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I denna studie undersöktes ett antal pedagogers inställning till den utbildning de har 
eller den fortbildning de har fått för att använda IT i undervisning, vilken kompetens de 
anser krävs och hur mycket de använder datorer i olika moment i sin yrkesroll på låg- 
och mellanstadiet.  

 

Pedagogerna i undersökningen var ganska missnöjda med den utbildning de erbjudits 
av arbetsgivaren. Flera av pedagogerna uppgav att de var självlärda. De var inte heller 
helt tillfreds med det sätt som de integrerade IT i sin undervisning, även om de hade 
många förslag på utvecklingsområden.  

 

För att pedagogerna skulle kunna integrera IT i undervisningen krävdes flera faktorer. 
Datorer, utbildning och en inre drivkraft var det som pedagogerna i undersökningen 
uppgav som det viktigaste. 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Datorer, IT-integrering, kompetens, låg- och mellanstadiet 
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1 Inledning 

Peter, pedagogen i årskurs 1, satte igång den interaktiva skrivtavla och på den fanns 
meningen ”Jag tycker om …” skriven. Peter frågar barnen: ”Vad tycker ni om?” Barnen svara 
och Peter skriver ner ett svar som alla barnen kan se på skrivtavlan. ”Jag tycker om att pyssla, 
sa Bettan.” Alla barnen fick berätta vad de tyckte om.  

Därefter delades klassen upp i par, så kallade skrivkompisar. Barnen satte sig två och två 
framför en dator och dikterade för varandra. ”Jag tycker om hundar”, sa Mattias och Lena 
skrev ner vad Mattias sa. Sedan bytte kompisarna roller och fortsatte att diktera för varandra. 
Barnen sparade och skrev ut sin text. 

Barnen ritade sedan en bild, som illustrerade vad de skrivit. Texterna och bilderna 
monterades på ett papper, som sattes in i en genomskinlig plastmapp och hängdes på väggen, 
lätt åtkomligt för alla att läsa. (Noteringar från klassrumsobservation i årskurs 1, 111114). 

Ovanstående berättelse är en notering från en observation i en årskurs 1. Peter arbetar 
med en metod som skapats av Arne Trageton (Lövgren, 2009) och som syftar till att 
underlätta barnens språkutveckling. I ett samtal med Peter frågade jag om den 
fortbildning han fått för att kunna använda metoden. Hans svar är synnerligen 
intressant för min studie, nämligen att han av eget intresse och utifrån en medveten 
pedagogisk tanke om barns språkutveckling hade läst om metoden och sett att IT-
tekniken skulle kunna vara ett verktyg i den pedagogiska verksamheten. Alltså hade han 
inte formellt fått någon utbildning utan var självlärd och den egna drivkraften fick 
honom att utveckla sitt arbetssätt. 

Alla lärare har inte en sådan drivkraft och kommer antagligen inte att på egen hand öka 
sin IT-kompetens. Med tanke på de styrdokument som gäller för skolan måste skolans 
huvudmän ta ansvar för att pedagogernas IT-kompetens är tillräcklig för att nå de mål 
som finns i dokumenten. Ett exempel på projekt där ansvariga ser vikten av utbildning 
är politiker i Staffanstorps kommun som ska satsa miljonbelopp på ett En-till-En-
projekt. Projektet innebär att elever i årskurserna 6-9 ska få en personlig dator samt att 
vissa årskurser t.ex. förskolan utrustas med Ipads. Nino Vidovic, utbildningsnämndens 
ordförande och Jens Jording utbildningsstrateg i Staffanstorp, pekar på betydelsen av 
utbildning. De  

…. menar att den viktigaste delen är kompetensutvecklingen av lärarna. Kunskapen ska 
finnas hos lärare och skola innan eleverna får verktygen. (Sydsvenskan, 2011, s. c12) 

Båda de ansvariga konstaterar att om projektet ska bli framgångsrikt och leda till nya 
pedagogiska vinster är prioriteringen av utbildning lika viktigt som den tekniska 
utrustningen. 

Europarådet har tagit fram åtta nyckelkompetenser som kan tänkas bidra till ett 
gemensamt synsätt på utbildning i en ökande globalisering och en ökad konkurrens från 
andra marknader i världen. Till dessa hör digital kompetens, vilken innebär att 
individen ska kunna hantera datorer, deras funktioner och kommunikationsmöjligheter. 
Individen ska också känna till Internets funktion i samhället och hur Internet påverkar 
samhällets funktioner, det vill säga det ömsesidiga beroendet mellan Internet och 
samhälle. Att kunna söka information och bedöma dess tillförlitlighet ingår också i en 
digital kompetens. (Europeiska gemenskaperna, 2007). 

Enligt Jan Hylén (2010) har Sverige länge legat i framkant när det gäller att satsa på IT i 
skolan. Sverige har på sista tiden fallit tillbaka i en europeisk jämförelse, då måttet dator 
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per elev använts, trots att antalet elever per dator var 19  1995 och 6 2008. Hylén menar 
dock att även om datortätheten i svenska skolor är god har svenska lärare låg motivation 
att använda datorer i undervisningen och bedömer sin kompetens att använda IT i 
undervisningen som låg. Bara på Island är pedagogerna mindre motiverade. 

Att Sveriges regering 2008 gav Skolverket i uppdrag att främja IT-användningen i 
förskolor och skolor ligger i linje med Europaparlamentets rekommendationer. I 
uppdraget till Skolverket från regeringen poängterades att Skolverket skulle utgå från 
målgruppernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2009), d.v.s. för skolornas del 
elevers och lärares. Verksamheten skulle inriktas mot att (a.a., s. 5): 

  sprida kunskap om IT I lärprocesser, digitala lärverktyg och lärande exempel inom området 

  främja utvecklingen av verksamheternas kommunikation med elever, föräldrar och 
studerande med hjälp av IT 

  omvärldsbevakning, såväl nationellt som internationellt, bland annat genom aktiv dialog 
med relevanta aktörer inom området 

  verka för säker användning av IT, skydd av den personliga integriteten och andra 
integritetsaspekter 

  föra diskussion om kritiskt förhållningssätt till den information som tillgängliggörs via 
internetbaserade verktyg och tjänster. 

Utredningen användes som underlag i den läroplansrevision som utmynnat i Lgr 11 
(Skolverket, 2011). I denna formuleras målen för IT-undervisningen på bl.a. genom det 
övergripande målet (a.a., ss. 14–15): 

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola  

  kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 
skapande och lärande, … 

I kursplanerna har målen för IT-undervisningen närmare konkretiserats avseende de 
olika ämnena. Rörande bild skrivs att eleverna ska ”… ges förutsättning att utveckla sin 
förmåga att … skapa bilder med digitala och hantverksmässig tekniker …” (a.a., s. 20). 
”Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra 
medier” ingår som centralt innehåll i undervisningen i årskurserna 4–6 (a.a. s. 32).  
”Digitala verktyg för ljud- och musikskapande …” tas upp under ämnet musik (a.a., s. 
102). Slutligen gäller för ämnet svenska att eleverna ska skriva på dator och söka 
information i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn redan i årskurserna 1–3 
(a.a.). I årskurserna 4–6 finns som centralt innehåll att eleverna skapar texter, där ord, 
bild och ljud samspelar, att eleverna redigerar texter med hjälp av dator samt nyttjar 
sökmotorer på Internet (a.a.). 

Målen för och det centrala innehållet i undervisningen för årskurserna 1–6 är 
omfattande och ett problem som kan uppstå i sammanhanget är huruvida pedagoger 
anser sig förberedda att ta sig an uppgiften att medverka till att genomföra de statliga 
intentionerna.  
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka  

 i vilken omfattning pedagoger använder datorer i undervisning  

 pedagogers attityder till arbete med datorer i undervisningen med fokus på den egna 
utbildningen och kompetensen.   

1.2 Forskningsfrågor 

För att belysa problemet och besvara syftet formulerades en enkät, som delades ut till 
pedagoger, verksamma i förskoleklass och årskurserna 1–6. (Se kapitlet om 
datainsamling samt Bilaga 2.) Frågorna i enkäten kan delas in i följande kategorier: 

Vilken utbildning har pedagogerna hittills fått? (Fråga 5) 

Hur använder pedagogerna datorn i undervisningen? (Frågorna 9, 11, 12, 13) 

Hur nöjda är pedagogerna med de förhållanden som relateras till datorer i 
undervisningen? (Frågorna 4, 6, 8) 

Hur ser pedagogerna på den framtida undervisningen med datorer i skolan? (Frågorna 
7, 10) 

I ytterligare en fråga (14) undersöktes pedagogernas inställning till målen i pågående IT-
projekt i kommunen. Skälet är att tankar finns om att utvidga En-till-En-projektet i 
kommunen till att också gälla förskoleklass och årskurserna 1–6. 

1.3 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

I detta avsnitt ges definitioner av några begrepp som kommer att användas i den 
fortsatta framställningen. Valet av begrepp är inte självklart. En utgångspunkt har varit 
min egen förförståelse och mitt eget behov av klargörande vid läsningen av tidigare 
forskning inom området.  

IT, Informationsteknik  
Till Informationsteknik kan också äldre verktyg, skapade av människa för att underlätta 
tillvaron föras, t.ex. penna, papper, och skrivtavla. Inom skolans värld är det dessa 
verktyg, som har används flitigast och fortfarande är helt självklara i klassrummen. 

Uttrycket IT betyder enligt Saol (Svenska akademins ordlista) utnyttjande av datorer 
och Internet för informationshantering. Begreppet IT kan vidgas, för att på ett mera 
precist sätt beskriva dagens datorer och Internet. IKT (Information och 
Kommunikationsteknik) tillför kommunikation till begreppet IT, vilket gör detta mer 
precist och pekar på att mycket av den tid som människor spenderar framför sina 
datorer används till kommunikation. I denna uppsats kommer jag att fortsättningsvis 
använda uttrycket IT då det är ett mera bekant uttryck än det utvidgade begreppet IKT. 

ITiS, IT i Skolan  
ITiS är en utbildningssatsning från utbildningsdepartementet som ägde rum mellan 
1999 och 2002 (Chaib & Tibelius, 2004). ITiS kommer att närmare redovisas i kapitlet 
om tidigare forskning. 

 



6 

 

Mjukvara  

Mjukvara är programmen i datorerna (Svenska akademins ordlista) till skillnad från 
hårdvara. Mjukvaran används av brukaren medan hårdvaran står för teknikaliteterna. 

Multimedia  
Multimedia innebär samverkan mellan flera medier, t.ex. film, ljud, bild och text 
(Svenska akademins ordlista) i syfte att föra fram ett budskap. 

PIM, Praktisk IT- och Mediekunskap  
PIM är en utbildningsinsats från Skolverket, som syftar till att höja deltagarnas 
kompetens i att hantera olika multimediaprogram, t.ex. Powerpoint. PIM bedrivs som 
studiecirkel med Internetstöd och innehåller examinationer i form av 
multimediaredovisningar för handledare, som ger intyg på avklarad kurs. (Skolverket, 
2011.) 

Webb 1.0  
Webb 1.0 är Internet i den form som det skapades, där större institutioner och 
marknadsaktörer kunde dela med sig av information utan alltför stor inbladning av den 
stora massan användare. Webb 1.0 kunde betraktas som en uppslagsbok för den 
allmänna användaren där innehållet var bestämt av några få större institutioner och 
aktörer. (Kroksmark, 2011.) 

Webb 2.0  
Webb 2.0 är Internet i nuvarande form. Webb 2.0 har utvecklats till att bli en produkt 
som användarna själva skapat. Webb 2.0-användare har gått från att vara konsumenter 
till att bli konsumenter-producenter. Därigenom skapar de själva informationen och 
innehållet på Internet. (Kroksmark, 2011.) 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Teorier 

Teorier som kan användas för att förstå vikten av pedagogers attityder och kompetenser 
kan vara av betydelse för undervisningen är relevanta för föreliggande studie. Ett 
traditionellt sätt att beskriva lärarkompetens konkretiserar Shulman i en figur 
(Kroksmark, 2011). 

Praktik eller kontext 

Pedagogisk kunskap Ämneskunskap 

Ämnespedagogisk kunskap 

 eller didaktik 

 

Figur 1.  Shulmans beskrivning av ämnespedagogisk kunskap. (Efter Kroksmark, 
2011.) 

I mitt fall är jag intresserad av den specifika ämneskompetens som krävs för att 
pedagogerna ska kunna medverka till att eleverna når de mål som gäller IT i skolan. Jag 
utgår från att pedagogerna har allmän pedagogisk kompetens, det som i figuren 
benämns pedagogisk kunskap. Man kan diskutera skillnaden mellan kunskap och 
kompetens. Jag avser med kompetens sådan kunskap som kan användas.  

En av föregångarna när det gäller IT i skolan, Seymour Papert, ser en parallell mellan 
synen på kunskap och synen på datorer i undervisningen. Han förespråkar en 
kunskapssyn som innebär att eleverna själva konstruerar sin kunskap. Genom att 
introducera datorspråket LOGO visade Papert hur unga elever på motsvarande 
lågstadiet kunde programmera (Papert, 1980), d.v.s. själva konstruera IT-kunskap i 
form av programmering. Datorn blir då ett naturligt inslag i skolarbetet. Enligt Jedeskog 
har endast ”… en minoritet av svenska lärare gjort datorn till ett naturligt inslag i arbetet 
med barn …” (Appelberg & Eriksson, s. 47). I litteraturen diskuteras fem idealtyper när 
det gäller att ta till sig ny teknologi, nämligen tidiga innovatörer, tidiga anammare, tidig 
majoritet, sen majoritet samt vägrare. Appelberg och Eriksson (1999) antar att gruppen 
vägrare så småningom kommer att minska då pedagogernas kompetens inom IT-
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området ökar. De ”bromsklossar” (a.a., s. 49) som finns kvar är förmodligen de som inte 
fått lämpligt stöd eller fungerande utbildning. En fortbildning som tar fasta på att 
inlärning ofta sker i olika steg är att förorda (a.a.). Dessa steg kan beskrivas nedan. 

Utbildningsfasen är det första steget och syftar till att ge information. Utbildning i små 
mängder vid flera tillfällen ger bättre minnesbehållning än tvärtom. Manualer kan 
användas men ger ofta en svag förståelse för vad övningarna handlade om. Under steg 
ett är möjligheten att kunna fråga mycket viktig. 

Användarfasen sker i verkligheten. Användaren är ofta utelämnad till sig själv och får 
prova sig fram. Nybörjare använder ogärna manualer, troligen för att de inte är trygga 
med fackspråket. 

I fulländningsfasen är användaren trygg med i sina kunskaper och söker sig ogärna 
vidare. Inlärningsprocessen avstannar och mjukvaran utnyttjas inte fullt ut. Här krävs 
återigen utbildning för att höja kompetensen. 

För att nå framgång i utbildningen är tillgång till en personlig dator viktigt men också 
att det finns någon i närheten att tillfråga vid osäkerhet, d.v.s. handledning. En miljö 
som betecknas av en positiv laganda och som främjar samarbete kan bidra till att ge 
utbildningen ett bra utfall. För att uppnå detta är en gemensam pedagogisk referensram 
ett bra verktyg.  

Att kunna fråga är viktigt och då är det lättare vända sig till en kollega som finns i den 
egna verkligheten än en extern expert. (a.a.) 

En teori som också tar hänsyn till samarbete eller samspel mellan kollegor formulerar 
Illeris (2006). I hans modell har också motivation eller drivkraft en betydande roll. 

 

Innehåll Drivkraft 

Samspel 

Figur 2.  Lärande som utveckling av kompetens. (Efter Illeris, 2006, s. 41.) 

Innehållet handlar om det som ska läras, med Shulmans vokabulär ämnespedagogisk 
kunskap inom området IT. Dock menar Illeris att även förståelse, insikt, mening, 
sammanhang och överblick ingår i sådant som ska läras. Drivkraften i figuren syftar på 
den vilja och de känslor som den lärande investerar i sitt lärande. I mitt fall kan 
drivkraften bestå i att pedagogerna för egen del vill lära sig hantera IT, vill lära sig IT för 
att i sin tur bidra till att eleverna blir förtrogna med IT. Att lärande sker i samspel kan 
innebära att pedagogerna sinsemellan stödjer varandra, att fortbildningen i sitt upplägg 
kräver samspel mellan deltagarna, eller att kolleger går in som mentorer för kolleger 
som har mindre IT-erfarenhet. Ytterligare en nivå av samspel som kan bidra till 
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lärarkompetensen är kontakten med eleverna, som i vissa fall har andra och kanske 
djupare kunskaper inom IT-området än vad pedagogerna har.  

2.2 Tidigare forskning 

I en riksomfattande utvärdering av ITiS-satsningen undersöktes 1500 arbetslag via 
enkäter och i en fördjupad studie 24 skolors lärare, elever och skolledare avseende sina 
erfarenheter av satsningen. I en sammanfattning konstateras att ITiS i stort lever upp 
till sitt syfte. Arbetslagen uttrycker att ITiS hade motsvarat deras förväntningar och att 
samarbetet med kolleger hade stärkts och att arbetet upplevdes som roligare. För många 
arbetslag hade datorn allt mer kommit att bli, eller hållit på att bli, ett naturligt 
pedagogiskt verktyg för lärandet i skolan. Detta ledde i sin tur till att undervisningen 
förändrades och utvecklades med integration av IT. Lärarna var överens om att deras 
kunskaper kom eleverna till nytta. 

Informationstekniken med sin hypersnabba utveckling är en av de mest påträngande av 
alla de tekniska uppfinningarna i historien (Castells, 1998), vilket gör att individer kan 
ha en skeptisk inställning till IT i skolan. Detta var något som ITiS förändrade, då 
många lärare utan tidigare datorvana botade sin rädsla för att bli akterseglade av elever 
som på ett annat sätt växt upp med IT i sin omgivning och lärde sig att se IT som en 
naturlig del av samhället. Utvärderingen visade blanda annat att eleverna inte hade 
någon större IT-kompetens än läraren. Eleverna var visserligen bättre på mycket, 
framförallt sådant som de gör ofta, t.ex. chatta och spela spel. Utvärderingen pekar på 
att eleverna hade kunnat vara mycket mera delaktiga i processen och dela med sig av sitt 
kunnande om de hade inkluderats från början. Vinsterna hade kunnat bli större om 
lärarna hade fångat upp elevernas kreativa förmågor på ett tidigare stadium. 

Många lärare förvånades över det ansvar och engagemang som eleverna visade under 
ITiS. Likaså menade lärarna att eleverna stöttade varandra på ett föredömligt sett och 
använde varandra som resurs i gruppen, inte minst avseende datorkunnande. 

Likt många andra utvärderingar är en av de stora vinsterna med att integrera IT i 
undervisning motivationsvinster, d.v.s. många av de inblandade parterna tyckte att det 
blev roligare med IT i skolan. Detta pekar mot att ITiS har varit en genomtänkt och bra 
satsning för att utveckla svensk skola. 

När det gäller om ITiS medfört ett förändrat pedagogiskt och administrativt arbetssätt i 
skolan konstaterar båda studierna att samarbetet med kollegorna stärktes och blev 
roligare. Lärarna lyfter fram betydelsen av de pedagogiska diskussionerna som 
genomfördes i arbetslaget som en väsentlig investering för framtiden.  

Dock förekom också kritiska reflektioner. Lärare som kunde hantera datorer före ITiS 
utrycker en besvikelse att satsningen inte innehållit mer praktisk ämnesbaserad 
utbildning. 

En annan reflektion handlar om vem som egentligen bär ansvaret för att effekterna av 
ITiS får ett fortsatt liv efter den stora ITiS-satsningen. Det behövs en mer övergripande 
samhälls- och skolpolitisk analys av ITiS:s effekter utifrån det kommunala 
intresseperspektivet. 

Rapporten lyfter fram att det är när lärarna återvänder till sina vardagliga rutiner, och 
först då, som resultaten av ITiS kommer att visa sig i det vardagsnära skolarbetet. 
(Chaib & Tibelius, 2004.) 
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Ett projekt av betydligt mindre omfattning rapporterar Folkesson (2004) om. Projektet 
benämns ”Datorn i det dialogiska klassrummet”. Två klasser i årskurs 1–3 fick tillgång 
till datorer; en dator på två elever. Ett övergripande syfte med projektet var att besvara 
frågan: Hur kan lärarna med hjälp av datorer utveckla sitt arbetssätt?  

I en sammanfattning av tidigare studier ser författaren att lärarnas attityder skiljer sig 
mycket åt. Lärarnas attityder till datoranvändning är avgörande för om lärarna kan 
utveckla sitt arbetssätt. Ett problem som visar sig i flera av studierna är att många lärare 
frågar sig till vad och varför de ska använda datorer. Många datorprojekt har kommit till 
som en pålaga från högre ort, vilket i sin tur kan göra att lärarna inte har någon större 
lust att utveckla något som någon annan säger till om. I det aktuella projektet arbetade 
man utifrån principen bottom-up, d.v.s. lärarna fick själva bestämma vad de behövde 
lära sig och vad de kunde utveckla. 

Målsättning för projektet var ge alla elever möjligheter att få använda datorn som ett 
arbetsredskap vid inlärning. Projektet skulle vidare inspirera till en utveckling av en 
förnyad pedagogik. Ett av de resultat som man hoppades att uppnå genom projektet var 
öka arbetsglädje, självförtroende och kompetens hos de deltagande lärarna. 

De involverade lärarna hade inte utgått från någon pedagogisk modell utan kastade sig 
in i arbetet utifrån mottot trial and error. De försökte lära sig efterhand som det 
behövdes och några omfattande fortbildningsinsatser före eller under projektet pågick 
inte. Lärarna hade dock teknisk support att tillfråga om sådant som behövdes. ”Vi lär 
oss scanna när vi behöver scanna” (s. 53), kan konkretisera lärarnas tillvägagångssätt i 
projektet. 

Metoden som användes för att utvärdera projektet var att författaren träffade de två 
aktuella lärarna i slutet på varje termin, då lärarna redogjorde för de aktiviteter som de 
utfört. Författaren tog också del av lärarnas dagboksanteckningar. Två lärarstudenter 
skrev sitt examensarbete om projektet, vilket resulterade i en delrapport efter första 
året. 

Datorn är på denna tidiga skolnivå ett bra arbetsredskap eftersom det underlättar 
barnens skapande processer. Framför allt då det kommer till att skapa egna texter och 
arbete med dessa. Eleverna kan ta kritiska synpunkter om sina alster eftersom det är lätt 
att ändra. Möjligheten att sammanfoga text och bild är stor, då eleverna har tillgång till 
hela världen genom Internet. Eleverna får en stor möjlighet att visa vad de gjort för 
andra, vilket gör att texterna upplevs som viktiga. 

En intressant observation som författaren gör är att lärarna tycktes kunna se att datorn 
gynnade de svaga barnen mer än övriga barn. (Folkesson, 2004)  

Kroksmark ger en rapport om lärandets stretchadhet underrubriken ”Lärandets digitala 
mysterium i En-till-En-miljöer i skolan” (Kroksmark, 2011, s. 1). Syftet med 
undersökningen är bl.a. att undersöka vilka strategier för lärande som En-till-En-
projekt ger upphov till hos lärare och elever. De 74 lärarnas intervjusvar har sorterats i 
följande kategorier: planering, undervisningsmetoder, kunskapsbegrepp, strategier för 
lärande och platsen-rummet-tiden. Författaren pekar på positiva effekter t.ex. att 
skolarbetet blir mer motiverande och att entusiasmen ökar, men visar också att stor 
osäkerhet finns bland lärarna rörande t.ex. lärarrollen och om hur datorerna ska 
användas på bästa sätt. Resultatet visar att En-till-En-projektet medför en stor 
förändring avseende lärarkompetensen. Problematiken att undervisning i den analoga 
världen oreflekterat förs över till undervisning i den digitala världen lyfts fram. 
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En-till-En-projekt riktar sig oftast till högstadiet men erfarenheter också från detta 
stadium kan vara relevanta för andra stadier. I ”En-till-En Falkenbergs väg till 
framtiden” (Tallvid, 2010) hade pedagogerna första året krav på att lära sig hantera 
teknikaliteter. Dessa krav ersattes andra året av önskemål om ämnespedaogisk kunskap 
(a.a., s. 24): 

Lärarna ville lära sig hur de skulle utveckla sina metoder för att bäst utnyttja datorn i 
klassrummet och i sina specifika ämnen. 

Flera internationella forskningsrapporter om IT-integrering (Mueller, m.fl., 2008; 
Prestridge, 2011) pekar på att pedagogernas inställning till IT-integration är en viktig 
faktor för genomförandet, men också att framgångsrik integrering är beroende av tid. 
Författarna pekar på att det kan ta lång tid för en pedagog att utveckla kompetens för 
IT-integration även om läraren får utbildning och stöd under processen.  

Hadley and Sheingold (1993) suggest that it takes 5 or 6 years for a teacher to gain mastery in 
integrating technology, and that is when teachers are given support and time to learn and 
plan for integration. (Mueller, m.fl., s. 1524.) 

Det konstateras att en av nyckelfaktorerna för lyckad integrering av IT i undervisning är 
pedagogernas drivkraft för och attityden gentemot IT, vilket överensstämmer med 
Illeris (2007) teori om utveckling av pedagogers kompetens. 

Jedeskog (2000) beskriver i boken ”Ny i klassen” att en anledning till att lärare 
använder eller integrerar IT i sin undervisning är att t.ex. datorer hjälper dem att göra 
undervisningen bättre. Deras drivkraft för att använda den nya tekniken är att lösa 
problem som är viktiga. 

Lärare anammar de verktyg som uppfyller de krav de själva ställer i sin undervisning. 
(Jedeskog, 2000, s. 46.) 

Jedeskog konstaterar att viljan att integrera IT i undervisning är stor i ett globalt 
perspektiv, men att den uppmärksamhet som ägnas åt lärarens roll i integreringen är 
marginell och främst berör kompetensutveckling.  

I rapporten ”Examining user acceptance of computer technology: an empirical study of 
student teachers” (Andersson, Wai-kit & Streith, 2005), undersöks lärarstudenters vilja 
att använda datorer i sin kommande yrkesroll. Studien innehöll 84 svar från studenter 
vid en lärarutbildning med inriktning mot tidigare år. Författarna fann ett samband 
mellan upplevd nytta och användandet av datorer å ena sidan och hur lätt studenterna 
uppfattade det vara att använda datorer och undervisningen å andra. Två viktiga 
faktorer påverkar huruvida lärarstudenterna tänker använda datorer i sin undervisning. 
För det första måste lärarstudenten uppleva att det finns någon nytta med integrera 
datorn i undervisning, för det andra behöver användaren känna att datorerna är 
användarvänliga. 

För att integrera IT i undervisning krävs pedagogiska metoder och fortbildning för 
lärare.  En metod som Chaid m.fl (2011) ofta fann referad till i vetenskapliga artiklar när 
de sökte i databaser, t.ex. Eric, var ”Technological Pedagogical Content Knowledge” 
TPACK, vilken är baserad på Shulmans teorier om lärares lärande. Chaid m.fl visar att 
TPACK utgör en god teoretisk bas för att undervisa lärare i IT-integration. Författarna 
pekar dock på att det inte finns en allena saliggörande metod för att integrera IT. De 
argumenterar för att det är lärarens tilltro till sin förmåga som professionell pedagog att 
se nyttan av teknologiska verktyg i undervisning som gör läraren förbered för den 
föränderliga undervisningsprocessen. 
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2.3 Sammanfattning 

Två teorier har tagits upp, nämligen Shulmans teori om lärarkompetens som en 
kombination av pedagogisk kunskap och ämneskunskap, d.v.s. ämnespedagogisk 
kunskap eller didaktik och Illeris teori om utveckling av lärarkompetens som ett 
samspel mellan innehåll, drivkraft och samspel. Sammanfattningsvis skulle teorier 
kunna illustreras som nedan: 

Drivkraft Ämnespeda-
gogisk kunskap 

Samspel

 

 

Figur 3. En kombination av Shulmans och Illeris teorier om pedagogers kompetens. 

 

Modellen ovan lyfter fram tre fundamentala aspekter i utvecklingen av pedagogers 
kompetens, nämligen ämnespedagogisk kunskap, i vårt fall IT-kompetens, drivkraft och 
samspel.  

Dessa tre komponenter återkommer i flertalet rapporter. De lärare som ser nyttan av IT-
integration, har en tilltro till sin egna förmåga,  ges stöd och ges tid, kommer sannolikt 
att använda IT som ett verktyg för att nå de mål som ställs på dagens undervisning. 
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3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

För att göra mig bekant med IT-området på ett konkret sätt vände jag mig till en erfaren 
pedagog som arbetar i årskurs 1. Dels samtalade jag med honom i några timmar, dels 
besökte jag honom i hans klassrum och observerade hans arbete med barnen. (Se 
Inledningen). Jag betraktar inte denna observation som datainsamling i strikt mening 
utan snarare som inspiration till min studie. 

En strategi som genomsyrar undersökningen baseras i att de vet bäst som är aktiva i 
verksamheten. I vårt fall innebär detta att pedagogerna är de som bäst vet hur 
undervisningen med datorer kan utvecklas och vad som krävs härför. Därför blir det 
naturligt att vända sig till dem för att få svar på forskningsfrågorna.  

Samtidigt betyder detta att de svar som erhålls är individuella. Varje enskild pedagog 
svarar utifrån sin referensram. Att ”Inte alls vara nöjd”, ett alternativt, något onyanserat 
svar på några frågor, behöver inte betyda samma sak för samtliga pedagoger. Detta 
påverkar naturligtvis såväl reliabilitet som validitet, begrepp som diskuteras nedan.  

Man skulle kunna hävda att mer nyanserade svar hade erhållits om pedagogerna 
intervjuats. Mot intervjumetod talar dock att betydligt färre pedagoger hade kunnat ingå 
i undersökningen med tanke på den tidsram som gäller, d.v.s. tio veckors arbete. 

Studien ger en överblicksbild, ett flygfoto, över i vilken omfattning pedagogerna i urvalet 
använder datorer i undervisning och deras attityder till arbete med datorer i 
undervisningen med fokus på den egna utbildningen och kompetensen. En sådan bild 
kan ge idéer om vad en närbild skulle kunna fokusera.  

3.2 Datainsamlingsmetod 

De fyra frågor som syftet brutits ner till utgör grunden för den enkät som formulerades 
och delades ut till pedagogerna. Såväl bundna som öppna frågor formulerades och såväl 
kvantitativa som kvalitativa svar efterfrågades. Vid formuleringen av enkätfrågorna har 
hänsyn tagits också till en undersökning rörande datorn i undervisningen som 
besvarades av samlade pedagogkåren i samma kommun 2010. Tyvärr kunde man inte 
utifrån den datainsamlingen urskilja lärare som var verksamma inom olika årskurser. 
Detta är ytterligare ett skäl till varför föreliggande studie genomförs.  

3.3.1 Uppgifter om urvalsgruppen 
Enkäten inleds med frågor om pedagogernas ålder, kön samt om vilken årskurs de är 
verksamma i. De insamlade data har alltså en beskrivande karaktär och 
tolkningsutrymmet för mig är ringa. Dock kan bakgrundsdata användas för att 
analysera övriga svar. 

3.3.2 Vilken utbildning har pedagogerna hittills fått?  
I enkäten formulerades frågan: Vilken utbildning har du hittills fått för att använda 
dator i undervisningen? Inga alternativ gavs utan pedagogerna gavs rader att skriva ner 
sitt svar på. 
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3.3.3 Hur använder pedagogerna datorn i undervisningen? (Frågorna 
9, 11, 12, 13) 

Fyra frågor formulerades för att undersöka hur datorn används i undervisningen. 

På vilket sätt använder du datorn i undervisningen? Fria svar gavs på skrivrader. 

Hur många timmar per dag använder du datorer i undervisningen?  

Hur många timmar per dag använder du datorn till planering av undervisningen? 

Hur många timmar per dag använder du datorn till utvärdering av undervisningen t.ex. 
utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, utvecklingssamtal? 

Till dessa tre frågor fanns fasta svarsalternativ i en sexgradig skala, som började med 0-
0,5 timmar och slutade med 5+ timmar. 

3.3.4 Hur nöjda är lärarna med förhållanden som relateras till datorer i 
undervisningen? (Frågorna 4, 6, 8) 

Frågorna i denna grupp lyder: 

Hur nöjd är du med den utbildning du har fått för att integrera datorer i din 
undervisning? 

Hur nöjd är du med din kompetens att använda datorer i din undervisning? 

Hur nöjd är du med det sätt du använder datorer i din undervisning? 

Dessa frågor skattas i en skala med nio steg, där steg 1 innebär ”Inte nöjd alls” och steg 
nio ”Mycket nöjd”. 

3.3.5 Hur ser lärarna på den framtida undervisningen med datorer i 
skolan? (Frågorna 7, 10) 

Två frågor av mer hypotetisk art formulerades och besvarades fritt. 

Vilken kompetens anser du krävs för att effektivt använda datorn i skolan? 

Hur tror du att du skulle kunna utveckla din undervisning, om dina elever hade tillgång 
till vars en personlig dator? 

3.4 Urval 

Enkäten delades ut till 41 pedagoger, fördelade på två skolor, i fortsättningen benämnda 
Skola A respektive Skola B, 25 på Skola A och 16 på Skola B. Båda skolorna har 
förskoleklass samt årskurserna 1 till 6. Valet av skolorna var ett bekvämlighetsurval, 
innebärande att jag hade haft personlig relation till skolledarna på skolorna före 
datainsamlingen. Min tanke var att svarsfrekvensen skulle bli högre än om jag vänt mig 
till skolor som inte kände till mig.  

De 41 lärarna var samtliga pedagoger som var tillsvidareanställda på skolorna, vilket 
innebär att modersmålspedagoger inte ingick i urvalet.  

På Skola A besvarade 14 pedagoger enkäten. Bortfallet av elva pedagoger beror på att 
pedagoger i övningsämnen till exempel slöjd (5) inte besvarade enkäten. Eftersom 
enkäten var anonym kan det övriga bortfallet om sex pedagoger inte diskuteras.  

På Skola B besvarade också 14 pedagoger enkäten. Två pedagoger var sjuka vid 
datainsamlingstillfället. Det här redovisade bortfallet betraktas som externt bortfall. 



15 

 

Det visade sig att rektorerna aktivt bidrog till datainsamlingen, t.ex. genom att låta 
lärarna besvara enkäten under konferenstid. 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

De svar som skattades i skalor kodades, frekvensberäkningar gjordes och i vissa fall 
redovisas dessa i diagram- eller tabellform. Av integritetsskäl gjordes ingen uppdelning 
avseende skola. De kvalitativa svaren skrevs rent, lästes igenom ett antal gånger och 
kategorier identifierades. Kategorierna exemplifieras ibland genom citat, som inte kan 
hänföras till en enskild enkät. Skälet är detsamma som ovan, nämligen hänsyn till 
pedagogernas integritet.  

I analysen av de deskriptiva resultaten relateras dessa till de teorier och den forskning 
som tidigare tagits upp. Analyser görs avseende svaren från pedagoger med olika lång 
tjänstgöringstid samt avseende mäns respektive kvinnors svarsmönster. I det första 
fallet har Pearsons korrelationskoefficient använts, även om Spearmans rangkorrelation 
vore att föredra p.g.a. de skalor som används. Skälet till val av korrelationskoefficient är 
att programmet Excel en endast erbjuder den förra. Då mäns och kvinnors skattningar 
jämförs har endast medelvärde använts. 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Undersökningens kvalitet brukar traditionellt diskuteras utifrån begreppen reliabilitet 
och validitet (Stukát, 2005). Reliabiliteten har med mätinstrumentets kvalitet att göra 
och validiteten handlar om huruvida man mäter det man avsett att mäta.  

Frågor som rör reliabiliteten är bl.a. huruvida i mitt fall enkäten besväras av felkällor, 
om det skulle ge stabila resultat över tid eller med annat urval, om bedömningarna av 
svaren kan göras objektivt och om instruktionerna till pedagogerna var tydliga. 

Något som kan ha påverkat pedagogernas svar är att rektor, som nämnts, samlade in 
enkäterna på en av skolorna. Även om enkäterna besvarades anonymt är det möjligt att 
pedagogerna gett svar som de antagit att rektor skulle vara nöjd med.  

En felkälla i min enkät är att den skala som togs fram för att ange ålder hade 
överlappande skalsteg. I stället för att ange 20–30 år och 30–40 år borde intervallen 
vara 20–29 år respektive 30–39 år. Samma typ av felkälla finns i skalan som anger hur 
många timmar pedagogerna ägnar åt arbete med datorer.  

Huruvida samma resultat skulle erhållas om enkäten användes vid annan tidpunkt eller 
i ett annat urval har inte varit möjligt att undersöka inom ramen för den tid som är 
avsatt för studien. Detta innebär i sin tur att resultaten inte går att generalisera till 
andra grupper. En helt annan typ av urval hade krävts för detta, t.ex. slumpvis urval. 

Bedömningen av de kvantitativa svaren kan sägas vara objektiv. Däremot finns en risk 
att innebörden som åsatts de kvantitativa värdena kan tolkas olika av de svarande. Att 
Inte vara nöjd eller att vara Mycket nöjd är som tidigare nämnts inga objektiva utsagor. 

Tolkningen av de kvalitativa svaren är just tolkningar. Andra som läst igenom svaren 
hade kanske funnit andra kategorier. Andra kvalitetskriterier än objektivitet används för 
att beskriva forskning som använder kvalitativa data. 

Sanna, objektiva och tillförlitliga resultat i den meningen som ofta diskuteras inom 
naturvetenskaplig forskning motsvaras i kvalitativ forskning av rimliga och trovärdiga 
tolkningar. (Stukát, 2005, s. 129.) 
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En förutsättning för att en enkät eller ett test ska kunna sägas ha validitet är att enkäten 
eller testet är reliabelt. (Stukát, 2005).  Om enkäten i mitt fall är reliabel som 
mätinstrument återstår frågan om dess validitet. Validiteten kan diskuterats utifrån 
olika utgångspunkter. Man kan t.ex. fråga sig vem som kan avgöra om en enkät 
verkligen undersöker det man tänkt sig. Ibland hänvisas till något som benämns 
expertvaliditet, vilket innebär att erkända experter inom området kan uttala sig om att 
enkäten prövar det som den är tänkt att pröva. En sådan bedömning av validiteten har 
inte gjorts i mitt fall. Ett annat uttryck som används är pragmatisk validitet, d.v.s. att 
mätinstrumentet är sådant att det har praktiskt värde. I mitt fall förefaller det som om 
jag skulle kunna få svar på mina forskningsfrågor, vilka i sin tur kan få praktisk 
betydelse i samband med fortbildning av pedagoger avseende IT-kompetens.  

Men 

Validiteten är svårfångad och mångtydig … (Stukát. 2005, s. 128.) 

3.7 Etiska ställningstagande 

I utbildningsdepartementets skrift ”Etikprövning av forskning” (2002) formuleras fyra 
krav som kan ställas på ett etiskt förhållningssätt inom human- och 
samhällsvetenskapen som rör information, samtycket, konfidentialitet och nyttjande. I 
föreliggande studie har dessa krav tillgodosetts på följande sätt: 

Samtliga lärare i urvalet informerades om studien via ett missiv (Bilaga 1). De lärare 
som valde att svara har naturligtvis samtyckt till att delta i studien. Även arbetsledare på 
de båda skolorna har givit sitt samtycke till undersökningen. Enkäten besvarades 
anonymt och sålunda är konfidentialitetskravet tillgodosett. Inga etiskt känsliga 
uppgifter om enskilda, identifierbara personuppgifter samlades in i enkäten, därför 
behövs det inte tecknas någon förbindelse om tystnadsplikt. Vid redovisningen av data 
har hänsyn tagits till konfidentialitetskravet, genom att citat på de olika frågorna inte 
kan kopplas till en enskild pedagog. Detta innebär då också att det inte framgår om 
citaten är hämtade ur hela urvalsgruppen eller om någon av de svarande är 
överrepresenterad avseende citat.  

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom insamlade data endast används för att ge 
underlag till föreliggande studie. 
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4 Resultat 
Nedan redovisas först bakgrundsdata för pedagogerna. Därefter ges resultat för de fem 
forskningsfrågorna var för sig.  

4.1 Bakgrundsdata 

I tabell 1 visas fördelning av pedagogernas ålder. 

Tabell 1.  Pedagogernas ålder 

Ålder Antal 

20–30 0 

30–40 8 

40–50 6 

50–60 11 

60+ 3 

Bortfall 1 

 

Det framgår att de pedagoger som svarat på enkäten har en relativt hög ålder. Detta kan 
naturligtvis ha betydelse för behovet av fortbildning, vilket diskuteras närmare i nästa 
avsnitt. 

Bland pedagogerna var 6 män och 23 kvinnor.  

Tabell 2.  Pedagogernas huvudsakliga tjänstgöring 

Tjänstgöring Antal 

Förskoleklass   2 

Årskurs 1–3   8 

Årskurs 4–6 14 

Bortfall   5 

 

Fem pedagoger har inte kunnat definiera den huvudsakliga tjänstgöringen avseende 
årskurs och därför har svaren inte kodats.  

Som framgår är flest pedagoger verksamma på mellanstadiet.  

4.2 Erhållen utbildning 

I en öppen fråga beskrev pedagogerna den IT-utbildning de hittills fått. En majoritet av 
pedagogerna (16 av 29) har genomgått PIM-utbildning (se begreppsdefinitioner och 
förkortningar).  Fyra pedagoger har genomgått en högskolekurs omfattande 7,5 Hp 
”Digital kompetens och framtidens lärande”. Ytterligare två pedagoger uppger att de har 
högskolepoäng inom området. Fyra lärare har fått en introduktion eller utbildning 
rörande Smartboard, d.v.s. användandet av en interaktiv skrivtavla.  
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Endast en pedagog säger sig ha genomgått ITiS-utbildning (se begreppsdefinitioner och 
förkortningar).  

Övriga utbildningar som nämns av enstaka pedagoger är t.ex. 

Lexiakurs (självinstruerande för barn rörande språkutveckling) 

Publisherkurs 

Nätverkskurs 

Arbeta i Office 

Bildbehandling 

Studiedag för Unikum, d.v.s. ett program för dokumentation och utvärdering 

Widgetkurs (att skriva i bild) 

Flera pedagoger uppger att de är ”självlärda”. Fyra pedagoger uppger att de inte 
genomgått någon utbildning alls. 

4.3 Pedagogernas användning av datorer i undervisningen 

Pedagogerna nämner en rad användningsområden. Oftast nämns filmvisning (11 
pedagoger). Dock vet vi inte om filmerna ses i underhållningssyfte eller i informativt 
syfte. Denna gräns är naturligtvis svår att dra.  

Faktasökning nämner nio pedagoger. Huruvida det är eleverna eller pedagogerna som 
söker fakta går inte alltid att utröna av svaren.  

Skrivutveckling nämns av sju pedagoger. En pedagog skriver: 

Nu i år 1 är allt skrivande kopplat till datorskrivande. Nytt och mycket intressant. 

Sex pedagoger tar upp Smartboard. Någon nämner overhead kopplat till Smartboard. 
Programmet PowerPoint förekommer i sex svar och Word i lika många. En pedagog 
skriver: 

Använder Smartboarden dagligen, men kan bli mycket mer avancerad. 

Arbete med bilder, bildredigering, hämta bilder från nätet, programmet Photostory tas 
upp i fyra enkäter. 

En pedagog skriver 

Inte i den utsträckning jag vill. 

Något skäl till detta ges inte. Emellertid skriver en annan pedagog: 

Eftersom vi är så många klasser som ”slåss om” datorerna är det svårt att bara hämta en 
dator. Dom måste bokas i god tid. Flera klasser vill ha dom samtidigt … 

I tre frågor undersöktes hur många timmar i veckan pedagogerna arbetade med 
datorerna i olika sammanhang.  

Hur många timmar per dag använder du 

 datorer i undervisningen? (Fråga 11) 

 datorn till planering av undervisningen? (Fråga 12) 

datorn till utvärdering av undervisningen t.ex utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, 
utvecklingssamtal? (Fråga 13) 
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I en enkät kunde svaret inte kodas då pedagogen satt krysset mellan svarsalternativen. 
Det interna bortfallet på dessa frågor är alltså en enkät. 

Diagram 1. Svarsfördelning för frågorna 11, 12 och 3 

14 

12 

10 

8 Antal 
6 Fråga 11 undervisning 

 

Som framgår av diagram 1 använder pedagogerna datorn till administrativa uppgifter, 
t.ex. för att göra utvecklingsplaner, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal.  

4.4 Pedagogernas tillfredsställelse med förhållanden rörande datorer i 
undervisningen 

Tre frågor fångar upp hur nöjda pedagogerna är med utbildning, kompetens respektive 
användningen av datorer.  Skattningar gjordes i en niogradig skala där skalsteg 1 
innebar Inte nöjd alls och skalsteg 9 Mycket nöjd. 

Diagram 2. Lärarnas tillfredsställelse med sin utbildning 

 

Ingen pedagog var mycket nöjd. Majoriteten av pedagogerna kan sägas visa mer eller 
mindre missnöje med den utbildning de fått. 
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Diagram 3. Lärarnas tillfredsställelse med sin kompetens 

 

Pedagogerna är inte särskilt nöjda med sin kompetens, dock inte så missnöjda som när 
det gällde erhållen utbildning. 

Diagram 4. Pedagogernas tillfredsställelse med användningen av datorer 

 

Ingen pedagog är Inte alls nöjd eller Mycket nöjd med sitt sätt att använda datorn i 
undervisningen. 

Även om den typ av skala som används inte tillåter medelvärdesberäkningar kan sådana 
ändå illustrera en jämförelse mellan frågorna 4, 6 och 8 ovan. En sådan jämförelse görs i 
tabell 3. 
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Tabell 3.  Jämförelse mellan medelvärden för frågorna om tillfredsställelse med  

   förhållanden rörande datorer i undervisningen  

Fråga                       Medelvärde 

Hur nöjd är du med den utbildning du har fått för att integrera  

datorer i din undervisning? 

 

             3,4 

Hur nöjd är du med din kompetens att använda datorer  

i din undervisning? 

 

             4,4 

Hur nöjd är du med det sätt du använder datorer  

i din undervisning? 

             

             4,6 

 

Som framgår är pedagogerna minst nöjda med den utbildning de fått för att kunna 
använda datorer i undervisningen. Sin egen kompetens och det sätt som de använder 
datorerna på är de ungefär lika nöjda med. 

4.5 Pedagogernas syn på den framtida undervisningen med datorer i 
skolan 
En hel värld av möjligheter! Ett problem nu är att jag inte har möjlighet att ha datorer jämt 
eftersom vi delar på datorer. 

Detta citat representerar flera pedagogers uttalanden om att bristen på datorer hämmar 
dem att utveckla sin undervisning. Om denna brist åtgärdas, t.ex. genom att varje elev 
fick tillgång till en egen dator så skulle  

… datorn bli ett lika naturligt redskap som böcker, penna, papper att använda för eleverna i 
deras lärande. Öka utbudet och tillgängligheten av information. Stimulera fler elever till 
lärande. Ytterligare uttrycksmedel för både text och bildhantering. Ge mer 
kommunikationsmöjligheter. 

Flera pedagoger nämner att en ökad tillgång till datorer skulle underlätta ”… mer 
individuellt anpassad undervisning”.  

Ofta nämns arbete vid datorerna som är kopplat till språkutvecklingen. 

Skrivandet utvecklas tidigare och blir inte så ”arbetsamt”. 

En pedagog efterlyser inte fler datorer men mer ämnespedagogisk kunskap. 

Jag känner att jag behöver bli säkrare på det mesta. Men jag utvecklas hela tiden! (Jag har 
också turen att ha en fantastisk kollega som jag kan fråga.) 

Det kan noteras att nio pedagoger inte har några funderingar om hur de kan utveckla sin 
undervisning om eleverna har tillgång var sin dator. 

4.6 Pedagogernas inställning till målen i pågående IT-projekt i 
kommunen 

Kort kan konstateras att ingen pedagog känner till målen för kommunens IT-projekt.  
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4.7 Sammanfattning 

Pedagogerna i undersökningen uttrycker ett ganska stort missnöje med den utbildning 
de anser sig fått eller det att de inte har fått någon eller väldigt lite utbildning.  De vill 
dock gärna höja sin IT-kompetens för att integrera datorer i undervisningen. 
Pedagogerna skattar sig högre i frågan om att använda datorer i undervisningen trots 
missnöjet i utbildnings frågan. Pedagogerna har i flera fall tankar och förslag på vilken 
kunskap eller kompetens de skulle behöva för att utveckla användandet av datorn i 
undervisningen.  Den största delen av tiden vid datorn lägger pedagogerna på 
utvärdering av undervisningen och inte på själva undervisningen. Flera av pedagogerna 
uppger att de är självlärda.  
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5 Resultatanalys 

I detta kapitel redovisas först några korrelationer mellan ålder och hur nöjda 
pedagogerna är med olika förhållanden i samband med datorer samt mellan ålder och 
datoranvändning i timmar. 

5.1 Sambandsanalyser 

I tabell fyra ges resultatet av sambandsanalyser. Pearsons korreltionskoefficient har 
använts, även om skalorna egentligen inte tillåter detta, utan beräkning av 
rangkorrelation vore mer korrekt.  

Tabell 4. Korrelation mellan ålder och hur nöjda pedagogerna  är med olika 
förhållanden i samband med datorer  

Fråga Korrelation med ålder (r) 

Hur nöjd är du med den utbildning du fått för  

att integrera datorer i din undervisning? 

                -0,17 

Hur nöjd är du med din kompetens att använda datorer  

i din undervisning? 

                0,43 

Hur nöjd är du med det sätt du använder datorer  

i din undervisning? 

                0,55 

 

Först konstateras att samband mellan ålder och hur nöjd pedagogerna är med sin 
utbildning är synnerligen svagt, d.v.s. försumbart. När det däremot gäller sambanden 
mellan ålder och hur nöjda pedagogerna är med sin kompetens respektive sitt sätt att 
använda datorer finns måttligt starka positiva samband, vilka innebär att ju äldre 
pedagogerna är desto nöjdare är de.  

En tolkning av dessa samband kan vara att äldre lärare har längre erfarenhet av att 
arbeta med datorer och därför känner sig mer kompetenta och är mer nöjda med sitt 
sätt att använda datorer. Å andra sidan kan man tänka sig att yngre pedagoger har 
större kunskaper inom IT-området och därför efterfrågar ytterligare kompetens och 
känner att de inte kan använda datorer på ett optimalt sätt i skolan.  

Tabell 5. Korrelation mellan ålder och användning datorer i tid  

Fråga Korrelation med ålder (r) 

Hur många timmar per dag använder du  

datorer i undervisningen? 

                -0,49 

Hur många timmar per dag använder du datorn 

till planering av undervisningen? 

                -0,31 

Hur många timmar per dag använder du datorn  

till utvärdering av undervisningen? 

                -0,35 
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Sambanden är negativa och måttligt starka, vilket innebär att yngre lärare i samtliga 
situationer använder datorer oftare. En intressant iakttagelse är att yngre pedagoger är 
mindre nöjda med sin kompetens och IT-utbildning men trots detta använder datorer i 
större utsträckning. 

Medelvärden beräknades för män respektive kvinnor för frågorna ovan. Samma 
reservation som tidigare gäller avseende skalorna i relation till medelvärdesberäkningar. 
Resultatet framgår av tabell 6. 

Tabell 6. Medelvärden för män och kvinnor avseende hur nöjda pedagogerna med 
olika förhållanden i samband med datorer 

Fråga Medelvärde  

för män 

Medelvärde 

för kvinnor 

Hur nöjd är du med den utbildning du fått för att  

integrera datorer i din undervisning? 

         3,7           3,5 

Hur nöjd är du med din kompetens att använda  

datorer i din undervisning? 

         4,7           4,3 

Hur nöjd är du med det sätt du använder datorer i  

din undervisning? 

         4,5           4,7 

 

Några uppseendeväckande skillnader mellan mäns och kvinnors skattningar finns inte. 

Tabell 7. Medelvärden för män och kvinnor avseende datoranvändning i tid  

Fråga Medelvärde  

för män 

Medelvärde 

för kvinnor 

Hur många timmar per dag använder du datorer 

i undervisningen? 

         2,0           2,0 

Hur många timmar per dag använder du datorn  

till planering av undervisningen? 

         2,2           2,7 

Hur många timmar per dag använder du datorn  

till utvärdering av undervisningen? 

         2,2           2,3 

 

En svag tendens finns till att kvinnorna använder datorer under längre tid än män vid 
planering av undervisning. 

5.2 Resultaten i relation till teorier och tidigare forskning 

Ämnespedagogisk kunskap, drivkraft och samspel visade sig vara tre begrepp som kan 
bidra till att förstå huruvida pedagoger anser sig vara förberedda att ta sig an uppgiften 
att nå de mål som styrdokumenten lyfter fram avseende IT-kunskper. 
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Oavsett om pedagogerna skattar utbildning, kompetens eller det sätt som de arbetar på 
när de använder datorer hamnar medelvärdet av skattningarna på mitten av en 9-gradig 
skala. Detta innebär att pedagogerna endast är i någon mån är nöjda. Minst nöjda är de 
med den utbildningen de har fått. Så många som tjugo pedagoger använder datorer i 
undervisning mindre än en timme per dag (Diagram 1 s. 25) varav 9 endast uppger att 
de använder datorer en halv timme. Kanske är det så att pedagogernas utbildning inte 
räcker till för att göra datorn till ett vardagsverktyg i skolan? Ett annat skäl till den 
tidsmässigt korta användningen av datorer kan vara att den utbildning som 
pedagogerna faktiskt fått mer fokuserat teknikaliteter än pedagogiskt innehåll, d.v.s. 
ämnespedagogiska frågor. Så var fallet också i Falkenberg (Tallvid 2010), där först 
under andra året av En-till-En-projektet kunskaper inom det ämnespedagogiska  
området efterlystes. Detsamma lyfter pedagoger inom ITiS (Chaid & Tibelius, 2004) 
upp, nämligen att de saknar just praktisk ämnesbaserad utbildning i samband med IT.  

Främst efterfrågar pedagogerna IT-kompetens som kan bidra till att målen i Lgr 11 
avseende språk och språkanvädning i svenska uppnås. Intressant är att notera att inga 
pedagoger tar upp kompetensutveckling som kan bidra till att målen i Lgr 11 rörande 
engelska uppnås. Kompetens rörande musik- och bildämnena efterfrågas. 

Att pedagogerna önskar mer utbildning tyder på att de har en drivkraft, positiv attityd, 
att använda datorer mer och inom nya områden. För vissa pedagoger har en sådan 
drivkraft inneburit att de på egen hand utvecklat sin kompetens, de är ”självlärda”. Peter 
vars klass observerades är just en pedagog som är självlärd.  

En av vinsterna med att integrera IT i undervisningen sägs vara ökad motivation (Chaid 
& Tibelius, 2004) hos såväl elever som pedagoger. Även Folkesson (2004) poängterar 
vikten av pedagogernas lust att utveckla sin undervisning. Ett sätt att bidra till en större 
lust kan vara att pedagogerna själva får bestämma vilken utbildning de vill ha. Min 
studie kan vara ett led i att undersöka vilken utbildning låg- och mellanstadielärare i 
den aktuella kommunen önskar. 

ITiS (Chaid & Tibelius, 2004) lyfter fram just samarbete, samspel, med kolleger som 
betydelsefullt, vilket också en pedagog i min studie gör, då en tjänstvillig kollega 
beröms. ITiS pekar på att samarbetet mellan kolleger hade stärkts. 

Den låga frekvensen tid som många lärare använder datorer i undervisningen kan också 
bero på att det tar tid att integrera nya verktyg i undervisning, vilket (Muller m.fl 2008) 
pekar på.   
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6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel granskar jag kritiskt den metod som använts, resultaten 
diskuteras, slutsatser dras och studiens pedagogiska relevans tas upp. Utifrån 
slutsatserna formuleras nya forskningsfrågor.  

6.1 Metoddiskussion 

Man kan alltid diskutera om den metod som valts är den mest lämpliga. Eftersom jag 
önskade en överblick över huruvida pedagogerna ansåg sig vara kompetenta inför de 
krav på IT-undervisning som Lgr 11 kräver föreföll en enkätundersökning lämplig. 
Andra möjligheter hade varit att intervjua pedagoger. Då hade emellertid färre 
pedagoger kommit till tals och därmed hade urvalsproblematiken var stor. Nu vände jag 
mig till samtliga pedagoger på låg- och mellanstadierna på de två valda skolorna.  

Det visade sig att samtalet med och besöket hos Peter, som arbetade med IT-teknik i sin 
försteklass gav information av helt annat slag än vad enkäten bjöd. Om man vill 
fördjupa sig mer konkret i den praktiska IT-användningen är fördjupade samtal med 
erfarna lärare och observationer ett sätt att samla data.  

Tillförlitligheten i min studie har tidigare behandlats under rubriken Reliabilitet och 
validitet (avsnitt 3.6.) 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet tyder på att pedagogerna på de undersökta skolorna inte skiljer sig från 
pedagoger i andra undersökningar, varken nationella eller internationella; d.v.s. de är 
inte särskilt nöjda med sin IT-kompetens och önskar mer utbildning. Såväl utbildning 
avseende teknikaliteter som ämnespedagogisk kunskap efterfrågas.  

Det förefaller inte rimligt att IT-kompetensen hos pedagoger i skolan ska vara beroende 
av att pedagogerna blir ”självlärda” eller har en osedvanligt stor drivkraft. Om så är 
fallet riskerar vi att få ett A- och ett B-lag när det gäller användningen av datorer i 
skolan och därmed också ett A- och ett B-lag av elever när det gäller samma område, där 
B-laget riskerar att inte nå målen i styrdokumenten. 

Det borde inte vara så svårt att definiera den ämnespedagogiska IT-kompetens som 
krävs, för att eleverna ska nå de gemensamma målen som är uppsatta för grundskolan. 
Däremot kan det vara mer problematiskt att skapa den drivkraft som krävs hos den 
enskilda pedagogen.  Ingen av pedagogerna kände till de lokala mål som finns för 
kommunens En-till-En-projekt. Även om detta projekt riktar sig till högstadiet borde en 
samlad lärarkår blivit informerad och därigenom skulle någon av de pedagoger som 
medverkar i min undersökning känna till målsättningarna. Det kan betyda att 
drivkraften hos pedagogerna i stort är något begränsad. Pedagogerna uppger att de 
främst använder datorer till utvärdering av undervisningen t.ex. utvecklingsplaner, 
åtgärdsprogram, utvecklingssamtal och inte i undervisning i sig. Detta kan bero på att 
pedagogerna inte ser nyttan med datorer som ett pedagogiskt verktyg i undervisning 
eller förklaras av att pedagogerna inte har förfogat över IT-tekniken under den tid som 
krävs för att arbeta fram pedagogiska metoder för IT-integrering. 
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6.3 Slutsatser 

Studien har visat att pedagogerna på de undersökta skolorna i mycket skiftande grad 
använder sig av datorer i skolan. Pedagogernas attityder till att använda datorer är 
mestadels positiva. Vad som begränsar användningen av datorer är dels tillgången på 
datorer, dels pedagogernas kompetens. Det är alltså inte tillräckligt att öka 
datortätheten. IT-kompetensen hos pedagogerna måste också höjas för att målen i 
styrdokumenten ska kunna uppfyllas.  

6.4 Pedagogisk relevans  

Didaktikens tre frågor Varför?, Vad? och Hur? är giltiga också inom IT-området även 
när det gäller vuxnas lärande, i mitt fall pedagogers. Varför pedagogerna ska lära sig ett 
visst stoff hänger samman med Lgr 11:s målskrivningar, men är i grunden en politisk 
fråga. Vad pedagogerna måste kunna kan benämnas ämnespedagogisk kunskap och har 
diskuterats ovan. Den ser inte ut på samma sätt i alla ämnen och i alla årskurser. En 
utveckling av den kan föras till det pedagogiska vetenskapsområdet.  

Hur pedagogerna ska lära sig denna IT-kunskap är en pedagogisk fråga. Några idéer har 
studien givit, nämligen betydelse av drivkraft, positiva attityder och samspel mellan 
kolleger. 

Pedagogers lärande har också sin plats inom det pedagogiska vetenskapsområdet.  

6.5 Nya forskningsfrågor 

Studien pekar på att de ämnespedagogiska kunskaper som kan kopplas samman med IT 
bör identifieras och utvecklas. Grunden i de ämnespedagogiska kunskaper som krävs 
bör vara kunskaper om hur barn lär. Det förefaller vara en brist på studier där 
kopplingen mellan barns lärande och pedagogers kompetensutveckling inom IT-
området är tydlig. 
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                      Bilaga 1 

Missiv till lärarna  

 

Mitt namn är Mattias Holmberg och jag är lärarstudent på Mälardalens högskola (Mdh). 
Jag går sista terminen och ska göra ett examensarbete. Finansiär av examensarbetet är 
Mdh. All information kommer bara att användas i forskningssyfte. 

 

Det område som jag kommer att fördjupa mig i är datorer i undervisning. Jag använder 
projektet En-till-En som startades i Sala ht 2010 som utgångspunkt. En-till-En riktar sig 
främst till högstadiet men tillgången till datorer har ökat i alla årskurser även om inte 
alla elever har tillgång till en egen dator i skolan. Detta gör att möjligheterna att 
använda datorer i undervisning har ökat. 

 

Främst är jag intresserad av att studera hur pedagoger på låg- och mellanstadiet ställer 
sig till att eleverna på dessa stadier utrustas med egna datorer och hur detta skulle 
påverka undervisningen. Ett annat sätt att uttrycka detta är att jag vill se hur pedagoger 
tänker att en motsvarighet till En-till-En på låg- och mellanstadiet skulle kunna ”öka 
den nationella måluppfyllelsen, göra eleverna bättre rustade för fortsatta studier och 
utveckla de pedagogiska metoderna.” Wetterberg, B (benny.wetterberg@sala.se) 2011-
09-16 

 

Jag har valt att vända mig till pedagoger på två skolor i Sala, Valla och Ängshagen med 
217 respektive 178 elever på F-klass till årskurs 6. Skolorna har ett varierat 
upptagningsområde och alla årskurser finns repsenterade. Metoden som kommer att 
användas är enkäter med såväl bundna som öppna svar, vilka riktar sig till pedagoger på 
skolan. Enkäten kommer att ta 10-20 minuter att genomföra. Undersökning kommer att 
pågå under ht 11. All medverkan är frivillig och informationen kommer att behandlas 
konfidentiellt.  

 

Student Mattias Holmberg 

 

Handledare Dan Andersson 
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       Bilaga 2 

Enkät 

Datum_____________ 

1. Ålder  20-30 30-40 40-50 50-60 60+ 

 

2. Man   Kvinna 

 

3. I vilken årskurs är du huvudsakligen verksam? 

 

Förskoleklass Årskurs 1-3  Årskurs 4-6 

 

4. Hur nöjd är du med den utbildning du har fått för att integrera datorer i din                    
undervisning? 

1            2            3            4            5            6            7            8            9 

Inte alls nöjd          Mycket nöjd  

 

5. Vilken utbildning har du fått för att använda dator i undervisning? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

6. Hur nöjd är du med din kompetens att använda datorer i din undervisning? 

1            2            3            4            5            6            7            8            9 

Inte alls nöjd          Mycket nöjd 

 

 

7. Vilken kompetens anser du krävs för att effektivt använda datorn i undervisning? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

8. Hur nöjd är du med det sätt du använder datorer i din undervisning? 

1            2            3            4            5            6            7            8            9 

Inte alls nöjd          Mycket nöjd 

 

9. På vilket sätt använder du datorn i din undervisning? 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

10. Hur tror du att du skulle kunna utveckla din undervisning, om dina elever hade 
tillgång till vars en personlig dator? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

11. Hur många timmar per dag använder du datorer i undervisningen? 

0-0,5 0,5-1 1-2 3-4 4-5 5 + 

 

12. Hur många timmar per dag använder du datorn till planering av undervisningen? 

0-0,5 0,5-1 1-2 3-4 4-5 5 + 

 

13. Hur många timmar per dag använder du datorn till utvärdering av undervisningen 
t.ex. utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, utvecklingssamtal? 

 

0-0,5 0,5-1 1-2 3-4 4-5 5 + 

 

14. Vilka av målen för En-till-En i Sala kommun tycker du är viktigast? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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