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Denna studie baserar sig på tre olika metoder som behandlar hur lärare på en skola i 

förskoleklass till årskurs 3 använder IKT i sin undervisning i ämnet svenska samt 

deras inställning och kompetens inom IKT. De metoder som utfördes i denna studie 

var en enkätstudie, två intervjuer och två observationer. Huvudfokus på metoderna 

var att undersöka lärares användande av IKT i undervisningen i ämnet svenska f-3 

samt deras inställning och kompetens inom IKT. I det insamlade materialet redovisas 

bland annat att lärare anser att de behärskar alla digitala verktyg som de använder sig 

av i undervisningen i ämnet svenska och att IKT är något som lärare använder 

dagligen eller flera gånger i veckan.  
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1 Inledning 
 

 

Digitaliseringen i skolorna har kommit att bli en viktig del i undervisningen för både 

elever och lärare. Redan på 1960-talet hade man tillgång till ett fåtal datorer i skolan 

och därefter har tillgången till det digitala i skolorna ökat drastiskt. Styrdokument, 

däribland Läroplanen, framhåller att eleven efter genomgången grundskola bland 

annat ska kunna skriva på dator och att eleven kan använda “modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 

2011, s.14). Många lärare använder sig numera av allt fler olika digitala verktyg i 

undervisningen för att skapa ett lustfyllt lärande för eleverna och för att kunna skaffa 

sig mer kunskaper inom IKT. Detta för att kunna utforma en undervisning där det 

digitala står i fokus. Frågan kvarstår dock om lärare anser att de har tillräckligt med 

kompetens för att kunna använda och tillämpa IKT på rätt sätt i undervisningen.  

I vårt samhälle finns både internet och annan modern teknik mer eller mindre 

överallt. Det är därmed viktigt att man som lärare har en digital kompetens för att 

kunna lära barn att delta i en digital miljö i dagens skola (Askebäck Diaz & Gällhagen, 

2015). Att ha en digital kompetens är enligt Steinberg (2013) att man inom olika 

digitala resurser har grundläggande kunskaper om dessa samt har en förståelse för 

hur den digitala världen fungerar. Steinberg (2013) framhåller även att det digitala 

används mer eller mindre överallt i samhället. Numera använder skolorna det 

digitala på olika sätt eftersom att det har kommit att bli flera uppgifter som måste 

skötas via exempelvis en dator.  
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1.1 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka på vilket sätt lärare på en förhållandevis ”IKT-

tät” skola använder IKT i undervisningen i ämnet svenska i förskoleklass till årskurs 3 

samt lärares inställning och kompetens inom IKT. 

1.2 Forskningsfrågor 

- På vilket sätt använder de medverkande lärarna IKT i undervisningen i ämnet 

svenska i årskurs f-3? 

- Vilken inställning och kompetens inom IKT i undervisningen i ämnet svenska har 

dessa lärare i årskurs f-3? 

1.3 Definition av IKT och digitala verktyg 
 
Begreppet IKT står för informations- och kommunikationsteknik (Lindh & Svedberg, 

2012). Begreppet IT förekommer mer än IKT, dock är det ingen större skillnad 

mellan dessa. Det som skiljer dessa begrepp åt är att IT står för informationsteknik 

medan IKT betonar kommunikation (Portabla Media, 2016). Skollyftet är en 

webbplats som bygger på ett kollegialt lärande och är till för lärare i förskola och 

skola. Skollyftet (2012) har på sin webbplats skrivit om att digitala verktyg är modern 

teknik som innefattar bland annat laptop, smartboard och projektor. 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I detta avsnitt redogör vi för olika definitioner av vad IKT är, ett historiskt perspektiv 

om IT och IKT, om kompetensutveckling samt styrdokument som exempelvis 

Läroplanen, som tar upp mål som skall uppnås inom området svenska och som även 

berör IKT. Vi redogör även för begreppet IKT och vad man har kommit fram till inom 

detta område med hjälp av vetenskapliga artiklar, rapporter och annan litteratur.  

2.1 Historiskt perspektiv om IT och IKT 

Hylén (2012) skriver om att man redan på 1960-talet såg spår av datorer i skolan. 

Syftet med att använda datorn i undervisningen var för att öka effektiviteten. I början 

av 1970-talet införde den svenska skolan datorer i undervisningen för första gången. 

Det blev dock en långsammare ökning av datorer i skolan under 1980- och 1990- talet 

än i det övriga samhället. De viktigaste resonemangen för svensk dataundervisning 

grundades vid mitten av 1970-talet (Hylén, 2012). Det var vid denna tid som det 

fastställdes principer om att undervisningen ska individualiseras så att varje elev 

skulle få möjligheten att kunna arbeta efter sina egna förutsättningar och behov. 

Ämnet datalära kom att bli ett obligatoriskt kunskapsområde som Läroplanen 

LGR80 införde under 1980-talet (Hylén, 2012). 

Nationalencyklopedin (2016) skriver om att i slutet av 1980-talet så använde många 

speciallärare datorer i ämnet svenska i syfte för bearbetning av egenskriven text. IKT 

kom senare att bli en viktig del för kommunikation som ett hjälpmedel i skolorna. 

Under 1990-talet användes IKT främst i distansutbildningar och ungefär vid samma 

tid utvecklades även internetbaserade konferenssystem (Nationalencyklopedin, 

2016).  

Trots att Läroplaner och andra styrdokument hade formuleringar som var positiva 

och utvecklande kunde man se olika brister kring användningen med datorer. Det var 

både brist på datorer och att lärare inte hade rätt utbildning kring detta område 

(Hylén, 2012). Riksdagen beslutade våren 1988 att man skulle göra en tre års 

satsning på datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel. Riksdagen ansåg att IT är något 

som påverkar hela samhället och det fanns därmed hopp om att datortekniken med 

nya metoder och hjälpmedel skulle kunna utveckla och effektivisera undervisningen 

ännu mer (Hylén, 2012).  
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Ett digitalt verktyg som har funnits i Sverige i drygt 5 år är surfplattan. Den slog 

igenom i Sverige år 2011. Endast 2 procent av Sveriges befolkning hade tillgång till 

surfplattor år 2010 och vid år 2015 hade över hälften av de svenska hemmen tillgång 

till surfplattor (Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015). 

2.2 Kompetensutveckling inom IT och IKT 

Hylén (2012) skriver att Skolverket år 2009 beskrev att det var vanligt att skolorna 

hade en digitalkamera och dataprojektor. Dock var interaktiva skrivtavlor fortfarande 

relativt ovanliga vid den här tiden. Skolverket genomförde två 

kompetensutvecklingsinsatser för lärare år 2009. Dessa var mest inriktade på att lära 

ut hur man hanterar olika programvaror, däribland Office-paketet.  

Hylén (2012) skriver att det skiljer sig från kommun till kommun huruvida man har 

satsat på lärares kompetenser inom IT. Skolverket genomförde år 2009 en 

undersökning för att ta reda på lärares åsikter kring deras kompetensutveckling inom 

IT. Trots att de medverkande lärarna i undersökningen hade genomgått någon form 

av kompetensutveckling inom IT var det drygt hälften av lärarna som ansåg att de 

fortfarande har ett stort behov av kompetensutveckling enligt Skolverkets 

undersökning (Hylén, 2012).  

I undersökningen kunde man även konstatera brister i utrustning, både när det gäller 

hård- och mjukvara. Detta är något som kan påverka lärarnas attityder till att 

använda IT i undervisningen enligt den undersökning som Skolverket genomförde 

(Hylén, 2012). Svedberg & Lindh (2012) refererar till Utbildningsdepartementet som 

skriver “att använda IKT som verktyg i det närmaste är nödvändigt för att kunna vara 

delaktig i vårt moderna samhälle, i både arbetsliv och privatliv. Att introducera barn 

och unga till IKT-verktyg redan i skolan är av stor betydelse för deras delaktighet i 

samhället. Det är därmed viktigt att lärarna har hög kompetens i att använda IKT” 

(Svedberg & Lindh, 2012, s. 5).  

Steinberg (2013) skriver att de lärare som inte har IT-kunskaper eller som inte är 

digitalt kompetenta kommer att få det svårt med att klara av digitaliseringen i 

undervisningen. Att vara digitalt kompetent är enligt Steinberg (2013) att man har en 

grundläggande kompetens om olika digitala resurser, att man har en grundläggande 

teknisk kompetens och att man har en förståelse för hur den digitala världen fungerar 

för eleverna när det handlar om exempelvis spel och sociala medier.  
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Hylén (2012) refererar i sin bok till EU som menar att digital kompetens är att på “ett 

säkert och kritiskt sätt kan använda informationssamhällets teknik i arbetslivet, på 

fritiden och för kommunikationsändamål” (Hylén, 2012, s.36). 

2.3 Styrdokument 

Modern teknik och digitala verktyg är numera ett krav att ha med i undervisningen 

och detta är något som framkommer tydligt i Läroplanen (2011). I Läroplanen (2011) 

under rubriken övergripande mål och riktlinjer står det att eleven efter avslutad 

grundskola ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011, s.14). Det står även att 

”läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” 

(Skolverket, 2011, s.15). I Läroplanen under Centralt innehåll i svenska i årskurs 1-3 

står det ”Handstil och att skriva på dator” (Skolverket, 2011, s.248) och 

”informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn, källkritik och 

hur texters avsändare påverkar innehållet” (Skolverket, 2011, s.249).  

I Läroplanen (2011) i ämnet svenska står det att ”undervisningen skall bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information 

från olika källor” (Skolverket, 2011, s.247). De mål som ska uppnås i förskoleklassen 

är ”digitala verktyg och medier för kommunikation” (Skolverket, 2011, s.23) och 

”säker och ansvarsfull kommunikation även i digitala sammanhang” (Skolverket, 

2011, s.23). Eftersom att Läroplanen (2011) tydligt uttrycker att skolan har ett ansvar 

för att alla elever efter avslutad grundskola kan använda modern teknik i olika 

sammanhang är det lärarens ansvar att kunna omsätta detta i praktiken. Enligt 

Skollagen ska även alla elever ges stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt 

som möjligt (Askebäck Diaz & Gällhagen, 2015).  

2.4 Skolverkets uppföljning 

Skolverket ska enligt ett uppdrag av regeringen följa upp IT-användning och IT-

kompetens i förskola och skola vart tredje år. Huvudfokus i denna uppföljning var att 

mäta elever och lärares förutsättningar för IT-användning och IT-kompetens som 

finns i skolorna (Skolverket, 2015). Något som har förbättrat tillgången för både 

elever och lärare är att skolorna numera har mer IT-utrustning tillgängligt än 

tidigare. Man har även sett en ökning av både datorer och lärplattor i skolorna.  
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Numera har också fler lärare tillgång till en egen dator och fler grundskolor har även 

fått en dataprojektor installerat i sina klassrum (Skolverket, 2015). Många skolor har 

även fått möjligheterna att arbeta med 1 till 1 som innebär att alla elever får eller får 

låna en egen lärplatta eller dator (Skolverket, 2015). När Skolverket gjorde denna 

uppföljning år 2012 såg man att ett betydelsefullt digitalt verktyg i grundskolan var 

lärplattan. En ny trend som numera förekommer är att både grundskolor och 

förskolor väljer lärplattan framför datorn. Ett problem som fortfarande kvarstår är 

dock att lärare anser att de saknar kompetens inom IT. Det kan vara att hantera ljud 

och bild och att använda IT som ett pedagogiskt verktyg. Nästan hälften av alla lärare 

inom grundskolan anser att det inom IT fortfarande finns ett stort 

kompetensutvecklingsbehov (Skolverket, 2015). 

Många lärare anser också att de inte får tillräckligt med IT-support då det 

förekommer att utrustningen krånglar i klassrummet. Detta är något som lärarna 

anser begränsar deras användande av IKT i undervisningen. Man har även i denna 

uppföljning sett att eleverna använder dator eller lärplatta främst i ämnet svenska 

och i de samhällsorienterade ämnena (Skolverket, 2015).  

Håkansson & Sundberg (2012) skriver att det har forskats mycket kring IT och IKT de 

senaste 15 åren. Mycket forskning har fokuserat på hur datoranvändning i skolan 

påverkar elevernas studieresultat men forskningen har även visat hur IKT påverkar 

elevens motivation och förmågor. Forskning har dock inte kunnat bevisa att det finns 

några starka samband mellan användningen av olika IKT-verktyg i undervisningen 

och en god utveckling av elevernas studieresultat (Håkansson & Sundberg, 2012).  

2.5 IT:s effekter och påverkan på skolor 

År 2007 undersökte det brittiska departementet för utbildning och kompetens vad IT 

har för effekter på skolor över hela Storbritannien. Resultatet de kom fram till var att 

det var relativt ojämnt mellan skolorna när det kommer till utvecklingen av IT. 

Undersökningen visade att de skolor som tog in IT mer som vardagliga rutiner i 

undervisningen stöttade därmed olika tekniker i både lärandet och undervisningen i 

syfte att kunna nå målen. Med hjälp av IKT kan det hjälpa elevens behov och 

förutsättningar för att de ska kunna uppnå sina mål (Condie, Munro, Kenesson & 

Seagraves, 2007). 
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I resultatet visades det även att IT har en positiv effekt när det kommer till inlärning 

och elevens prestation. När det kommer till animationer, simuleringar och rörliga 

bilder blir eleverna mer uppmärksammade och engagerade i undervisningen. Detta 

gör att eleverna får bättre uthållighet och djupare förståelse. Det skapas också en 

uppmuntran till mer samarbete mellan eleverna och läraren när det kommer till olika 

aktiviteter i undervisningen (Condie m.fl. 2007).  

Man kan se att den nya tekniken med IT kommer in i både samhället och i skolor 

relativt snabbt och därmed ersätts de gamla teknikerna. För att kunna dra nytta av 

IKT när det kommer till lärande och undervisning så är det många faktorer som ska 

fungera. Tillgång till material, lärarnas och skolans engagemang, skolpolitik, 

anslutning och säkerhet är några faktorer som är viktiga för att skolan ska lyckas bra 

med IT i undervisningen (Condie m.fl. 2007). 

2.6 Lärares attityder till IKT 

Pedagogen Catarina Player-Koro (2012) har i en svensk studie undersökt vilka 

faktorer som påverkar lärares användning av IKT i undervisningen. I studien var det 

svenska grundskollärare som deltog. Syftet med studien var att identifiera 

gemensamma faktorer som påverkar lärare som använder IKT i sin undervisning. 

Player-Koro (2012) redogör för en modell som visar hur olika faktorer är relaterade 

till just lärares användning av IKT i undervisningen. Modellen visar bland annat att 

en positiv inställning hos lärare är något som påverkar lärares arbete inom IKT för att 

kunna använda det som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. Studien visar att de 

positiva attityderna är en viktig faktor i allmänhet för att kunna uppmuntra lärare till 

att använda IKT i sin undervisning (Player-Koro, 2012).  

Player-Koro (2012) redogör i sin studie att det även förekommer brister i 

användandet av IKT. Dessa är brister på teknik och programvara i skolorna och även 

brist på kunskap hos lärare när det handlar om integrationen av IKT i 

undervisningen. Ett antal lärare som deltog i denna studie ansåg att IKT i 

undervisningen inte är nödvändigt. Lärares användning av IKT är enligt forskningen 

påverkad av många sammankopplade faktorer och de positiva attityderna hos lärarna 

som redovisas i denna studie är endast en av många faktorer enligt Player-Koro 

(2012). 
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Sonja Sheridan & Ingrid Pramling Samuelsson (2012) skriver i sin artikel om att IKT 

snabbt har kommit in till vårt samhälle och har kommit till användning inom flera 

olika områden. Sverige är ett av de länder som har anammat tekniken väl och har 

kommit att bli världsledande när det gäller antalet datorer och internetanvändande 

idag. IKT är idag en integrerad del av det svenska samhället enligt Sheridan m.fl. 

(2012).  

Många vuxna använder IKT numera på ett eller annat sätt och vi kan till och med 

redan nu förutspå att denna användning kommer att öka drastiskt i nästa generation 

enligt Sheridan m.fl. (2012). IKT finns överallt runt omkring oss, både i samhället och 

i våra hem och påverkar också många barns vardag på flera sätt. Sheridan m.fl. 

(2012) skriver i sin artikel om att barnen borde få möjligheten att lära sig hantera en 

dator, dess funktioner och att undersöka IKT som ett användbart verktyg. Detta för 

att IKT kan ge stora möjligheter till kommunikation och informationssökning. Vidare 

skriver Sheridan m.fl. (2012) att det fortfarande saknas en acceptans hos vissa lärare 

om att IKT är ett hjälpmedel i undervisningen.  

Många lärare saknar också kompetens i att använda IKT som exempelvis datorer, 

både i sitt arbetsliv men även i sitt privatliv. Sheridan m.fl. (2012) poängterar att 

lärare måste acceptera, vare sig de vill eller inte, att IKT är här för att stanna. Lärare 

behöver också utbildning i hur man arbetar med och använder IKT och att försöka 

förstå de begränsningar som de kommer att möta så småningom. För att kunna göra 

IKT delaktigt i barns liv måste lärare förstå tekniken, om hur barn lär sig samt hur 

man kan göra IKT delaktigt i deras inlärningsprocess. Lärare måste också kunna 

integrera IKT på ett kreativt sätt med olika aktiviteter och innehåll i förskola och 

skola (Sheridan m.fl. 2012).  
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3 Metod och material 
 

I detta avsnitt redogör vi för studiens genomförande där vi diskuterar val av metod 

samt hur dessa metoder genomfördes. Urval redovisas också i detta kapitel. 

Reliabilitet, validitet och etiska överväganden redovisas i slutet av denna del i arbetet. 

Vi diskuterar tillförlitligheten i de metoder som vi har använt oss av samt validiteten i 

detta. De etiska överväganden refereras till Vetenskapsrådet där vi beskriver hur vi 

har tagit hänsyn till de etiska principerna vid genomförandet av de tre metoder som 

vi har använt oss av i detta arbete. 

För att få svar på våra forskningsfrågor har vi valt att använda oss av tre olika 

metoder. De metoder som vi har använt oss av i denna studie är en enkätstudie, två 

intervjuer samt två observationer. Enkätstudien, intervjuerna och observationerna 

genomfördes på en grundskola i en medelstor Mellansvensk stad i Sverige. Vi har valt 

att använda oss av dessa tre metoder för att kunna göra likheter och skillnader i 

arbetet med IKT på denna skola.  

Skolan som informanterna är verksamma på har under de senaste tre åren satsat 

stort på IKT i undervisningen för både elever och lärare. Lärarna har på denna skola 

tillgång till olika digitala verktyg som exempelvis datorer, lärplatta, smartboard och 

projektor.  

Läraren i årskurs 1 som vi intervjuade och observerade har arbetat som lärare sedan 

år 2000, men arbetade som obehörig lärare mellan år 2000 och år 2005. År 2005 

blev hen klar med sin lärarutbildning och har arbetat både i årskurserna 4-6 men 

även i årskurs 1 sedan dess. Läraren i årskurs 1 har arbetat på denna skola i årskurs 1 

sedan höstterminen 2016. Sedan år 2007 har läraren arbetat med iPads och har då 

haft tillgång till cirka två iPads i sin undervisning. Läraren har även tagit in sin 

privata dator i arbetet med IKT. Läraren sökte sig till denna skola på grund av arbetet 

med IKT och lärplattor.  
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Läraren i årskurs 3 som vi intervjuade och observerade har arbetat som verksam 

lärare sedan 16 år tillbaka. Läraren i årskurs 3 har arbetat på denna skola i snart två 

år. Innan hen började arbeta på denna skola hade hen knappt arbetat något alls med 

IKT, så i cirka två års tid har läraren arbetat med IKT.  

3.1 Urval 
 

Urvalet av informanter till våra intervjuer och observationer gjordes med 

utgångspunkt i vårt syfte med studien samt i våra forskningsfrågor. Vi ville få tag i en 

skola som använder IKT i stor utsträckning där vi ville att lärare i förskoleklass till 

årskurs 3 skulle svara på en webbenkät med fokus på IKT i undervisningen i ämnet 

svenska. Utöver detta ville vi genomföra två observationer och två intervjuer med en 

lärare som är verksam i årskurs 1 och med en lärare som är verksam i årskurs 3. Vi 

tog kontakt med en lärare på den utvalda skolan som sedan tog kontakt med de andra 

lärarna på skolan. Lärare i årskurs 1 och lärare i årskurs 3 blev sedan tillfrågade om 

de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju samt att bli observerad under en 

lektion i ämnet svenska. De övriga lärarna i förskoleklass till årskurs 3 blev tillfrågade 

om de kunde tänka sig att delta i en webbenkät.  

  

3.2 Utformandet och genomförandet av enkät 
 

Informanterna i enkätstudien är två förskollärare och tre grundskollärare som är 

verksamma på en skola i en medelstor Mellansvensk stad i Sverige. De lärare som vi 

intervjuade finns med bland de deltagande i enkäten. Vi har valt att använda oss av 

en webbenkät då vi anser att det är lättast att samla in svaren på detta sätt. Enkäten 

som genomfördes var anonym. Enkäten skapades via en internetsida med en 

personlig inloggning. En länk till enkäten skickades ut via mejl till alla de 8 lärare i 

förskoleklass till årskurs tre på skolan.  

Enkätens fokus var vad lärarna använder för digitala verktyg i sin undervisning i 

ämnet svenska, om de anser att de behärskar alla digitala verktyg som de använder i 

sin undervisning, om hur de får lära sig att använda IKT och hur IKT har påverkat 

deras undervisning.  



11 
 

I informationsbrevet som lärarna fick ta del av informerade vi dem om att enkäten 

skulle ta cirka två till fyra minuter att genomföra. Enkäten består av 11 frågor som har 

huvudfokus på lärares tillgång och kompetens till IKT i sin undervisning i ämnet 

svenska.  

Enkäten består mestadels av slutna frågor och dessa med ett antal fasta 

svarsalternativ. Ett antal öppna frågor förekommer också. Genom att använda sig av 

slutna frågor blir det lätt att bearbeta svaren man får och det är även lättare att ställa 

slutna frågor än öppna frågor och dessa är lättare att besvara. De öppna frågorna 

lämnar också plats för oförutsedda svar (Bryman, 2008).  

3.3 Genomförande av intervjuer 
 

Vi har valt att genomföra två kvalitativa intervjuer som är semi-strukturerade. De 

semistrukturerade intervjuerna består av öppna frågor. Semi-strukturerade 

intervjuer baseras oftast på att man har en intervjuguide med specifika teman. 

Intervjupersonerna har även möjlighet till att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman, 2008). Informanterna i intervjuerna är två grundskollärare som är 

verksamma på en grundskola i en medelstor Mellansvensk stad i Sverige. En lärare är 

verksam i årskurs 1 och en lärare är verksam i årskurs 3. De två intervjuerna 

dokumenterades via en ljudinspelning med hjälp av en telefon och via skriftliga 

anteckningar. Intervjuerna skedde i anslutning till skolans lokaler.  

Intervjun med läraren som är verksam i årskurs 1 tog cirka 16 minuter att genomföra. 

Några dagar innan genomförandet av intervjun meddelade denna lärare att hen hade 

max 30 minuter att avsätta till en intervju. Läraren ville dessutom ha 

intervjufrågorna skickade till sig innan för att kunna förbereda sig.  

Intervjun med läraren som är verksam i årskurs 3 tog cirka 8 minuter att genomföra. 

Denna lärare meddelade inget om att hen ville ha intervjufrågorna skickade till sig 

innan. Intervjufrågorna bestod av lärarens syn på IKT, vad läraren använder för 

digitala verktyg i sin undervisning i och hur läraren tillämpar dessa i undervisningen i 

ämnet svenska. Båda intervjuerna genomfördes direkt efter de observationer som vi 

gjorde. 
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Att svarstiden på frågorna blev relativt korta berodde dels på lärarnas tidsbrist och på 

att vi hade relativt få och korta intervjufrågor. På grund av detta blev det 

förhållandevis korta svar på de frågor som vi ställde. Informanterna var inte 

tveksamma till att delta i studien men påpekade innan genomförandet att de hade 

relativt ont om tid.  

3.4 Genomförande av observationer 
 

De två observationer som genomfördes var i en årskurs 1 och i en årskurs 3 och 

skedde i skolans lokaler. De lärare som vi intervjuade, var också de lärare vars 

undervisning som vi observerade. Observationen som gjordes i årskurs 1 tog cirka en 

timme och 15 minuter. Observationen som genomfördes i årskurs 3 tog cirka 45 

minuter. Båda observationerna dokumenterades via skriftliga anteckningar. 

Huvudfokus på observationerna var att se hur läraren tillämpar IKT i undervisningen 

i ämnet svenska och vad läraren använder för digitala verktyg.  

3.5 Transkribering av materialet 
 

Efter genomförandet av de två intervjuerna transkriberade vi en intervju i taget. 

Därefter tittade vi efter likheter och skillnader i arbetet med IKT mellan dessa lärare 

och skrev ned detta. Observationerna renskrev vi i ett Word dokument efter 

genomförandet av observationerna. Gällande enkäten gick vi igenom en fråga i taget 

och skrev sedan ned en sammanfattning av samtliga frågor och svar.  

Ahrne & Svensson (2015) skriver att man måste göra en sållning av det material som 

man har fått in. Detta på grund av att allt som samlats in aldrig kommer till 

användning fullt ut i den färdiga texten. Alla dokument, fältanteckningar och 

intervjucitat kan inte alltid inkluderas i arbetet, därmed är denna sållning av det 

insamlade materialet viktigt enligt Ahrne & Svensson (2015). Syftet med att reducera 

materialet i ett arbete eller en text är att av materialet kunna skapa en god 

presentation (Ahrne & Svensson, 2015).  
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Vi har valt att använda oss av kategorisering vid redovisningen av resultatet som vi 

har fått via de intervjuer som gjordes. Detta för att kunna skapa en text som är både 

tematisk och systematisk. Vi har valt att reducera det insamlade materialet som vi har 

fått via de metoder som vi använde oss av i denna studie för att kunna besvara de 

forskningsfrågor som vi ställde inför denna studie. Vi sållade ut det material som vi 

inte ansåg var relevant till vår studie och plockade ut det material som vi var i behov 

av för att kunna få svar på våra forskningsfrågor. Detta på grund av att vi inte har 

möjlighet att visa upp allt som vi har fått via de metoder som vi har genomfört. 

Därmed har vi sammanställt resultaten av våra genomförda metoder och därefter valt 

ut det som är relevant med avseende på vårt syfte med studien samt våra 

forskningsfrågor.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
 

I denna studie har reliabiliteten behandlats genom att datainsamlingen har 

genomförts på tre olika sätt. Dessa genom två observationer, två intervjuer samt en 

webbenkät. Dessa metoder är valda för att få en bred datainsamling till denna studie 

samt för att få svar på våra forskningsfrågor. 

Bryman (2008) skriver att det är viktigt att man granskar och undersöker den 

datainsamling som man har införskaffat för att se om den är pålitlig. Med avseende 

på de metoder som vi har använt oss av i denna studie har vi skapat oss en tydlig bild 

om hur lärare använder IKT i undervisningen i ämnet svenska och anser därmed att 

vår datainsamling är pålitlig. Vid genomförandet av intervjun med läraren i årskurs 1 

blev tillförlitligheten inte densamma som med läraren i årskurs 3 då läraren ville ha 

intervjufrågorna skickade till sig innan genomförandet av intervjun (Trost, 2010).  

Något man bör ha i åtanke är att denna studie baseras på två lärares perspektiv med 

avseende på de intervjuer och observationer som vi har genomfört. Webbenkäten är 

dock sedd ur fem lärares perspektiv. I och med detta blev det ett bortfall med 

avseende på enkäten som innebär att endast 5 av 8 personer deltog.  
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Med avseende på validiteten i denna studie visades IKT och dess tillämpning tydligt i 

skolans miljö, särskilt under de två observationer som genomfördes i årskurs 1 och i 

årskurs 3. Bryman (2008) skriver att det är viktigt att man har fått svar på de frågor 

som man har ställt, detta för att kunna nå fram till en slutsats. Detta tycker vi att 

genom de metoder som vi har genomfört så har vi fått svar på våra forskningsfrågor. 

Detta på grund av att vi har intervjuat två lärare från två olika årskurser för att ta 

reda på hur de använder IKT samt hur detta tillämpas i undervisningen i ämnet 

svenska.  

Vid genomförandet av de två intervjuer som vi har genomfört tog vi hänsyn till inre 

validitet där vi ställde samma frågor till lärarna samt att frågorna var relativt 

konkreta för att överensstämma med de forskningsfrågor vi hade samt syftet med 

denna studie. Även den yttre validiteten har tagits till hänsyn då vi har använt oss av 

en enkät, två observationer samt två intervjuer för att se vad IKT har för betydelse 

sett ur lärarnas perspektiv.  

3.7 Etiska överväganden 
 

Vi har vid insamlandet av materialet till vår studie tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 

etiska principer. Innan genomförandet av enkätstudien, intervjuerna och 

observationerna skrev vi ett informationsbrev till de som deltog i vår studie. 

Deltagande i denna studie fick ett informationsbrev skickat till sig som de fick ta del 

av innan de valde att delta i vår studie. Informationsbrevet innehöll information om 

arbetets syfte samt vilka etiska principer vi har tagit hänsyn till vid genomförandet av 

de tre metoderna.  

 

Vi informerade de deltagande om syftet med vår studie och vilka metoder vi valt. 

Informationsbrev med de forskningsetiska principerna skickades ut i samband med 

utskicket av webbenkäten och i överenskommelsen tillsammans med läraren om 

tiden för när intervjuerna och observationerna skulle äga rum. Informationskravet 

innebär att alla deltagande ska ha fått all information som behövs, att deltagandet är 

frivilligt och att hen kan välja att avbryta sin medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2011).  
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Vi tog hänsyn till samtyckeskravet genom att vi endast intervjuar, observerar samt 

skickar ut enkäter till de som har gett sitt samtycke. Konfidentialitetskravet tog vi 

hänsyn till genom att vi i informationsbrevet uttryckte att det är helt anonymt med 

den skola vi besöker samt de personer som vi har intervjuat och observerat. 

Nyttjandekravet berörs då de uppgifter vi har fått via enkäten, intervjuerna och 

observationerna endast kommer att användas för vårt bruk. Det kommer alltså inte 

att användas till något annat än till forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

4 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisar vi vad vi har fått för resultat av de tre metoder som vi har 

genomfört i denna studie.  

 

4.1 Resultat av enkätundersökning 
 

5 av 8 lärare som är verksamma i förskoleklass till årskurs 3 deltog i enkätstudien. 

Samtliga deltagare svarade på alla frågor förutom en, vilket var den sista frågan i 

enkäten, där endast 3 personer svarade.  

 

Fyra lärare anser att de behärskar IKT i sin undervisning i ämnet svenska bra, medan 

en lärare upplever att hen behärskar IKT medelbra. Samtliga fem lärare använder 

smartboard, lärplattor, projektor och dator i sin undervisning och tillämpar dessa 

dagligen eller flera gånger i veckan i undervisningen i ämnet svenska. Samtliga fem 

lärare på skolan har tillgång till egen dator, lärplatta, projektor och smartboard i 

klassrummet. De medverkande lärarna svarade att de får lära sig att använda IKT 

genom kollegor och arbetslagsmöten. En lärare svarade även att hen får lära sig att 

använda IKT via utbildning utöver kollegor och arbetslagsmöten.  

 

De medverkande lärarna anser att IKT har påverkat deras undervisning positivt och 

för eleverna då de blir motiverade. Det är även bra för de elever som arbetar med att 

skriva sig till läsning. Samtliga fem lärare svarade att utvecklingen av IKT på skolan 

bedrivs av andra lärare och via rektors bestämmelser och tre lärare av dessa fem 

svarade att utvecklingen även bedrivs via eget initiativ. De medverkande lärarna har 

arbetat med IKT från en termin upp till fyra år. Fyra lärare anser att IKT är mycket 

betydelsefull för dem och för sin undervisning i ämnet svenska, medan en lärare 

anser att den är ganska betydelsefull.  

(Se bilaga 1) 
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4.2 Resultat av observation – årskurs 1, ämnet 
svenska.  

 

Antal elever: 20  

Längd på lektion: 1 timme och 15 minuter.  

När vi kom in i klassrummet möttes vi av alfabetet som var uppsatt på en vägg, 

självporträtt som eleverna hade gjort, bilder och texter. De flesta texterna var skrivna 

på lärplattan som de sedan har skrivit ut och suttit upp i klassrummet. 

Innan eleverna kom in i klassrummet hade läraren startat smartboarden och den 

visade en julbild med en brinnande brasa. Klassen började med att tillsammans 

sjunga “I'm saying good morning to you”. Efter detta fick vi gå fram och presentera 

oss för klassen. Läraren tände ett ljus och pratade lite kort om lucia och därefter 

sjöng hela klassen “nu tändas tusen juleljus”.  

Klassvärden gick fram till tavlan och tog dagens datum samt öppnade en lucka i 

julkalendern. Därefter räknade hela klassen antalet elever på engelska. Läraren gick 

sedan igenom dagen med eleverna. 

Eleverna fick sedan berätta för oss vad de har arbetat med inom svenskan, vilket var 

bokstaven Å. Temat var “åka jorden runt” och eleverna hade valt ett eller flera länder 

eller platser att skriva om. Läraren tog upp ett Word dokument via smartboarden om 

vad de skulle arbeta med på lektionen som vi var med på och observerade. 

I Word dokumentet stod detta skrivet: 

1. Illustrera (rita bilder till texten) 

2. Bornholmslek 

3. Spåra Åå på lärplattan  

4. Klipp ut Åå 

 

Den text som de har skrivit om ett land eller en plats har de skrivit på sin lärplatta i 

en app som heter Skolstil 2 och sedan skrivit ut på papper. Skolstil 2 är uppföljare till 

skolstil och har en talsyntes som innebär man kan få bokstäver, meningar och hela 

stycken upplästa under tiden man skriver. Vi gick runt i klassrummet och tittade vad 

eleverna arbetade med.  
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De flesta hade skrivit klart sin text och även skrivit ut den. Många av eleverna höll på 

att rita bilder till sin text. Vissa av eleverna var inne på en app som heter 

Bornholmslek som är en app med en pedagogisk språklek med fyra övningar som 

utgår från språkleksdelarna i Bornholmsmodellen. När eleverna skulle spåra Åå på 

lärplattan gick de in på app som heter Skrivguiden. Denna app lär barn att forma 

bokstäver och mönster. 

När klockan blev 9:15 sa läraren till eleverna att det var dags att ta fram sin frukt och 

smörgås om man hade det med sig och sedan sätta sig på sina platser igen. När 

eleverna åt sin frukt eller smörgås läste läraren en bok för dem under tiden. Klockan 

9:30 fick de sedan gå ut på rast och vi genomförde vår intervju med läraren. 
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4.3 Resultat av observation – årskurs 3, ämnet 
svenska 

 

Antal elever: 12. Hela klassen är på 31 elever, men resterande hade slöjd denna 

lektion och några av eleverna var sjuka. 

Längd på lektion: 45 minuter.  

När vi kom in i klassrummet möttes vi av ett relativt litet klassrum, men med mycket 

bord och stolar. Alfabetet, ordningsregler, de olika årstiderna och självporträtt på 

eleverna satt uppe på väggarna i klassrummet. Man kunde även se att de hade en 

smartboard, att läraren hade en dator som låg framme vid smartboarden och att det 

även låg lärplattor lite här och var.  

Läraren startade smartboarden via lärplattan när eleverna kom in från rasten. 

Eleverna skulle komma fram och sätta sig på mattan. En bild visades på 

smartboarden som föreställde två barn och en vuxen man som höll i en kamera. 

Läraren frågade eleverna vad de såg på bilden. Eleverna räckte upp handen och fick 

en och en berätta vad de såg. Läraren visade upp en ny bild som föreställde de två 

barnen som sitter på en bänk och den vuxna mannen som fotograferar barnen. 

Läraren och eleverna pratade om bilden. Läraren visade ytterligare en bild som 

föreställde den vuxna mannen som låg i blomrabatten. 

Läraren sa sedan åt eleverna att ta fram sina lärplattor och sätta sig på sina platser. 

Läraren hade delat ett dokument i en app som heter Showbie där eleverna kan ta del 

av olika uppgifter som läraren har lagt upp. Dagens uppgift var att eleverna skulle 

flytta bilderna som läraren hade lagt upp i Showbie till appen Book creator, därefter 

skulle de skriva en text till varje bild. Läraren frågade eleverna om hur man flyttar 

bilden från Showbie till Book creator. En elev visade för alla hur man gör detta. Den 

första bilden i bildserien flyttades till Book creator med hjälp av eleven. Alla elever 

gjorde likadant på sina egna lärplattor. Läraren sa åt eleverna att ta fram en textruta 

till den första bilden. Läraren berättade för eleverna att de ska skriva en text om vad 

som händer på bilden och vad de ser. Eleverna skulle skriva detta individuellt på sin 

lärplatta, men de fick sitta tillsammans med någon om de ville. 
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Läraren sa sedan: - Jag vill ha hjälp med att skriva några meningar till bilden. 

Läraren förklarade för eleverna att de skulle skriva en dialog till bilden. Eleverna 

hjälpte till och läraren skrev: - sätt er på bänken, säger pappan.  

Läraren sa också att de skulle skriva en miljöbeskrivning till bilden. Eleverna hjälpte 

till och läraren skrev: “Det var en fin vårdag. Det var skönt ute. Vackra tulpaner växer 

i rabatten”. Eleverna fortsatte därefter att skriva texter till de övriga bilderna. 

Smartboarden var på under hela tiden när de arbetade. Lektionen avslutades klockan 

13.05 och vi satte oss ner med läraren för en intervju.  
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4.4 Resultat av intervjuundersökning 
 

4.4.1 Lärares syn på IKT 
 

På frågan vad IKT är enligt lärarna svarade läraren i årskurs 1 att det är datorer, 

lärplattor och smartboard samt att det är en digital teknik som man kan använda i 

olika undervisningssituationer. Läraren i årskurs 3 anser att IKT är ett verktyg som 

man kan använda sig av samt få in i undervisningen utan att det är något konstigt.  

Läraren i årskurs 3 berättade också att det ger möjligheten att jobba med det kreativa 

än att bara sitta och färdighetsträna för hand, då eleverna får visa vad de har lärt sig 

genom att skapa böcker eller filmer.  

IKT är jätteroligt och jätteviktigt! (lärare i årskurs 3). 

4.4.2 Attityd kring IKT 
 

Enligt de båda lärarna så har IKT stor betydelse för elevernas lärande. Läraren i 

årskurs 1 berättade att barnen har helt andra förutsättningar idag och att det ger ett 

lustfyllt och spännande arbete då man kan omforma undervisningen och jobba 

mycket med ASL (att skriva sig till läsning). 

Just det här temat att åka jorden runt och att barnen har fått lära sig så mycket kring det, detta 

hade aldrig kunnat gå utan lärplattorna. Det hade tagit alldeles för lång tid också om de skulle 

skriva detta för hand. Det hade aldrig gått. Den textmassan är helt fantastisk som de skapar. För 

de som kanske inte har kommit lika långt i sin läsutveckling som de andra så ser man en stor 

skillnad mellan utvecklingen från förskoleklass till årskurs 1. De har helt andra förutsättningar 

och flera av eleverna är igång med läsningen (lärare i årskurs 1). 

Läraren i årskurs tre anser att IKT ger möjligheter som man annars kanske inte har. 

Samtidigt måste man, enligt hen anpassa sig och vara kreativ ändå om man jobbar på 

en skola som inte har samma möjligheter när det kommer till utbudet av IKT.  

Läraren i årskurs 3 anser att IKT är viktigt då hon tror att IKT kommer att vara en 

stor del av undervisningen även i framtiden. 

IKT är ju framtiden på något vis. Det är såhär det kommer att vara (lärare i årskurs 3). 
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4.4.3 Undervisning - Digitala verktyg i ämnet svenska 
 
Läraren i årskurs 1 och läraren i årskurs 3 använder smartboard och lärplattor 

dagligen eller flera gånger i veckan i sin undervisning.  Lärarna anser att lärplattan är 

viktig då både lärare och elever kan kommunicera när de ska arbeta med något 

gemensamt. Detta då läraren kan använda sig av smartboarden och visa på denna 

medan eleverna kan arbeta i sina lärplattor samtidigt.  

4.4.4 Kunskap och kompetens inom IKT 
 
Båda lärarna anser att de har god kompetens inom IKT. Läraren i årskurs 3 berättade 

att man lär sig nya saker hela tiden inom IKT. Detta eftersom att eleverna kan mer än 

läraren själv ibland och att de då får visa när de kan. Läraren i årskurs 3 menar dock 

att det är viktigt att man själv är insatt och vet vilka möjligheter som finns när det 

handlar om arbetet med IKT.  

Eleverna kan mer än mig så de får oftast visa. Självklart måste jag veta vissa saker och det gör 

jag, men väldigt ofta är det eleverna som visar och lär mig (lärare i årskurs 3). 

4.4.5 Avsaknad inom IKT 
 
Läraren i årskurs 1 och läraren i årskurs 3 anser att de inte saknar något inom IKT. 

Läraren i årskurs 1 sa dock att hen gärna skulle vilja ha en dokumentkamera som hen 

kan använda när klassen ska läsa något eller om läraren vill visa något för hela 

klassen. Det kan till exempelvis vara en bild eller en text. Med hjälp av denna 

dokumentkamera kan hela klassen se allt via smartboarden då denna kamera kopplas 

upp via smartboarden. På detta sätt blir det lättare för läraren att visa olika saker för 

eleverna än att gå runt i klassrummet med en bok och visa för varje elev. Läraren i 

årskurs 1 påpekade dock att det nästan kan bli för mycket utbildning kring IKT.  

Ibland kan jag nästan känna att det blir för mycket. Som ny lärare på skolan behöver man få 

landa och att man tar utbildningen kring IKT allt eftersom. Vill ha man ha utbildning är det 

kollegiala lärandet här på skolan helt suveränt. Jag har dock lärt mig mycket kring IKT genom 

det virtuella lärarrummet. Via det virtuella lärarrummet kan man få tips, hjälp och stöd av 

andra lärare (lärare i årskurs 1). 
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4.4.6 För- och nackdelar med IKT 
 
Enligt de båda lärarna är fördelarna med IKT fantastiska. Läraren i årskurs 3 anser 

att fördelarna med IKT är att det blir mer kreativt för eleverna och att de blir mer 

motiverade. Detta då de ska skriva texter och en del av eleverna har svårt att forma 

bokstäverna. Detta kommer man förbi och det blir snyggt och bra på en gång när de 

arbetar med sina lärplattor.  

Fördelarna med IKT är att det är mer kreativt och att eleverna blir mer motiverade. De tycker att 

det är roligt och de kan skriva bra texter på lärplattorna. För de elever som har svårigheter med 

att skriva, kan få bokstäver, meningar och texter upplästa för sig och de kan även lyssna på 

böcker. Eftersom att alla elever arbetar med lärplattorna så blir aldrig någon elev utpekad heller 

(lärare i årskurs 3). 

När det kommer till nackdelar så sa båda lärarna att det är jobbigt när tekniken 

krånglar och när de inte får det att fungera som det ska. Detta är frustrerande särskilt 

när de har byggt upp och planerat hela sin lektion kring IKT och det inte vill fungera. 

Läraren i årskurs 1 berättade också att man ställer ganska höga krav på sig själv när 

det kommer till en själv i undervisningen när det kommer till IKT. Detta för att man 

vill att allt ska fungera när man väl jobbar med det. Läraren i årskurs 3 berättade att 

det kan bli lite problematiskt ibland då vissa elever kan gå in på andra appar eller 

sidor som de inte ska använda. 
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5 Analys  
 

I detta avsnitt diskuterar vi och analyserar det resultat som vi har fått utifrån de tre 

metoder som vi har genomfört i denna studie.  

5.1 Enkät 
 
De svar som vi har fått via enkäten har visat hur fem lärare på en skola arbetar med 

och ser på arbetet med IKT. Samtliga lärare använder sig av lärplattor, smartboard, 

dator och projektor och tillämpar dessa dagligen eller flera gånger i veckan i sin 

undervisning i ämnet svenska. Samtliga lärare anser att IKT och specifikt lärplattor 

gör eleverna intresserade och motiverade. Trots att de medverkande lärarna har 

arbetat olika länge med IKT så anser de flesta av lärarna att de behärskar alla digitala 

verktyg som de har tillgång till och använder sig av i sin undervisning. Lärarna anser 

att de lär sig mycket inom IKT via arbetslagsmöten och genom varandra.  

5.2 Observationer  
 

Under observationerna i årskurs 1 och i årskurs 3 fokuserade vi på vilket sätt lärare 

använder IKT i undervisningen i ämnet svenska. Vi ville även observera vilka digitala 

verktyg som läraren använder sig av och hur dessa tillämpas i undervisningen. Under 

observationerna kunde vi se att båda lärarna använde sig utav smartboarden. Läraren 

i årskurs 1 använde sig även av en dator och visade instruktioner för eleverna via 

smartboarden. Läraren i årskurs 3 använde sig av förutom smartboarden, även en 

lärplatta när instruktioner för en uppgift till eleverna skulle ges. Det som 

observerades är relevant för vårt arbete då syftet är att ta reda på vilket sätt lärare i 

årskurs 1 och årskurs 3 använder sig av IKT i sin undervisning i ämnet svenska. Detta 

var något som bekräftades under de två observationer som vi genomförde i årskurs 1 

och i årskurs 3. Vi valde att skriva ned allt som hände under de lektioner som vi 

observerade, alltså även det som inte var IKT relaterat. Detta för att vi ville se hur 

mycket läraren använder IKT i sin undervisning och om de olika övergångar som 

läraren gjorde mellan det som inte var IKT relaterat och det som var IKT relaterat.  
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5.3 Intervjuer 
 
Läraren i årskurs 1 och läraren i årskurs 3 har en liknande bild av vad IKT är, 

däribland dator, projekt och lärplattor. Lärarna använder sig av samma typ av 

digitala verktyg i undervisningen och dessa är smartboard, projektor, dator och 

lärplattor. Enligt de båda lärarna har IKT stor betydelse för elevernas lärande och 

lärplattan gör eleverna både motiverade och kreativa. Lärarna poängterar ofta 

lärplattans betydelse för eleverna. IKT gör så att det blir lustfyllt och spännande, man 

kan omforma undervisningen på andra sätt och man kan arbeta mycket med ASL (att 

skriva sig till läsning). Något som de båda lärarna anser vara problematiskt och en 

nackdel med IKT är när tekniken krånglar. När tekniken krånglar är det viktigt enligt 

de båda lärarna att man har detta i åtanke när man planerar en lektion och därmed 

har en plan b ifall att det inte skulle fungera.  

De huvudsakliga resultaten i denna studie är att lärare i förskoleklass till årskurs 3 

generellt sett på denna skola har liknande attityder till IKT. Det som skiljer läraren i 

årskurs 1 och läraren i årskurs 3 är några enstaka definitioner av vad IKT är och hur 

ofta de använder IKT i undervisningen i ämnet svenska. Totalt sett har informanterna 

en lika bild av vad IKT är och är sammantaget positiv utifrån de tre metoderna som vi 

har genomfört i denna studie. Samtliga lärare som har deltagit i vår studie anger att 

de har en god ”IKT-kompetens” och att IKT är både lustfyllt och motiverande för 

eleverna. Lärarna anser att IKT kan vara ett verktyg och hjälpmedel när det handlar 

om att ge instruktioner till eleverna via exempelvis smartboarden. När det handlar 

specifikt om lärplattor så är detta bra för de elever som har svårt med motoriken och 

att forma bokstäver enligt lärarna. Informanterna i denna studie har en allmänt 

positiv inställning till IKT, något som vi kan bekräfta utifrån de tre metoder som vi 

har använt oss av i denna studie.  
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6 Diskussion 
 

I detta avsnitt diskuterar vi de olika resultaten som vi har fått utifrån studien och 

refererar dessa till tidigare forskning.  

Resultatet av denna studie visar att lärare i förskoleklass till årskurs 3 anser att IKT 

är viktigt både för elever och lärare. Resultatet utifrån de tre metoder som vi har 

genomfört i denna studie har visat att användbara digitala verktyg i undervisningen 

är smartboard, projektor, dator och lärplattor. IKT är enligt lärarna viktigt för 

eleverna då de blir motiverade och kreativa och därmed kan skapa böcker, filmer och 

texter i olika användbara och kreativa appar. IKT är även viktigt i det avseende för de 

elever som har svårt med motoriken och att forma bokstäver. Håkansson & Sundberg 

(2012) skriver om att forskning har visat att elevernas motivation och förmågor blir 

positivt påverkade av arbetet med IKT.  

Läroplanen har övergripande mål och riktlinjer om att bland annat att eleverna ska 

ha möjligheten att använda modern teknik när det kommer till skapande och lärande 

i undervisningen. Läroplanen framhåller även att läraren har ett ansvar att se till att 

eleverna har möjligheten att testa olika arbetssätt och arbetsformer i skolan 

(Skolverket, 2011). Detta är något som den skola som vi har varit på verkligen visat på 

olika sätt. De använder sig av modern teknik som exempelvis lärplattor och eleverna 

får pröva olika arbetsformer via olika kreativa och användbara appar.  

Med avseende på de flera olika mål som eleven skall uppnå i de olika årskurserna i 

ämnet svenska med fokus på IKT, saknar man dock forskning som bevisar att IKT är 

något som påverkar elevernas studieresultat och motivation positivt. Själva 

användningen av IKT och digitala verktyg är fortfarande under utveckling och det 

finns forskning som säger att IKT är något som påverkar både elever och lärare 

positivt, det finns dock inte tillräckligt med forskning som sammantaget påvisar ett 

mer effektivt lärande.  

Lärare använder sig av IKT på olika sätt i undervisningen och lägger fokus på 

smartboarden där lärarna kan dela med sig av instruktioner till eleverna och ha 

genomgångar av olika uppgifter. Lärare använder sig även av lärplattor för att dela 

uppgifter med eleverna men också för att tillsammans med eleverna skapa olika 

texter.  
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Samtliga lärare som deltog i vår studie anser att de behärskar alla de digitala verktyg 

som de använder sig av i sin undervisning. Skolverket (2015) har skrivit om att 

många lärare anser att de saknar kompetens till att använda digitala verktyg och IKT i 

sin undervisning, men så är inte fallet på den undersökta skolan. Läraren i årskurs 1 

och läraren i årskurs 3 anser att det inte är aktuellt med någon utbildning inom IKT 

för deras del, men om det skulle bli aktuellt finns både det kollegiala lärandet 

tillgängligt på skolan och det virtuella lärarrummet.  

De nackdelar som finns inom arbetet med IKT är få enligt den datainsamling som vi 

har tagit del av. De nackdelar som finns enligt lärare i årskurs 1 och lärare i årskurs 3 

är när tekniken krånglar. Detta blir frustrerande för lärarna då de baserar sin 

undervisning på IKT i stor utsträckning. Player-Koro (2012) skriver i sin studie om 

att det förekommer brister i användandet av IKT. Däremot handlar dessa brister om 

teknik och programvara samt brist på kunskap hos lärare inom IKT. 

En undervisning där det digitala inte står i fokus och om tillgången till det digitala 

inte fanns på så sätt som det ändå gör idag, hur skulle då undervisningen se ut? Vi 

tror att undervisningen skulle gå tillbaka till det traditionella arbetssättet med penna 

och papper. Man måste dock ta till sig det som Läroplanen (2011) framhåller om att 

eleven bland annat ska lära sig att skriva på dator och att eleven efter avslutad 

grundskola ”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011, s.14). Man kommer inte 

ifrån de målen som finns med i Läroplanen och därmed måste man också anpassa sig 

efter det. Om det digitala fortsatt kommer att stå i fokus i skolorna och i 

undervisningen är det också viktigt att lärare får utbildning i att lära sig att använda 

IKT. 

Sheridan m.fl. (2012) skriver att IKT finns runt omkring oss både i samhället, i 

hemmen, på arbetet och på skolorna. IKT påverkar också många barns vardag på 

flera olika sätt. Trots att vissa lärare har svårt att förstå att IKT är betydelsefullt för 

både elever och lärare på olika sätt, måste de acceptera detta då IKT är här för att 

stanna (Sheridan m.fl. 2007).  
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7 Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt beskriver vi syftet med de olika metoder som vi har använt oss av i 

denna studie samt utvärderar dessa. Vi tar även upp sådant som kan vara bra att ha i 

åtanke för vidare forskning inom området.  

Syftet med att använda oss av en webbenkät var för att få in svar på ett enkelt och 

smidigt sätt. Webbenkäten gav oss även en god överblick hur varje deltagare svarat 

på frågorna. Bortfallet som i detta fall blev litet var något som vi var förberedda på, 

men anser ändå att det gav oss den information som vi var i behov av. Ett annat 

alternativ för insamlandet av material via en enkät skulle kunna vara en postenkät. 

Bryman (2008) skriver om att postenkäten är en av den vanligaste formen av enkät 

som oftast skickas ut som brev till respondenterna. Använder man sig av en 

postenkät går det bland annat snabbare att administrera. Man bör däremot ha i 

åtanke att det ibland kan ta lång tid att få tillbaka enkäterna (Bryman, 2008). Vid 

användande av en postenkät skulle vi kunna samla alla lärare för att sedan dela ut 

enkäten till samtliga lärare. I och med detta skulle bortfallet av svaren och 

deltagandet bli färre och vi skulle få mer insamling av material.  

Observationerna gav oss den information som vi var ute efter, men vi skulle gärna 

velat ha mer tid till att observera flera lektioner och därmed eventuellt kunna 

videofilma lärares sätt att undervisa med hjälp av IKT. Intervjuerna gav oss mycket 

kring synen på IKT och dess betydelse för både lärare och elever, dock endast sedd ur 

två lärares perspektiv.  

Vi hade under intervjuerna kunnat ställa fler frågor än vad vi gjorde, detta för att få 

mer datainsamling och fylligare svar. Bryman (2008) skriver om att det finns olika 

slags frågor som man kan ställa under en intervju. Några exempel på dessa frågor är 

uppföljningsfrågor, det vill säga att man ber intervjupersonen att utveckla sitt svar 

och sonderingsfrågor där man ber intervjupersonen att fördjupa ett svar som då har 

getts på en direkt fråga (Bryman, 2008). Det hade varit intressant att intervjua fler 

lärare för att få en bredare bild kring arbetet med IKT och lärares syn kring detta. 

Detta är något att ha i åtanke för vidare forskning. 
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8 Avslutning 
 

I detta avsnitt beskriver vi betydelsen av att använda IKT i undervisningen och hur 

denna studie kan påvisa hur viktigt IKT är för både lärare och elever. Vi avslutar detta 

avsnitt med att diskutera intressanta områden för vidare forskning inom IKT. 

Efter avslutad studie har vi fått mer insikt i hur viktigt IKT är för både lärare och 

elever. Detta inte bara på grund av det som läroplanen framhåller, utan även för att 

skolan och digitaliseringen hela tiden utvecklas och vi som lärare måste därmed följa 

denna utveckling. Vi har fått ta del av lärares syn på IKT och hur de tillämpar olika 

digitala verktyg i undervisningen. Att lärarna har god kompetens kring IKT på denna 

skola visar på att de har anammat tekniken på ett framgångsrikt sätt och att de har 

fått utbildning samt tagit hjälp av varandra för att kunna skapa denna goda 

kompetens tillsammans. Att sedan se att IKT på olika sätt hjälper elever på så sätt att 

det gör dem motiverade, visar på att man har kommit långt i utvecklingen av det 

digitala på denna skola. Vår förhoppning är att denna studie ska ge en inblick i 

lärares arbete med IKT och hur viktigt IKT är för både lärare och elever.  

För vidare forskning skulle det vara intressant att jämföra två olika skolors IKT-

användande. Man skulle därmed kunna undersöka en skola som använder IKT i stor 

utsträckning och undersöka en skola som inte använder IKT i alls lika stor 

utsträckning. Därmed skulle man kunna göra jämförelser och skillnader mellan dessa 

och undersöka vad det är för faktorer som påverkar huruvida de använder IKT och 

inte använder IKT i undervisningen. Man skulle även kunna fokusera på lärares 

attityder till att använda IKT i undervisningen och se om det finns några skillnader 

mellan lärare i olika årskurser samt mellan män och kvinnor.  
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Bilaga 1 - enkät  
  

1)  Vilken årskurs undervisar du i? 

F           1                 2                 3 
  

2) Hur tycker du att du behärskar IKT i undervisningen i ämnet svenska? 

o  Bra 

o  Medel 

o  Dåligt 

o  Annat 

 
3) Vilka/vilket verktyg använder du i undervisningen i ämnet svenska? 

o  Dator 

o  Läsplatta 

o  Smartboard 

o  Projektor 

o  Annat 

 
4) Hur ofta använder du IKT i undervisningen i ämnet svenska? 

o  Dagligen 

o  Flera gånger i veckan 

o  En gång i veckan 

o  Någon gång i månaden 

o  Ytterst sällan 

o  Aldrig 

o  Annat 

 
5) Vilka/vilket verktyg i IKT har du tillgång till? Ex läsplatta (t.ex. Ipad), 

smartboard etc.) 

o  Läsplatta 

o  Smartboard 

o  Projektor 

o  Dator 

o  Annat 
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6) Hur får du möjlighet att lära dig använda IKT? 

o  Utbildning 

o  Arbetslagsmöten 

o  Genom kollegor 

o  Annat 

  
7)     Hur har IKT påverkat dig och din undervisning i ämnet svenska? 

  
 

8)    Hur bedrivs utvecklingen av IKT på er skola? 

o  Engagemang av andra lärare 

o  Eget initiativ 

o  Rektorns bestämmelser 

o  Annat 

 
9)    Hur länge har du arbetat med IKT i din undervisning i ämnet svenska? 

  
 
 

10)    Hur viktigt är IKT för dig och din undervisning i ämnet svenska? 

o  Mycket betydelsefull 

o  Ganska betydelsefull 

o  Inte särskilt betydelsefull 

o  Inte alls betydelsefull 

 
 

11) Vilket/vilka verktyg i IKT har ni tillgängligt på skolan? 
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Bilaga 2 - intervjufrågor 
 
Inledande frågor: 
Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

Hur länge har du arbetat med IKT och digitala verktyg? 
 

  
Syn på IKT 

1.    Vad är IKT enligt dig? 
 
Attityd kring IKT 

2.    Är IKT viktigt för dig? Varför/varför inte? 
  
Undervisning 

3.   Vilket/vilka digitala verktyg anser du vara bäst lämpat för din undervisning i ämnet 
svenska? Varför? 
  

 Kunskap och kompetens 

 4.   Tycker du att du behärskar alla digitala verktyg som du använder i undervisningen i 
ämnet svenska? 

 
Avsaknad inom IKT 

5.    Känner du att du saknar något inom IKT, specifikt när det gäller undervisningen i 
ämnet svenska? (kompetens/utbildning, tillgången till det digitala i klassrummet etc.) 
 
För- och nackdelar med IKT 

6. Vad ser du för för- och nackdelar med att använda IKT i undervisningen i ämnet 
svenska? 

 

 

 

 


