snarare har visat att 

undervisningen tenderar bli mer ytlig när digitala verktyg kommer in i klassrummet. 

Största delen av lektionerna blir till tid som bara spenderas med tekniken och lärarna 

själva får spendera mycket tid inför lektioner för att få den att fungera, hävdar 

Skolutvecklingsenheten (2004). De nämnde även att det inte är önskemålet om en bättre 

skola som drivit på införandet av digitala verktyg eller lärare som saknat redskap i 

skolan har efterfrågat material från digitala utvecklingen på marknaden. Andra aktörer 
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tillverkar verktyg och lärarna tilldelas ansvaret att ifrågasätta samt pröva vilken nytta 

olika former av IKT kan tillföra undervisningen i deras klassrum. 

(Skolutvecklingsenheten, 2004).  

2.1.2 Relevant forskning 

Att staten tillsatte Digitaliseringskommissionen, menar Tallvid (2015), kan tolkas som 

en ansträngning och ett ytterligare försök att förändra den praktiska undervisningen med 

stöd av IKT, som enligt honom redan gjordes under 1970- och 80-talen. 

När de rutiner som skapats i skolans praktik stöter på nya digitala verktyg, menar 

Tallvid (2015) att det kan få konsekvenser för lärares praktiska arbete. Eftersom lärare 

utmanas i att kunna förändra sina undervisningsformer för att anpassa dem till nya 

verktyg, samtidigt som det finns ett ökat krav på att utveckla sin egen digitala 

kompetens. Att införa nya tekniker i skolans värld är ingenting nytt, och debatten kring 

huruvida det påverkar skolan i positiv eller negativ riktning finns varje gång så sker 

enligt Tallvid (2015). Han menar dock, som tidigare nämnts, att diskussionen som förr 

handlade om huruvida skolor bör rustas med IKT nu förändrats och kommit att handla 

om på vilket sätt IKT bör användas i skolan. Lindberg (2000) påminner oss om att det 

inte är skolans behov av ny teknik som ligger till grund för den digitala utvecklingen av 

bland annat datorer eller programvara. Det har varit företag och andra aktörer som är 

verksamma utanför skolan arbetar för att sälja in sin idé och skapa ett behov i skolan 

utan att det efterfrågats med en pedagogisk grundtanke.  

Dunkels (2009) har en hypotes som skulle kunna användas som en förklaring till varför 

datorn fortfarande anses vara ny. Författaren beskriver tre olika stadier som hon sett att 

vi går igenom när ny teknik introduceras, och menar att dessa tas emot olika av vuxna 

och unga. Det första stadiet innefattar uppmärksammande samt introducerande av ny 

teknik och att den oftast anses vara både dyr och krånglig. Teknikintresserade är under 

detta första stadium ensamma om att förstå potentialen och användningsområdet av 

denna nya teknik. De som saknar intresse brukar å andra sidan ställa sig kritiska och 

snarare se nackdelar med den nya tekniken. Det andra stadiet infaller när tekniken 

etablerats på marknaden och kan finnas i var mans hem. Under detta stadium har vi 

förstått vad mediet har att erbjuda, men inte riktigt utvecklat ett vardagsförhållande till 

det eftersom vi fortfarande försöker att applicera gamla användningsmönster på detta 
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nya. Det är inte förrän i tredje stadiet som vi inte längre tänker på den nya produkten 

som teknik. I tredje stadiet tänker vi snarare på dess användningsområden och tekniken 

blir en naturlig del av vardagen. Till skillnad från tidigare stadier kan numera vem som 

helst vara given användare av denna teknik samt diskutera dess användningsområden. 

Den stora skillnaden mellan unga och vuxna vid introducerandet av ny teknik, som 

exempelvis internet, är att unga föds in i det tredje stadiet medan de vuxna vid 

introduktionen börjat från stadie ett i denna stadieteori. Förutsättningarna för hur 

tekniken mottas skiljer sig alltså markant beroende på vilket stadium användaren 

befinner sig i. Under de vuxnas resa genom dessa tre stadier kan det bli svårt att 

kommunicera med de unga användarna, som kan tänkas vara experter på området. De 

”sena anammarna”, eller vuxna, kan även ha svårt att se det kommande behovet av den 

nya tekniken. (Dunkels, 2009) 

Sheingold och Hadley (1990) kom under sin studie fram till att lärare, i 1980-talets USA 

kände sig bekväma i användandet av datorer och att de använde dem till många olika 

delar av sitt arbete. Det visade sig också att de lade ner mycket tid, både arbetstid och 

fritid på att utveckla sitt användande av datorerna. De beskriver lärarna de intervjuat 

som motiverade, vilket påverkade resultatet positivt. Detta resultat skulle enligt 

Sheingold och Hadley (1990) mycket väl kunna vara talande för en större grupp lärare. 

De formulerade dock tre grundkriterier som behövs för att detta resultat ska kunna tala 

för en större grupp enligt följande: tillgång till tillräckligt med IKT, tid och upplärning i 

hur IKT ska användas, att skolan strukturerar arbetet samt att skolan skapar en kultur 

som främjar och uppmuntrar lärarna till att våga experimentera med de hjälpmedel de 

har fått tillgång till. De understryker dock att även om skolan organiserar arbetet väl, 

krävs det även motivation från läraren själv att vilja utvecklas och utveckla 

undervisningen.  

Knappt ett decennium efter Sheingold och Hadleys (1990) publikation genomförde 

några andra amerikanska forskare en studie där det visade sig att 99 procent av de 

tillfrågade lärarna sa sig ha tillgång till en dator i sitt arbete. En stor del hade även 

tillgång till egen dator i sitt klassrum, vilket generellt ledde till att de använde sig av 

datorn oftare (Smerdon, Cronen, Lanahan, Anderson, Ianotti & Angeles, 2000). En 

vanlig uppfattning är att tillgång till IKT och utbildning i att använda IKT räcker för att 

på ett vettigt sätt kunna använda sig utav det i undervisningen. Genom denna syn på 
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tekniken anses datorn vara ett universellt verktyg som vem som helst kan lära sig att 

använda och till vilket syfte som helst, menar Mishra & Koehler (2006).  

Jönsson (2012) följde under ett projekt en klass som påbörjat en-till-en-undervisning 

med iPads, där den blev ett tillägg till det mer traditionella materialet som fanns. Detta 

är ett resultat som går i linje med Dunkels (2009) påstående gällande att gamla 

användningsmönster appliceras på ny teknik. Jönsson (2012) såg precis som 

Skolutvecklingsenheten skrivit om; att mycket energi och tid går åt till att få tekniken att 

fungera. Läraren i den klass som Jönsson (2012) studerade blev under studiens gång 

aktiv i olika forum och började leta efter alternativa vägar för att hitta mera interaktiva 

program till undervisningen. Detta ledde så småningom till att surfplattan kunde 

användas som ett verktyg för att skapa lärandesituationer och inte till lika stor grad bara 

vara rolig att använda.  

Hylén (2011) tar upp en aspekt som handlar om att lärare idag inte enbart är 

konsumenter av läromedel, så som det såg ut förr. I samband med att lärare producerar 

och delar med sig av material till andra kollegor online, menar Hylén (2011) att de blir 

så kallade ”prosumenter” eftersom detta begrepp innefattar såväl producent som 

konsument. Hylén (2011) nämner ”lektion.se” som exempel på en plattform där lärare 

agerar just prosumenter. 

Gällande forskning kring IKT och användandet av digitala verktyg varierar slutsatserna 

ofta. Tallvid (2015) menar att detta beror på att förutsättningarna så snabbt förändras. 

Oavsett hur väl en studie genomförs blir den snabbt inaktuell, då användandet av IKT 

utvecklas i snabb takt (Hylén, 2011). På bara ett par årtionden har exempelvis datorns 

roll förändrats i samhället, och det finns numera en stark internationell trend i att utrusta 

skolelever med datorer och surfplattor. Många olika typer av en-till-en-undervisnings-

projekt är vanligt förekommande i hela världen. Tallvid (2015) beskriver denna satsning 

som oberoende av hur landet har det ekonomiskt ställt och underbygger sitt påstående 

med exempel som att man i länderna Kenya, Turkiet, Peru och Georgien har satsningar 

liknande de som vi har här i Sverige. Enligt Hylén (2011) är en-till-en-undervisning än 

så länge något nytt, vilket gör att det inte finns några generella former för hur 

undervisningen bör bedrivas. 
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2.2 Teoretiskt perspektiv 

I denna studie kommer vi att använda oss av John Deweys (1859–1952) teoretiska 

perspektiv som verktyg för att tolka resultatet. Dewey är känd som en av frontfigurerna 

för pragmatismen, en filosofi och teori med fokus på de eventuella konsekvenser 

handlingar eller påståenden kan eller kommer att föra med sig. Han räknas även som 

den mest tongivande pragmatikern bland pedagoger. (Säljö, 2012) 

Enligt Dewey bör skola och samhälle höra ihop. Detta innebär i en mening att 

utbildning bör utformas och anpassas med utgångspunkt i vad som för tillfället 

efterfrågas i vårt samhälle, för att den ska bli meningsfull för såväl individen som 

samhället (Säljö, 2012). Vad som efterfrågas förändras i takt med samhället och digital 

kompetens skulle, utifrån Digitaliseringskommissionens (2015) strävan, kunna tolkas 

som något som samhället för tillfället efterfrågar. Dewey beskriver vidare att rollen som 

skolan bör ha i samhället kan likställas med den välvilja som en idealisk förälder önskar 

sitt egna barn. Samhället bör med andra ord eftersträva detsamma för alla sina barn 

menar han, och allt annat vore ett brott mot demokratin: ”Bara genom att vara trogen 

mot den fulla utvecklingen av alla de individer som utgör samhället, kan samhället ha 

någon möjlighet att vara sig själv troget.” (Dewey, 2004, s.58). 

Dewey argumenterar för ”den nya pedagogiken” som innebär ett bredare perspektiv hos 

pedagoger. Genom ett bredare perspektiv menar han, att de förändringar och idéer som 

berör skolans värld skulle kunna betraktas och tas emot på ett nytt och gynnsamt sätt. 

Därmed skulle skolan bättre kunna svara mot de behov, den strävan och utveckling som 

sker i det nya framväxande och föränderliga samhället. Lär vi oss att se sambandet 

mellan pedagogiken och den allmänna utvecklingen menar Dewey att utbildningen blir 

av med sin isolerade karaktär och att detta möjliggör för skolan att utgöra en naturlig 

social enhet i vårt samhälle (Dewey, 2004). Detta kan förenklat sett tolkas som att 

Dewey eftersträvade en mer mottaglig och nytänkande pedagogik som i sin tur rustar de 

framtida medborgarna för ett föränderligt och modernt samhälle och dess möjligheter. 

Dewey utformade en modell som skulle kunna liknas vid idéerna till att utforma en 

idealisk undervisning. Den idealiska undervisningen, menar Dewey, ska erbjuda barnet 

kontakt med kunskaper och erfarenheter som inte så lätt förvärvas i vardagen. 

Undervisningen bör fokusera på att göra eleverna förtrogna med den process som 
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frambringar nya kunskaper, inte minst för att de så småningom ska kunna bli delaktiga 

och tillförande samhällsmedborgare. Lärarens uppgift blir, utifrån Deweys teori, att ta 

med den information och de kunskaper som krävs för att kunna fylla gapet mellan 

elevens förförståelse och en fördjupad kunskap. Dewey kallar detta fenomen för 

”inquiry” och förenklat sagt kan fenomenet uppstå när läraren lyckas möta eleven där 

den befinner sig och integrera elevens förförståelse i undervisningssituationen så att 

kunskapen fördjupas. (Säljö, 2012) 

3 Metod 

Under rubriken Metodval beskrivs de metoder som valts för att få fram data, vilka 

verktyg som används för insamlandet och varför vi anser att dessa är passande för vår 

studie. Vi redogör även för vad vi önskar att uppnå med hjälp av dessa metodval. Under 

rubriken Urval klargör vi vilken målgrupp respondenterna tillhör. Etiska 

ställningstaganden förklarar hur de etiska principerna tas i beaktande under studiens 

gång. Hur vi arbetade för att sammanställa empirin beskriver vi under rubriken 

Databearbetningsmetod. 

3.1 Metodval 

Vi anser att kvalitativa metoder är bäst lämpade för att besvara våra forskningsfrågor i 

denna studie. Detta eftersom vi önskar att få ta del av den sociala kunskapen som våra 

respondenter förvärvat genom yrket, exempelvis vad de upplever som stödjande 

och/eller försvårande i deras arbete. Bryman (2008) beskriver olika typer av intervjuer 

som metod för att få ta del av social kunskap eftersom det möjliggör för att skapa ett 

personligt möte. 

Vi har utformat en intervjuguide som lägger grunden för våra intervjuer. Dels är 

intervjuguiden tänkt att vägleda oss genom intervjun, i riktning mot våra 

forskningsfrågor, dels är den tänkt att ge respondenterna utrymme att forma svaren. 

Därför valde vi även att skicka ut intervjuguiden till deltagarna i förväg. Bryman (2008) 

kallar detta fenomen för semistrukturerade intervjuer. 

Vi har utformat och skickat ut ett flertal missivbrev som informerar om syftet med 

denna studie samt efterfrågar deltagande av lärare i de berörda årskurserna. Intervjuerna 
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genomfördes vid den tid och på den plats som önskades av respektive respondent, för att 

öka möjligheten för deltagande. Bryman (2008) menar att respondenten själv får välja 

plats kan bidra till att respondenterna känner sig tryggare under den eventuella 

intervjun. Detta resulterade i att intervjuerna genomfördes på respondenternas 

arbetsplats, i deras hem, på högskolan eller via mail. Att genomföra intervjuerna 

skriftligt är en kompromiss vi valt att göra i syfte att öka möjligheten för respondenterna 

att delta. Vi utformade därför ytterligare ett missivbrev som erbjöd möjligheten att 

skicka skriftliga svar som vi vid behov kunde komplettera med följdfrågor. Samma 

intervjuguide som låg till grund för muntliga intervjuerna skickade vi ut för de skriftliga 

intervjuerna. 

För att försäkra oss om att vår studie har hög trovärdighet spelar vi in de intervjuer som 

utförs. Det möjliggör för oss att vara närvarande under intervjuns gång eftersom vi kan 

gå tillbaka i ljudinspelningen och lyssna på vad som faktiskt sades, och inte endast 

förlita oss på anteckningar. Under intervjun försöker vi säkerställa respondenternas svar 

genom att upprepa vad vi precis hört för att säkerställa att vi uppfattat uttalandet rätt. 

Upptäcker vi att något trots detta uppfattas som oklart under transkriberingen kontaktar 

vi respondenten för att få ytterligare en förklaring. Är detta inte möjligt kommer den 

aktuella informationen att utgå från det slutgiltiga arbetet. Resultatet kopplas i tolkning 

till vår teori genom att använda och applicera relevanta begrepp på resultatet. I 

resultatdiskussion kopplas resultatet till den forskning som vi tittat på samt 

rekommendationer, styrdokument och andra relevanta texter från myndigheter. 

För att hitta bakgrundslitteratur tittar vi på databaserna ERIC, SwePub och DiVA. 

Genom att läsa artiklar och tidigare avhandlingar inom området kan vi få tips om 

relevant bakgrundslitteratur, som i sin tur möjliggör för en mer nyanserad bild av 

området.  

3.2 Urval 

Respondenterna utgörs av nio lärare som undervisar i årskurserna 1–4. Undersökningen 

riktar sig till undervisningen i årskurs 1–3 och att ha med en respondent som undervisar 

i årskurs 4 påverkar inte resultaten nämnvärt ur undervisningssynpunkt. Däremot kunde 

den läraren ge oss en mer nyanserad bild av arbetet med IKT på skolan, vilket gör att vi 
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vill ha med den respondenten i vår uppsats. Av de lärare som besvarade skriftligt 

återkopplade vi till någon enstaka för att komplettera och förtydliga en del av svaren.  

3.3 Etiska ställningstaganden 

De etiska principerna tas i beaktande under hela studiens gång, med utgångspunkt i 

Hermerén (2011). I missivbrevet som skickas ut till de tilltänkta respondenterna 

informeras de om studiens syfte, hur den färdiga studien kommer att publiceras och att 

de är anonyma i arbetet. Uppgifterna om vilka som har intervjuats kommer hållas 

konfidentiellt. Respondenterna blir även informerade om att de när som helst kan 

avbryta sitt deltagande under denna studie och att intervjusvaren i så fall utgår från 

slutresultatet, samt att de eventuella svar som ges i intervjun, av deltagande 

respondenter, endast används till denna studie och inte ges vidare till obehöriga.  

3.4 Databearbetningsmetod 

Alla intervjuer transkriberas av författarna strax efter genomförandet. Efter 

transkriberingen går författarna igenom svaren gemensamt. Därefter färgkodas texterna 

från alla intervjuer baserat på dess typ och klipps ut och läggs i olika högar. Detta 

möjliggör en tydlig sortering av svaren i olika kategorier samtidigt som att 

respondenternas svar anonymiseras även för författarna. De kategorier som arbetas fram 

fyller syftet att besvara forskningsfrågorna och resulterar i rubriker som används för att 

presentera empirin. Tolkningen sker genom att göra oss förtrogna med Deweys syn på 

samhälle, skola och applicera hans begrepp på vår empiri. 

4 Resultat 

Avsnittet Resultat innehåller rubrikerna Empiri, Tolkning och Resultatsammafattning. 

Vår empiri är uppdelad i fem rubriker som är kopplade till och tänkta att besvara våra 

forskningsfrågor. Vår tolkning är gjort utifrån Deweys syn på skola, samhälle och 

pedagogik. I resultatsammanfattningen står en kortare sammanfattning utifrån 

forskningsfrågorna för den som snabbt vill skapa sig en överblick på resultatet. 
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4.1 Empiri 

4.1.1 Tillgång till IKT i undervisningen 

Alla intervjuade lärare har tillgång till en egen dator, stationär eller bärbar. Majoriteten 

av dem har även en egen surfplatta. I de flesta fall finns surfplattor och datorer även för 

eleverna att tillgå, men i några klasser har eleverna enbart tillgång till datorer. I de fall 

då iPads finns att tillgå är de antingen tillgängliga på skolan och lärarna kan boka och 

låna dem till enstaka lektioner eller så är surfplattorna utdelade till klassrummet för att 

bedriva en-till-en-undervisning. Några klasser har ett antal datorer eller surfplattor som 

finns tillgängliga för klassen, men som inte räcker till en per elev. I ett fåtal fall hade 

elever i behov av särskilt stöd en egen dator att tillgå.  

En interaktiv skrivtavla eller projektor finns tillgänglig i klassrummet hos majoriteten 

av lärarna. Alla lärare hade tillgång till en projektor och i de enstaka fall som en 

projektor inte fanns i klassrummet gick det att hämta in en. Ett par av lärarna hade 

tillgång till en dokumentkamera som filmar samt projicerar upp realtid via projektor, så 

alla kan se samtidigt. 

Jag har ju Activeboarden, så den… mest använder jag faktiskt den som en skärm för den är ny för 

mig. Så jag har inte hunnit lära mig den riktigt än… (Lärare G) 

Alla skolor har avtal med minst en digital tjänst. De digitala tjänster som fanns att tillgå 

och nämndes bland ett flertal lärare var SLI och digitala versionen av NE. Andra 

digitala tjänster som fanns att tillgå som nämndes mer sporadiskt var Inläsningstjänst, 

Matteknep, Skolplus och Lexia. Majoriteten av lärarna har tillgång till digitala versioner 

av läromedel i till exempel matematik, engelska, SO och/eller NO.  

4.1.2 På vilket sätt använder läraren IKT i undervisningen?  

Så gott som varje dag på ett eller annat sätt (Lärare E) 

Datorn och/eller surfplattan är verktyg som uppfattas vara en självklar del av 

undervisningen för alla lärare. Alla lärare gav svaren ”varje dag” eller ”nästan varje 

lektion” på frågan gällande om de använder IKT i undervisningen. Största delen av 

IKT-användandet för alla lärare sker i samband med genomgångar eller filmvisning av 

olika slag. SLI, UR, SVT och Youtube var fyra kanaler som användes till olika grad och 

i olika syften av lärarna i samband med filmvisning.  
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Vilka kanaler jag har tillgång till? Jo alla man vill… (Lärare I) 

Lärarna i studien säger sig vara restriktiva mot vad de visar för eleverna och ett par av 

dem nämner att de använder sig av Skolverkets rekommendationer (2016) vid 

avgörandet av vad som visas för eleverna. Skolplus och Elevspel var två digitala 

verktyg som flera lärare nämnde att de använde sig av. Den första är en betalversion 

som en del av skolorna har eller har haft, den andra är en gratis variant som flera lärare 

nämnde att de använde sig av. De som inte längre betalar för Skolplus tyckte detta var 

synd då den har många bra funktioner och de upplevde den som lite mer modern än 

Elevspel. Fördelen med Elevspel, enligt dem, är att läraren kan rikta olika uppgifter till 

eleverna som de kan arbeta med i skolan och/eller hemma. Läraren kan se hur många 

gånger de arbetat med den för att komma fram till rätt svar. Det ger då en överblick för 

om eleven förstått eller bara gissat sig fram till rätt svar. 

De digitala läromedel som verkar användas mest frekvent i undervisningen används i 

ämnena matematik och engelska. Till stor del av läraren vid genomgångar, och i vissa 

fall som ett alternativt läromedel för elever. En del lärare nämnde även att de 

administrativa delarna av arbetet görs digitalt såsom kontakten med hemmen, 

frånvarorapportering och måluppfyllelse. 

4.1.3 På vilket sätt använder eleverna IKT i undervisningen? 

Även om lärarna är samstämmiga gällande sin egen användning av IKT i 

undervisningen är differensen stor gällande hur ofta och till vad eleverna använder sig 

av IKT. Det gavs också uttryck för en upplevd skillnad i hur eleverna idag tar sig an de 

digitala verktygen mot förr om åren.  

[…] Elever idag […] De är mycket bekväma med iPads eller med datorer... Förut var det bara att 

logga in eller hitta det dom skulle gå… vilken sida de skulle gå in på och så logga in. Det ser man 

ju att de är ju mer bekväma med…  (Lärare H) 

Flertalet lärare säger att eleverna arbetar så gott som dagligen med mängdträning i 

matematik och tränar på att skriva texter. Det genomförs oavsett hur många enheter som 

läraren har tillgång till. Antingen arbetar alla med det samtidigt för sig själva eller två 

och två, eller så turas de om på de datorer/surfplattor som finns i klassrummet. En liten 

del säger att eleverna arbetar med IKT upp mot ett par lektioner i veckan och i något 

enstaka fall är snittet en gång i veckan, koncentrerat till mer eller mindre aktiva 
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perioder. I ett fåtal fall avvaktar läraren med att införa digitala verktyg till eleverna i 

undervisningen för att arbeta med och träna upp andra förmågor först. 

Oftast varje dag med matteträning, skriva texter mm (Lärare F) 

En till tre gånger i veckan. Det beror lite på vad vi jobbar med och om jag hittar någon bra app 

eller sida för eleverna att använda (Lärare D) 

Mer som kompensatoriska hjälpmedel […] än att de har det i undervisningen alla samtidig (Lärare 

B) 

Några lärare beskriver att eleverna arbetar med sagor skriftligt på papper eller digitalt, 

medan andra låter eleverna arbeta med byggandet av sagor genom appar för att befästa 

sagoformen muntligt. Någon enstaka lärare nämner att eleverna tränar på spårning av 

bokstäver via en app, medan någon annan hellre ser att eleverna gör det för hand. En del 

lärare arbetar med att låta eleverna träna på stor bokstav och punkt genom att skriva på 

datorer. I andra klasser får eleverna skriva på datorn först när de behärskar detta för 

hand. 

Den här eleven hade aldrig, aldrig, aldrig skrivit såhär mycket för hand, och eleverna ser lättare 

stor bokstav och punkt […] (Lärare A) 

Jag vill att de ska behärska att kunna skriva meningar. Med stor bokstav och punkt och kunna…jag 

är lite petig med bokstavsformen. Så jag vill att de ska vara säkra på det innan vi går vidare. 

(Lärare B) 

Genom att använda sig av digitalt material ges eleverna möjlighet att ta med sig 

skolarbete som de tycker är roligt hem, utan att behöva bära med sig böcker. Eleverna 

har då egna inloggningar som de kan använda. I några fall kan däremot lärarna inte ta 

del av och se elevens arbete som sker hemma, exempelvis i den digitala 

matematikboken. Genom att använda sig av digitala ordböcker beskriver en av lärarna 

hur det kan hjälpa eleverna i arbetet med att översätta ord online som inte en vanlig 

ordbok kan göra. 

Framförallt är det de att man kan […] höra uttalet. T.ex. Det är lättare för dem att knappa in 

särskilt ord än att kolla i en ordbok. Alla elever kan inte ens svenska så pass bra, så att de kan leta i 

en ordbok. Medan de digitala verktygen tillåter att man kanske bara trycker på mikrofonen och 

säger det svenska ordet så får man det översatt till engelska. (Lärare I) 
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4.1.4 Vad tillför IKT till undervisningen 

Att använda sig av IKT i undervisningen är något som flertalet lärare uttrycker att 

eleverna verkar uppleva som roligt och spännande. Det väcker en nyfikenhet hos elever 

som inte kommer med mer traditionella arbetssätt och det ger enligt några av lärarna en 

möjlighet för läraren att enkelt bredda utbudet av innehåll i undervisningen.  

Även om många elever beskrivs tycka att det är spännande, väljer en del av dem hellre 

att skriva för hand om de får. En del lärare upplever att eleverna skriver bättre och 

längre texter när de ges möjligheten att skriva på dator eller surfplatte. En förklaring var 

att det blir lättare för både lärare och elev att gå tillbaka och göra ändringar i texten samt 

rätta språkliga fel än när den skrivits för hand.  

Ett av målen är att de ska kunna rätta sig själva, och det gör de mycket lättare på en dator.  

(Lärare A) 

Vissa lärare använder IKT i undervisningen som en pausaktivitet för eleverna. Ofta 

valdes dans, som förutom att vara en stund där eleverna får sträcka på sig och byta 

fokus även var en möjlighet att föra in motorikövningar i dansandet. De flesta lärarna 

uttrycker att IKT även tillför ytterligare ett alternativ till arbetssätt att välja mellan och 

ofta användes det för att göra mängdträning för eleverna lite roligare.  

Ett flertal lärare beskriver projicering av en bild eller text på tavlan som en möjlighet till 

gemensam kommunikation tillsammans med eleverna. Andra fördelar som togs upp vid 

användandet av projicering var: visuellt stöd oavsett om det var planerat eller spontant, 

rikta elevernas fokus åt samma håll, göra det lättare för elever att följa med samt bättre 

möjlighet för alla att kunna titta på samma sak samtidigt.  Flera av lärarna upplever att 

IKT i undervisningen bidrar till att undervisningen stödjer fler sinnen och kan erbjuda 

eleverna information på flera olika sätt. Under genomgångar där de projicerar och 

diskuterar uppgifter i helklass, uttrycker en lärare att eleverna inte ser det som att arbeta: 

[…] många elever säger när ska vi börja jobba? Ja men vi jobbar ju för fullt, vi håller ju på hela 

tiden här! Men de ser inte… det är liksom boken och pennan som är jobba. (Lärare B) 

En annan lärare beskriver att eleverna ges möjlighet att visa på andra förmågor än vad 

som ges utrymme för utan de digitala verktygen, vid exempelvis arbete med 

programmering: 
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Det är ju mycket kreativitet, tänkande... mycket mot matte. Och förstå samband, skriver jag det här 

så händer det här […] Så förmågan, matematiska förmågan kom upp ur ett annat skeende med 

programmering. (Lärare A) 

Vissa av lärarna ser att eleverna med hjälp av IKT kan arbeta mer individanpassat och 

på egen hand, genom att exempelvis lyssna på ord, berättelser och sånger så många 

gånger de behöver. Detta ser ett flertal lärare som bra för undervisningen, tillexempel 

för att befästa språkljuden, lära sig ett nytt språk eller ha möjligheten att repetera efter 

behov för att kunna befästa kunskapen. Vissa ser även att detta arbetssätt gynnar elever 

med andra behov, de som förstått uppgiften kan klicka sig vidare och den som behöver 

kan göra om flera gånger. Samtidigt ser flera av lärarna det som en fördel att eleverna 

arbetar två och två när de jobbar på dator eller surfplatta. Detta eftersom de måste 

diskutera vad de gör och inte riskerar att bara trycka och gissa sig fram till det rätta 

svaret. 

4.1.5 Vad skapar IKT för problem i undervisningen 

[…] då krävs det ju att skolorna har bra uppkoppling och att det finns iPads eller kanoner. För om 

dom vill att vi ska jobba med det så måste det ju finnas. Och framförallt utbildning då… För vi kan 

ju inte få en massa saker om vi inte vet hur vi ska använda det… (Lärare H) 

Genom att föra in IKT i klassrummet är det många av lärarna som blir beroende av att 

ha en internetuppkoppling. För att kunna visa film eller använda appar på surfplattor så 

krävs det att nätverket klarar av att driva alla enheter. Några lärare har löst det 

problemet genom att göra sig oberoende av nätverket och bara arbeta med uppgifter 

som fungerar ändå. Till exempel behövs inte internet när eleverna ska skriva egna texter 

i ett ordbehandlingsprogram. Andra lärare kunde ändå bedriva genomgångar då datorn 

hade en nätverkssladd eller god täckning på skolans wi-fi i sitt klassrum.  

Apples iPad verkar vara normen när det kommer till surfplattor som arbetsverktyg. Det 

var det enda märket som beskrevs finnas på skolorna, och också det enda märket som 

efterfrågades hos de lärarna som saknade surfplattor. De som använde sig av dem 

upplevde att de får spendera mycket tid för att få tekniken att fungera. Eftersom alla 

surfplattor måste hanteras en och en innebär det att alla installeringar och uppdateringar 

måste göras enskilt, ett arbete som i många fall landar på läraren själv att ordna. Det 
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finns system som kan hjälpa till att samhantera iPads och att skaffa det är en teknisk och 

kostnadsmässig fråga, men är något som skulle lösa en svårighet för läraren.  

Att inte ha tillräckligt med surfplattor eller sakna det alternativet för eleverna att 

använda överhuvudtaget var ett av de vanligaste hindren, ihop med ett icke fungerande 

nätverk. En del lärare som tyckte att det i dagsläget fungerade bra med att dela enheter 

mellan klasser såg en potentiell utmaning om det blir så att fler och fler vill använda 

dem så du inte kan boka dem när helst de vill. Andra lärare som hade tillgång till 

surfplattor som delades mellan flera klasser uttryckte en oro över att man inte visste vad 

som väntade sig när man hämtade in dem till klassrummet. Fanns rätt app och var 

batteriet uppladdat? Vem hade senast använt den och var några inställningar ändrade? 

Den osäkerheten kunde hindra lärare från att använda dem lika ofta som de såg 

potentialen till att göra om de fanns i klassrummet. 

Jag känner nog att jag skulle vilja ha egna i mitt klassrum. För det tror jag skulle göra att jag skulle 

använda det mer. Nu ska jag boka in det och… jag är inte säker på hur den ser ut när den öppnar 

sig […] (Lärare C) 

Olika typer av interaktiva skrivplattor efterfrågades som ersättning istället för en 

projektor då dessa har program som inte kräver en separat dator. Inte alla de som har 

någon form av interaktiv skrivtavla ansåg sig utnyttja den till fullo utan använde den 

mer som projektor. Andra har problemet att utrustningen finns, men att ingen kan visa 

hur den ska användas, vilket också gör den outnyttjad.  

Jag hade gärna haft en smartboard, tekniskt sätt har min projektor någon typ av smartboard 

funktion men denna är det ingen som jobbar på skolan som vet hur den fungerar. (Lärare D) 

Många av lärarna uttrycker en brist i sin egen kunskap kring användandet av IKT som 

ett av de största hindren för att utnyttja det i högre grad, på andra sätt eller som ett 

argument till att inte ha fört in IKT som eleverna får använda i undervisningen tidigare, 

då man själv inte känner sig redo.  

Jag har inte riktigt utbildning för det, och kanske inte heller riktigt intresse… för att lära mig det 

jag skulle kunna sitta på kvällen och göra de… så intresserad är jag inte… och den tiden finns inte 

här i skolan… (Lärare C) 

En annan brist är att det går åt mycket tid för att hitta material som passar och få de 

enheter som ska användas att fungera. Digitala läromedel efterfrågades av några som ett 

önskemål till alla ämnen då det underlättar vid genomgångar. Hos många lärarkollegier 
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är just frågan om appar och digitala versioner av läromedel någonting som upplevdes 

som svårt, då det inte finns någon gemensam syn på vad som är mest värt att lägga 

pengar på. Gratisversioner som upplevs som tråkigare av eleverna eller som bara tillåter 

en att använda programmet till en viss gräns blir kompensatoriska lösningar för att spara 

in pengar, eller av en osäkerhet över att inte veta vad man bör spendera dem på.  

Vilka är bra? Och vilka är mindre bra? Och så kostar det ju pengar […] och hur gör vi då på 

skolorna? Kan vi uppgradera? (Lärare H) 

Några lärare nämnde att det endast finns ett fåtal källor som de litar på har bra material. 

Det som ska visas i klassrummet kollas igenom för att läraren ska vara säker på att det 

är ett bra material och inte en parodi på t.ex. en barnsång. Men även om de i förväg 

kollat igenom klippet, kan det på YouTube dyka upp reklam om vad som helst mitt i ett 

program. I olika grupper på bland annat Facebook finns det mängder av tips på övningar 

och program som i många fall kan vara hjälpsamt. Det är däremot inte organiserat på 

något sätt, så om läraren en gång sett något användbart tips måste de själva minnas var 

de såg det eller spara det direkt. Därför uttryckte några lärare att de hellre använde sig 

utav en sida med något begränsat utbud, men med material som de vet är vettigt och lätt 

att hitta till.  

4.2 Tolkning 

Det råder en variation i hur stor tillgång lärarna har av IKT. I förhållande till Deweys 

(Säljö, 2012) tankar kring en idealisk undervisning skulle detta kunna tolkas som ett 

problem i de fall då variationen av och tillgången till IKT inte var så stor. Eftersom 

skolan enligt honom ska erbjuda kunskaper och erfarenheter som inte så lätt förvärvas i 

vardagen. Med en annan utgångspunkt i åtanke, att skola och samhälle bör höra ihop, 

går det att betrakta lärarnas olika svar som exempel på hur skolan på olika sätt svarar för 

att tillhandahålla utbildning som genererar digital kompetens hos elever. De brister som 

lärarna uttrycker; otillförlitligt digitalt material, tidsbrist och otillräckligt med digitala 

verktyg, kan å andra sidan tolkas som att samhället inte svarar fullt ut mot skolans 

eventuella behov.  

Även den självupplevda bristen i den digitala kompetensen hos lärarna kan tolkas som 

en produkt av att samhälle och skola inte hör ihop, med tanke på att den digitala 

kompetensen finns utanför skolan, men inte hos alla lärare. I de fall då en lärare saknar 
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de grundläggande kunskaperna inom ramen för en digital kompetens kan det bli svårt att 

utföra den idealiska undervisningen som Dewey utformat och förespråkar. Eftersom 

fenomenet ”Inquiry”, som är tänkt att leda till en fördjupad kunskap hos elever, inte är 

genomförbart om läraren själv saknar kunskap att grunda undervisningen på. Det kan 

även bli svårt för läraren att fylla gapet mellan förförståelse och fördjupad kunskap hos 

de elever som besitter djupare kunskaper än läraren själv.  

Lärarna nämner ett flertal olika områden där IKT används i undervisningen. 

Användandet har i några fall lett till att lärare på egen hand hittat nya metoder och bättre 

användningsområden för IKT i undervisningen, vilket genom Deweys termer kan tolkas 

som att lärarna tar emot vad skolan har att erbjuda på ett gynnsamt sätt. I vissa 

situationer har lärare löst problematik med hjälp av IKT och i andra situationer har de 

fått lösa problematik som uppkommit i samband med användandet av IKT. Vi tolkar 

dessa företeelser som att lärarna överlag visar på mottaglighet för ny teknik samt ett 

nytänkande, vilket svarar mot vad Dewey efterfrågade och kallade för ”den nya 

pedagogiken”. Lärarna upplever att eleverna känner lust och nyfikenhet i samband med 

IKT-användning i undervisningen, vilket utifrån Deweys synsätt kan tolkas som att 

undervisningen upplevs som meningsfull av eleverna. 

4.3 Resultatsammanfattning 

Vår sammanställning visar att lärarna i hög grad har tillgång till att använda sig av IKT i 

undervisningen. De har alla tillgång till en egen dator och/eller surfplatta samt verktyg 

att projicera med. Alla lärare ser sitt användande av IKT i undervisningen som en 

självklar del då det används dagligen. Alla skolor erbjuder minst en digital tjänst som 

lärarna har tillgång till, men det är inte alla som väljer att nyttja det skolan valt att köpa 

in i sin undervisning. I vad mån eleverna använder sig av IKT i undervisningen varierar 

beroende på hur läraren väljer att organisera arbetet och vilken tillgång de har till 

digitala verktyg. Vilken mängd digitala verktyg läraren har tillgång till är inte alltid 

avgörande för hur frekvent det används i undervisningen. 

IKT i undervisningen upplevs väcka nyfikenhet och lust hos många elever. Det upplevs 

även ge en möjlighet att bredda utbudet av undervisningsmaterial för lärarna. De flesta 

lärarna upplever att IKT i undervisningen möjliggör för ett varierat arbetssätt som dels 

kan stödja fler sinnen dels visa på andra förmågor hos eleverna. Svårigheter i samband 
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med användandet av IKT i undervisningen är i många fall en brist i den egna kunskapen 

gällande verktyget. En annan svårighet som uttryckts bland flera lärare är bristen på tid 

till det som krävs för att använda IKT på ett önskat sätt. Många lärare uttryckte att de 

känner sig hindrade av bristen på digitala verktyg och/eller ett fungerande nätverk.  

5 Diskussion 

Metoddiskussion är en genomgång på de metoder som vi har använt oss av och hur 

arbetet med dem gått. I kapitlet Resultatdiskussion ställer vi de frågor som uppkommit 

hos oss under arbetets gång samt kopplar det till den bakgrundslitteratur som vi använt 

oss av i studien. 

5.1 Metoddiskussion 

Att vi har använt oss av en kvalitativ metod anser vi har varit användbart för att få ta del 

av lärarnas tankar och erfarenheter kring användandet av IKT. Vi anser att den 

intervjuguide som vi utformat har kunnat vägleda både oss och våra respondenter 

genom intervjun, och samtidigt ge dem möjligheter att förbereda sig. Informanterna fick 

välja helt fritt när och var intervjun skulle ske vilket vi tror var avgörande för oss att få 

ihop respondenter. Framförallt det faktum att vi även kunde använda oss av några 

skriftliga svar ökade både vår geografiska bredd och antalet deltagare. Längden på 

intervjuerna varierade mellan 8 och 35 minuter. Det hade dels att göra med hur 

kortfattade lärarna var och hur mycket vi pratade kring frågorna.  

En lärare hade inte sett frågorna i förväg eftersom de aldrig kommit fram, men denne, 

likt andra lärare som efterfrågade det fick intervjuguiden framför sig under tiden av 

intervjun. Inte alla lärare som fått intervjuguiden hade valt att läsa igenom den i förväg, 

men genom att de ändå fått se frågorna gav vi dem en bild av intervjuns omfattning. Vi 

har haft möjlighet att ställa motfrågor och förtydliga de svar som vi fått. I de skriftliga 

intervjuerna hörde vi i vissa fall av oss igen för förtydligande, i de muntliga intervjuerna 

skedde förtydliganden direkta under intervjuns gång. Genom att vi tagit lärdom av 

tidigare intervjuer där vi ansett oss vara för snabba med att avbryta respondenternas svar 

med en kompletterande fråga var vi denna gång mer avvaktande med att börja prata så 

att de fick chansen att avsluta sin tanke.  
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Genom att använda oss av ljudinspelning under intervjuerna kunde vi vara helt 

närvarande i samtalet och inte behöva anteckna vilket vi upplevde som positivt. Vi 

lyssnade igenom inspelningarna och transkriberade samtalen. Vi antecknade ibland 

klockslag i transkriberingen för att lättare kunna hitta tillbaka i ljudinspelningen om vi 

ville lyssna om. Vi anser att trovärdigheten på vårt arbete är relativt hög eftersom det 

inte uppstod några frågetecken i arbetet med resultatet.  

Vi har tagit de etiska principerna i beaktning under alla delar av arbetet med denna 

uppsats. Vi har tagit anonymitetskravet i beaktning och inte namngett några skolor eller 

respondenter. Lärare som arbetar på samma skola har i några fall vetskap om att 

kollegor deltagit i studien.  

Sökandet efter litteratur har genomförts på ERIC (ProQuest), SwePub och DiVA. Vi har 

genom uppsatser där hittat annan referenslitteratur som vi letat upp på Mälardalens 

Högskolebibliotek eller med hjälp av Google och Google Scholar. Rubriksättningen 

kommer delvis ifrån metodböcker, men även andra uppsatser som vi läst, detta för att få 

en struktur som känns så passande för denna studie som möjligt. 

Genom att skriva ut intervjuerna och dela upp citaten därifrån i högar ordnade vi en 

lättöverskådlig bild av vad lärarna sa om de olika delarna. Det gick då snabbt att se vad 

de var samstämmiga om och/eller vilka delar som skilde sig åt. 

5.2 Resultatdiskussion 

I vår studie framkom det att majoriteten av lärarna känner sig bekväma i att undervisa 

genom digitala verktyg, det vill säga bekväma i att bedriva undervisning där man tar 

hjälp av digitala verktyg för att uppnå ett visst syfte. Däremot har vi tolkat det som att 

flertalet av lärarna känner att de för tillfället inte har den digitala kompetens som krävs 

för att undervisa eleverna i eller om digitala verktyg. Det vill säga hur och varför de 

fungerar, vad dessa verktyg kan kräva för underhåll för att fungera eller vilka 

användningsområden de skulle passa sig för. Med andra ordkunskaper som kan tänkas 

rymma inom definitionen av en digital kompetens. Detta har vi tolkat eftersom ett flertal 

av lärarna uttryckt vissa svårigheter inom motsvarande områden.  

Med utgångspunkt i att samhället, via läroplanens övergripande mål, efterfrågar digital 

kompetens hos eleverna frågar vi oss om lärarna förutsätts att själva inneha denna 
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kompetens. Digitaliseringskommissionens (2015) definition av digital kompetens är 

följande; ”i vilken utsträckning man är förtrogen med digitala verktyg och tjänster samt 

har förmåga att följa med i den digitala utvecklingen och dess påverkan på ens liv” 

(s.102). Detta har i sin tur lett oss till frågan om det är möjligt för någon som inte själv 

innehar denna kompetens att till fullo hjälpa någon annan att komma över den och i så 

fall, i vilken utsträckning?  

Om vi utgår från att digital kompetens hos lärare är någonting som förutsätts ska finnas, 

bör utbildning för lärarna rimligtvis vara något som bör erbjudas i de fall då denna 

kompetens saknas. Om det är skolan, kommunen eller staten som ska erbjuda sådan 

utbildning vet vi inte, men ser det som ett positivt alternativ då några lärare i vår studie 

efterfrågat fördjupad kunskap om och i de verktyg som sätts in i skolan. Sett ur Dunkels 

(2009) stadie-hypotes, skulle ett tillvägagångssätt från statens sida, för att möta dessa 

lärare, förslagsvis kunna vara ett program utformat för att hjälpa lärare att så snabbt som 

möjligt ta sig förbi de två första stadierna och därmed utveckla ett vardagsförhållande 

till tekniken. Sett ur ett annat perspektiv kan ansvaret tänkas ligga hos lärarna själva 

eller hos de högskolor och universitet som utbildar dessa, både att ta del av den kunskap 

som råder och den kunskap som kommer. Sett ur det senare perspektivet finns dock en 

aspekt att ta hänsyn till gällande var lärare finner den tid och intresse som krävs. 

Flera lärare uttryckte således under studiens gång en brist på tid till allt som krävs för att 

använda IKT på ett önskat sätt. Samtidigt uttryckte vissa lärare även att de möter 

svårigheter vid otillräcklig tillgång till digitala verktyg. Det enda märket på surfplattor 

som efterfrågades bland lärarna eller nämndes att det fanns att tillgå var Apple och deras 

iPad. Om en lärare inte har så stor kunskap om digitala verktyg kanske risken finns att 

det kritiska tänkandet uteblir och lärare istället oreflekterat följer den Ipad-norm som 

verkar finnas. Hur påverkar detta elevernas kritiska förmåga då de eventuellt drillas in i 

en Apple-värld? Kan elever komma att bli framtida Apple-konsumenter då de 

exempelvis upplever att företagets produkter är dem närmast till hands? Å andra sidan 

finns ett brett utbud av applikationer och program på denna plattform, som enligt vår 

studie är beprövade och i många fall har en positiv inverkan på det pedagogiska arbetet. 

Det breda utbudet kan tänkas tala för en efterfrågan på Apples produkter. 

Att företag är med och skapar behov för att sedan sälja in sina lösningar till skolan är 

något man kan ställa sig kritisk till. Dels med tanke på den aspekt som Lindberg (2000) 
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lyfter, att företag ofta arbetar vinstdrivande vilket kan resultatera i att en produkt kostar 

mer än vad den ger i skolan, då den många gånger kan sakna en pedagogisk grundtanke. 

Dels med tanke på det ansvar som lämnas åt lärare, att ifrågasätta och pröva den 

eventuella nyttan som produkten kan tillföra, menar Skolutvecklingsenheten (2004). 

Ytterligare en kritisk aspekt skulle kunna vara de fall då skolans ekonomi inte räcker till 

att täcka inköp av eventuella applikationer som lärare ser fördelar med att använda sig 

av i undervisningen. Då har det i vår studie framkommit att det i många fall används 

gratis-applikationer, det vill säga reklamfinansierad eller begränsade utgåvor, något som 

lärarna i studien uttryckte var en nackdel. Det kan göra att det reklaminnehåll som 

elever möter i samband med användandet kan vara lite vad som helst. Ur en annan 

synvinkel kan gratis-applikationer även tänkas vara ett positivt alternativ för att variera 

materialet i de fall då ekonomin inte tillåter annat, så länge läraren har en pedagogisk 

tanke med användandet och vet att materialet är tillräckligt. En fråga som väcks hos oss 

är hur det hade sett ut om kunderna, alltså skolan, varit mer insatta i tekniken och ställt 

andra krav på företagen vilka pedagogiska syften programvaran ska kunna uppfylla.  

En del lärare efterfrågade egna digitala enheter i klassrummet för att bättre kunna förmå 

sig att integrera IKT i undervisningen. Redan i studien som Smerdon m.fl (2000) gjorde 

visade det sig i att lärarna ansåg digitala verktyg som mest användbara om de finns 

tillgängliga i klassrummet, vilket skulle kunna argumentera för denna efterfrågan. Det 

är ofta lärarna som får uppgiften att uppdatera och ta hand om de digitala verktyg som 

finns att tillgå i skolan, oberoende av om de finns tillgängliga i deras eget klassrum eller 

allmänt. Det är något som kan anses vara negativt om tiden till detta kolliderar med alla 

andra arbetsuppgifter. Däremot kan ett sätt att kringgå denna kollision vara att låta 

eleverna vara delaktiga i den skötsel som de digitala verktygen kräver. Det vill säga att 

lärare är öppna med den problematik som kan förekomma i samband med användande 

av IKT och därigenom lär sig eleverna om hur IKT fungerar. I Deweys termer pratar vi 

om upplevelser som elever kanske inte så lätt stöter på i vardagen samtidigt som det i 

förhållande till digital kompetens kan vara utvecklande och meningsfullt för individen. 

Detta eftersom eleverna på så vis kan ges möjligheten att lära sig saker som att 

uppdatera och hantera de digitala verktyg som de möter och inte bara agera 

konsumenter för olika applikationer eller tjänster.  
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5.3 Slutsats 

Lärare i årskurserna 1–3 verkar till stor del vara positiva till arbetet med IKT och ser 

flera fördelar med att använda sig av det i undervisningen. Vad IKT tillför i 

undervisningen är bland annat beroende av lärarens intresse av och tillgång till digitala 

verktyg och tjänster. Det som verkar hindra lärarna i arbetet med IKT är begränsningar i 

den egna kunskapen samt de varierande möjligheterna för att utrusta skolor med digitala 

verktyg. Detta verkar påverkas av de olika ekonomiska förutsättningarna. 
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7 Bilagor 

7.1 Missivbrev - utökad version 

 

 

 

Västerås november 2016 

Missivbrev 

 

Du tillfrågas härmed att delta i vår studie gällande Informations- och 

Kommunikationsteknik i klassrummet.  

Hej! 

Vi heter Marisha Metzmaa & Therese Lindblom och studerar termin sex på 

Grundlärarprogrammet F-3, Mälardalens Högskola i Västerås. Vi skriver just nu vårt 

självständiga arbete inom samhällskunskap med inriktning på användandet av IKT i 

klassrummet.  

Syftet med studien är att undersöka och redogöra för vilka möjligheter några lärare i 

årskurserna F-3 har att bedriva undervisning med IKT som verktyg. Syftet är även att 

undersöka och redogöra för vilka hinder och/eller möjligheter dessa lärare upplever 

finns i samband med användandet av IKT i undervisningen. 

Tanken är att vi ska intervjua ett antal lärare i årskurserna F-3. Att delta innebär 

antingen en intervju med en uppskattad tid på 30–40 minuter alternativt besvara 

frågorna skriftligt i ett mail till oss. För intervjun anpassar vi gärna tid och plats efter 

ditt önskemål, önskvärt är dock att den sker innan torsdagen den 1 december 2016 för 

att hinna transkribera intervjun. Besvarar du frågorna skriftligt har du fram till onsdagen 

den 7 december 2016 på dig att skicka in dina svar. 

Vid eventuell intervju ges du möjligheten att ta del av intervjufrågorna i förväg för att 

förbereda dig. Vårt önskemål är att intervjun kan få spelas in för att på ett så säkert sätt 

som möjligt kunna återge vad som sagts, samt för att vi ska kunna vara mer närvarande 

vid intervjutillfället.  

Du ges möjligheten att ta del av intervjufrågorna i förväg för att förbereda dig. Vårt 

önskemål är att intervjun kan få spelas in för att på ett så säkert sätt som möjligt kunna 

återge vad som sagts, samt för att vi ska kunna vara mer närvarande vid intervjutillfället. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 

som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA och du kommer antingen att få en länk 

till sidan eller en papperskopia av oss om du vill ta del av det slutgiltiga arbetet.  

 

De data som framkommer under intervjun anonymiseras och sparas under uppsatsens 

gång, endast vi författare och vår handledare kommer ha tillgång till materialet. Efter 

arbetets färdigställande kommer endast den slutgiltiga versionen att bevaras. Ditt 
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deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig.  

Med hopp om ditt deltagande och vänliga hälsningar! 

 

___________________ ___________________  

Marisha Metzmaa   Therese Lindblom 

Västerås 2016-11-15   Västerås 2016-11-15 

 

Vid möjlighet att delta, kontakta Marisha för vidare bestämmelser.  

Ytterligare upplysningar lämnas av:  

Student: 

Marisha Metzmaa 

Telefonnummer 

Mailadress 

Student: 

Therese Lindblom 

Telefonnummer 

Mailadress 

Handledare: 

Staffan Stranne 

Telefonnummer 

Mailadress 
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7.2 Intervjuguide 

 

  

INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad har du för möjligheter till att använda IKT i din 

undervisning?  
Använder du digitala läromedel i undervisningen? 

Vilka digitala verktyg har du alltid tillgång till? 

Vilka digitala verktyg kan du få tillgång till? 

Finns det något/några digitala verktyg som du saknar tillgång till? 

Har skolan avtal med någon webbtjänst eller liknande? (ex. 

filmvisning) 

Vilka kanaler har du tillgång till? (ex. YouTube, UR) 

Vilka av dessa använder du dig av i undervisningen? 

 

2. Hur ofta använder du dig av IKT i din undervisning? 

 

3. Hur ofta använder sig eleverna av IKT i din undervisning? 

  

4. Vad upplever du att IKT tillför/kan tillföra i din 

undervisning?  

 

5. Vilka hinder för IKT-användning upplever du? 

 


