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Abstrakt: Vi lever i ett samhälle där informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
förkommer både i skolan och i vardagslivet. Samhället kräver av barn och ungdomar 
att de är förberedda inför hanteringen av IKT när de kommer ut i yrkeslivet. Detta 
innebär att lärarna i dagens skola behöver tillgång till IKT för att använda den som ett 
pedagogiskt verktyg i sin undervisning. Men frågan är hur stor erfarenhet och 
möjligheter läraren har kring IKT i sin undervisning. Syftet med detta arbete har varit 
att undersöka hur lärare resonerar kring IKT i skolan för att strukturera 
undervisningen. Vi ville veta vilken syn läraren har på IKT och dess användning och 
påverkan i undervisningen. Vi har valt att utgå från den kvalitativa metoden, där vi har 
observerat både lärare och elever samt intervjuat lärarna och en personal från 
Skoldatateket. Resultatet av undersökningen visade en positiv syn kring användningen 
av IKT i skolan. Däremot förekommer det även osäkerhet kring lärarens roll angående 
hur de skulle anpassa IKT till undervisning. Slutsatsen i vår studie pekar på att läraren 
använder digitala verktyg i undervisningen trots att de saknar erfarenhet och kunskap.  
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Nyckelord: IKT, IT, undervisning, lärarroll och digitala verktyg. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som har medverkat i vår studie då de har delat med 
sig av sina tankar och åsikter kring IKT användning. Tack vare ert engagemang har vi 
fått ett bättre perspektiv på hur användningen av IKT ser ut i undervisningen. Detta är 
något som vi kommer att ta med oss i vårt framtida läraryrke. Vi vill även tacka Lonas 
gamla lärare och hennes man som har varit som ett stöd för oss under arbetets gång. 
Vi vill också tacka vår handledare Margaret Obondo som vi kunde vända oss till när vi 
behövde respons och förbättring av arbetet.  

 

Didan Ahmad 

Lonas Solaka 
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1.     Inledning 
Utvecklingen av informations och kommunikationstekniken (IKT) har i hög grad 
präglat skolan, då barn och ungdomar dagligen använder sig av tekniken för att 
underlätta sin vardag och bli en del av samhället. Anledningen till att vi valde fördjupa 
oss inom IKT, var att undersöka både vilka för-och nackdelar detta har på elevernas 
lärande utveckling samt hur läraren resonerar kring digitala verktyg. Utifrån 
observationen och intervjuerna som vi har genomfört, visar det sig att läraren satsar 
synnerligen på att forma undervisningen med hjälp av IKT och samtidigt förmedla för 
eleverna hur de kan använda sig utav digitala verktyg för att underlätta sin läs- och 
skrivinlärning.  Enligt Jedeskog (1998 & 2000) ställer införandet av informations och 
kommunikationstekniken krav och förväntningar på lärare. Med detta menar 
författarinnan att lärarna inte bara har skyldighet att använda sig av datorn, utan de 
måste också lära sig söka på nätet, skaffa sig relevanta material och hantera tekniken 
för att skapa förutsättningar för lärandet. Det viktigaste vid användningen av IKT i 
skolan är inte bara att läraren har god datorkompetens utan också en god pedagogisk 
kompetens.  

Vi är själva intresserade av att använda IKT när vi kommer ut i arbetslivet, då det har 
blivit en del av den nya läroplanen. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen, 
fritidshemmet (Lg11, Utbildningsdepartementet 2011) finns det skrivet att IKT ska 
vara som ett läromedel som hjälper eleverna att uppnå målen i undervisningen. I Lgr 
11 framgår det att skolan skall låta varje enskild elev att tillägna och använda nya 
kunskaper som är viktiga för att sedan kunna bli delaktig i samhället.  Skolan ska även 
ge eleverna möjlighet att orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde samt en snabb förändringstakt. Med detta menar Lgr11 att läraren 
skall uppmärksamma eleverna om att det sker en förändring i samhället i takt med 
teknologisk utveckling. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sina kritiska 
förmågor till att söka fakta samt förstå konsekvenserna av detta. Eftersom vi idag lever 
i en teknologisk värld, där elever dagligen möter olika information från olika medier, 
radio, internet, TV samt tidningar är det betydelsefullt att eleverna har ett kritiskt 
tänkande. Undervisningen i verksamheten ska alltid vara anpassad till varje elevs 
förutsättningar samt behov. Skolan ska även sträva mot att varje enskild elev erövrar 
en livslång lärandeutveckling. Genom att använda IKT i undervisning menar Lgr11 att 
eleverna lär sig kreativt och får ett ökat intresse för sina uppgifter. Rektorn har 
ansvaret för skolans verksamhet. Eleverna ska ha tillgång till handledning och 
läromedel för att utveckla kunskaper med hjälp av bibliotek, datorer och andra 
tekniska redskap. Eleverna ska kunna:  

”Använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande” (Lgr11, s.14) 

I de centrala målen för engelska, matematik och svenska står det att eleverna ska 
använda sig av tekniken för att söka fakta och texter självständigt samt utveckla sina 
kompetenser i respektive ämne. Undervisningen ska även präglas av ett multimodalt 
lärande, där läraren ska variera undervisningen och använda sig av olika material. Här 
kan läraren då utgå från informations- och kommunikationsteknik. Även Trageton 
(2005) poängterar att i läroplanen står det, att IKT ska användas som ett verktyg och 
hjälpmedel i undervisningen men IKT är inte något mål i sig. 
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2.  Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare och elever använder IKT i skolan. 

3. Forskningsfrågor 
1. Hur resonerar läraren kring IKT? 

2. Hur använder lärare och elever sig av digitala verktyg i skolan? 
3. Hur påverkar lärarens erfarenheter IKT användningen i undervisningen? 

4.  Begreppsdefinitioner 
Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001) hävdar att begreppet IKT står för 
informations- och kommunikationsteknik. I dagens samhälle förekommer IKT alltmer 
i barnens och ungdomars liv genom förskolan och skolan, då den anses vara en 
förstärkning av deras pedagogik. I början av IKTs utveckling talade man om att syftet 
med denna var att förstå informationsteknik (IT), men nu handlar det främst om att 
elever ska lära sig genom informations – och kommunikationsteknik (IKT). Genom att 
använda sig utav IKT i undervisningen bidrar detta till att interaktionen mellan läraren 
och eleven sker på ett annorlunda vis. Då läraren utgår från IKT i sin undervisning 
gynnar detta eleverna till nya lärprocesser. Här får eleverna möjlighet att påverka sin 
egen lärprocess genom att eleven själv få söka sig fram till svar inom datamiljön.  

5.  Litteraturgenomgång 
Här nedanför redovisar vi sambanden mellan våra frågeställningar och litteraturen.  

5.1 Urval 

Urvalet av dessa vetenskapliga artiklar gjordes genom databasen “Discovery”, där vi 
använde oss av sökordet IKT, men databasen ändrade på ordet till ICT. Vi tog hjälp 
utav av “refine result” för att göra sökningen lättfattlig, där vi fyllde i att databasen 
enbart skulle söka efter “Academic Journals”, “Full text”, “ Languge: English”, 
“Subject: information and communication technologies” och “Publication Date mellan 
2000-2012”. Denna kombination gav oss 2247 träffar och vi valde fyra stycken artiklar 
som vi ansåg ha en koppling till vårt arbete. Dessa fyra artiklar är “Norwegian 
secondary school teachers and ICT” av Wiken och Molster (2011) “The digital 
challenges of school and teacher education in Norway: Some urgent questions and 
the search for answers” av Krumsvik (2006), Svenskämnet i skärmkulturen. Tidskrift 
för litteraturvetenskapen, av Erixon, (2010) och “Developing a typology of teacher 
beliefs and practices concerning classroom use of ICT” av Mama och Hennessy (2013). 

Urvalet för vårt val av litteratur har vi letat på Mälardalens högskolebibliotek. Där har 
vi fått både hjälp av bibliotekarie samt sökt själva efter relevant litteratur. Vi har även 
sökt på skoldatorn genom att använda oss utav sökordet IKT, där vi har fått många 
träffar. Sedan läste vi kort vad boken handlade om och bedömde om den var relevant 
för vårt arbete. Den litteratur som vi inte har funnit i skolbibliotek, har bibliotekarien 
hjälpt oss att beställa in till oss. Vi har även lånat litteratur från Eskilstunas 
stadsbibliotek, där vi har fått hjälp av bibliotekarien. 

http://eds.a.ebscohost.com.ep.bib.mdh.se/eds/multiselectdoctype/update?docType=160MN&sid=ef98e151-4f72-4fdc-a860-5089cd66d21f%40sessionmgr4001&vid=2
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5.2 IKT och lärarrollen 

Riis (2000) skriver att idag betonas IKT- användning i skolan som en innovation. IKT 
förväntas att utveckla och förändra arbetssättet i skolan, genom att läraren lämnar sin 
gamla roll och istället blir handledare och motiverar eleverna så att deras lärande 
gynnas. Skolans främsta uppgifter är att ge elever kunskap samt skapa goda 
möjligheter för att söka på internet. Genom användning av internet ska eleverna även 
få möjligheter för att internationalisera skolarbetet, vilket betyder att eleverna ska 
skaffa sig kontakter och komma i kontakt med den riktiga världen. Detta innebär att 
arbete med internationalisering i skolan kan öka kunskaper och förståelse. Vidare 
skriver (Riis, 2000)   

“skolan behöver inte heller längre vara en plats för undervisningen då 
eleven kan sköta sina studier hemifrån eller från andra miljöer via IKT” 
S.58. 

Det sägs att den traditionella skolan har förlorat sitt monopol på undervisning. 
Användning av IKT ska aktivera undervisningen genom att ge snabbare 
kommunikation till eleverna så att deras arbeten produceras bättre samt med mindre 
tidsåtgång. Det finns stora förväntningar på IKT såsom lösningar på individualisering 
och att beroendet av läromedel, menar Riis (2000). 

Axelsson (1998) hävdar att i takt med samhällsutvecklingen har kulturen förändrats 
och nya medier samt uttrycksformer kommit in. Men detta betyder inte att man kan 
göra gamla saker på ett nytt sätt eller snabbare utan det handlar om att göra nya 
upptäckter. Vårt sätt och leva har förändrats och utvecklats. Vi har en ny 
ungdomsgeneration som aldrig varit utan datorer. Axelsson (1998) skriver att datorn 
är som pennan. Hon menar att med datorn kan eleverna söka information. Även Lindh 
(1997) påstår att datorn gynnar svagpresterande elever, då deras intresse väcks för 
skoluppgifterna. Datorn anses vara underlättande för de elever som har exempelvis 
svårt med motoriken då det gäller att formulera sig eller läsa en text med en svår stil. 
Om läraren har en negativ attityd till IKT användning i undervisning, kommer det att 
påverka lärarens förhållningsätt till att använda IKT.  

Utveckling inom tekniken har under de senaste åren tagit fart och ökat snabbare, 
påstår Axelsson (1998). Barnen idag är på sätt och vis födda med tekniken i samhället. 
Dagens barn har mer kunskap och är mer utvecklade än barn för 50 eller 100 år sedan. 
Datorer är numera en självklarhet hos de flesta barn. Det är svårt för dem att föreställa 
sig ett samhälle utan datorer, såsom det är svårt för oss att leva i ett samhälle utan 
teknik. Tekniken har kommit för att stanna. Därför är det viktigt att använda den på 
ett bra sätt. Enligt författarinnan måste skolan hänga med i samhällets utveckling, 
vilket innebär att skolan har skyldighet att ge eleverna möjlighet till datorer eller IKT. 
För att inte göra framtidens elever till osäkra och verkningslösa individer måste läraren 
lära ut och ge eleverna de färdigheter och kunskaper som är lämplig för dem. Likaså 
skriver Riis (2000) att i skolutveckling med IKT är det läraren som är ägaren av 
processen, där dem som kan utveckla och forma undervisningen med IKT användning 
eller utan. Eleverna bör lära sig att lära och utveckla kunskaper, färdigheter samt 
värderingar, som betraktas vara en av skolans viktiga uppgifter. Lärarens erfarenheter 
av att använda IKT som ett hjälpmedel i det egna förberedelsearbetet ökar snabbt. 
Detta beror på att många har egna datorer hemma. I en undersökning som Riis (2000) 
genomförde, påpekades att 90 procent av de lärare som deltog hade tillgång till datorer 
hemma. 80 procent ansåg sig ha goda eller mycket goda förmåga att hantera 
IT/datorn. Många lärare ville få gå på kurser inom dator/IT användningen ur ett 
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pedagogiskt perspektiv. Med detta menar lärarna framförallt att dem ska kunna lära 
sig hantera olika program.  

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) skriver också om utvecklingen av IKT i 
skolan, och hur snabbt denna utveckling har gått. De lyfter fram tre olika motiv när det 
gäller IKTs utveckling i förskolan och skolan. Dessa motiv består av 
inlärningsaspekten, arbetslivsaspekten och demokratiaspekten.  Inlärningsaspekten 
handlar om hur datorn har bidragit till att förändra och variera arbetssätten i förskolan 
och skolan samt förändra relationen mellan barnet och pedagogen. Inlärningsaspekten 
har även bidragit till att barn med särskilda behov har större möjligheter i förskolan 
och skolan. Arbetslivaspekten handlar om att det förväntas av skolan att lära barn och 
ungdomar om hur de ska hantera den nya tekniken så att de är förberedda för det 
framtida arbetslivet. Demokratiaspekten handlar om att varje barn och ungdom i 
förskolan och skolan ska få likvärdig utbildning när det gäller att hantera den nya 
tekniken.  

Det finns två olika perspektiv på hur lärandet sker via IKT, hävdar Alexandersson 
m.fl.(2001) utifrån den pedagogiska forskning som har genomförts. Fokus i det första 
perspektivet är på individens lärande och dennes tänkande. Här är det individen själv 
som konstruerar verkligheten och dess budskap om omvärlden för att utveckla sitt 
lärande. Lärandet i detta fall innebär ett meningsskapande för individen som utformar 
sig genom samspelet med andra som är i samma situation. Däremot i det andra 
perspektivet sker lärandet när individen samspelar med andra, det vill säga att genom 
kommunikationen med andra, bidrar det att en individs lärande utvecklas. 

5.3 Digitala verktyg i skolan 

Svedberg och Lindh (2012) hävdar att användandet av läroböcker har minskat och 
ersatts med andra läromedel. Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) 
förväntas vara en drivande kraft som ska förändra och utveckla skolan. Detta innebär 
att undervisningen ska vara elevcentrerad och hjälpa eleverna att själva ska kunna 
skaffa sig kunskaper samt ta ansvar för sina uppgifter. Dessutom ska datorstöd kunna 
främja ett undersökande arbetssätt. Riis (2000) menar att datorstöd i undervisningen 
inte är någonting nytt, utan funnits i nästan trettio år. I slutet av 1960- talet 
presenterade riksdagen en motion som handlade om att datorer förr eller senare skulle 
bli nödvändiga i skolverksamhet.  

Enligt Jedeskog (2000) började man satsa stora ekonomiska resurser för att få in 
datorn i skolan.  Motiveringarna för datoranvändningen i skolan bestod av fyra motiv: 
demokrati, arbetslivsförberedande och förbättrad inlärning. Med demokrati menas att 
alla elever ska få samma rättigheter och att ingen ska hamna utanför samhället på 
grund av kön, social bakgrund eller bostadsort. Samhället förväntar sig att kunskap om 
hantering av datorn ska vara lika naturlig som att kunna läsa, skriva och räkna. Med 
detta menar författaren att skolan ska ansvara för att alla elever ska få med sig dessa 
färdigheter för att få samma möjligheter att utvecklas i skolan. Det 
arbetslivsförberedande visade sig vara en viktig del av datorns användning i skolan, då 
det skapas möjligheter för eleverna att lära sig använda dator. Datorkunskap ansåg 
vara viktigt för det kommande arbetslivet eftersom många arbeten kräver åtminstone 
grundläggande datorkunskaper. Jedeskog (2000) påstår att forskare fortfarande inte 
har sett något tydligt positivt samband mellan ett förbättrat lärande och datorn. 
Däremot berättar en del lärare om att de har sett en positiv utveckling hos elever som 
har haft inlärningssvårigheter då de har använt datorn i undervisningen.  Under 1990- 
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talet tillfördes ett fjärde motiv för datoranvändning som en drivkraft för förändring. 
Allt flera elever började ha tillgång till datorer i sin vardag och då lärde de sig på egen 
hand de tekniska grunderna. Undervisningen blev mer elevstyrd, det vill säga att 
eleverna styrde utformningen av undervisningen.  

Jedeskog (1998) tar upp fyra typer av hinder som påverkar datoranvändning i 
undervisningen. Men den praktiska barriären innefattar faktorer som är det största 
hindret när det gäller tidsbrist, resursbrist och tillgång till datorer. Jedeskog hävdar att 
arbetet med datorn kan vara frustrerande då en del elever glömmer bort hur de ska 
använda sig av datorn och måste påminnas gång på gång om hur de ska hantera den. 
En del lärare anser också att användning av dator är för tidskrävande, då vad gäller 
förarbetet och hanteringen av olika program inför undervisningen. Datorernas 
placering är också ett hinder, påstår Jedeskog eftersom många skolor har placerat alla 
sina datorer i en datorsal och att tillgängligheten minskar, då man måste boka upp 
datasalen i förväg. Spontan användning av datorerna hindras i undervisningen. 
Dessutom får inte eleverna använda datorerna fritt utan lärare i datasalen. Både lärare 
och skolledare anser att ekonomiska aspekter står i vägen för datoranvändandet, 
menar Jedeskog. Detta kan göra att eleverna inte får möjlighet att utnyttja datorerna 
när helst de behöver. Relevanta program och internetuppkoppling saknas och skolor 
tvekar att köpa nya datorer på grund av kostnaden.  Etablerade strukturer tar Jedeskog 
också upp som ett hinder, då dessa handlar om att det är svårt att ändra på systemet. 
Det behövs tid till förändringar för att motarbeta i en sådan organisation som omfattar 
fasta strukturer.  

Enligt Jedeskog (1998) handlar den psykologiska barriären om trygghet och 
otrygghet. Om man är trygg ökar självkänslan att klara nya situationer. Med detta 
menar författarinnan att en lärare som vågar ta nya risker genom att utveckla sitt 
pedagogiska arbetssätt är trygg och säker i sin lärarroll. Många människor känner sig 
osäkra inför förändringar och det okända. Intresset för den pedagogiska 
arbetssituationen kan i sin tur leda till vinster om läraren använder sig av datorn i sin 
undervisning. Med psykologiska hinder syftar författarinnan på lärarens 
förhållningssätt kring datorn, det vill säga att läraren inte längre är den som är ”bäst i 
klassen”. Eleverna har ofta större kunskap om datorer än läraren. För att en skola ska 
fungera, krävs välutbildade, duktiga och engagerade lärare. Därför måste skolan satsa 
mer på IKT, detta för att lärarna ska få möjligheten att utveckla sin pedagogiska 
kompetens med stöd av digitala verktyg. Det gäller också att läraren har tillgång till 
egen dator och att läraren kan öva sig fram på egen hand för att bli datorvana samt 
lyckas använda datorn på ett bra sätt i undervisningen. Jedeskog (1998) skriver att 
många lärare har svårt att släppa sin auktoritet och även gör motstånd, för de anser att 
traditionellt arbetssätt fungerar bättre, då kontrollen över situationen skiljer sig. Det 
har lett till att många lärare inte använder datorn i undervisningen. Lärarnas bristande 
kompetens inom IKT leder till att det blir ett hinder i undervisning. Det i sin tur leder 
till att lärarna väljer att avstå från IKT för att de känner sig inte ha goda kompetenser 
inom IKT.  

Vidare menar Jedeskog (1998) att värderingsbarriärer handlar om människosyn, 
kunskapssyn och samhällssyn. Skolan har ett viktigt uppdrag när det gäller att 
förmedla och överföra normer och traditioner till eleverna. En viktig utgångspunkt 
med IKT i skolan har varit att datorn ska vara som ett stöd för alla, vilket är den 
demokratiska synvinkeln. Läraren pekade på den fara som en begränsad tillgång till 
datorer skulle leda till. Med detta menar författarinnan att bara en del av eleverna, en 
elit, skulle utnyttja skolans datorer. Lärarna valde istället ha en undervisning utan 
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datorer därför att de såg hur avståndet kunskapsmässigt växte mellan eleverna. Det 
finns andra anledningar till lärarnas tveksamhet till datorn i skolan. De menar att 
elever som har inlärningssvårigheter inte får tillräckligt med resurser och tillgång om 
man satsade mycket pengar på IKT. Det fjärde hindret som kallas för maktbarriärer, 
handlar om att skolledningen måste vara lyhörd för medarbetarnas tankar och idéer. 
Kollegorna ska inte behöva känna sig misslyckade inför användning av IKT i skolan. 
För att det ska ske en utveckling, krävs det ett bra samarbete mellan skolledning och 
lärarna, skriver Jedeskog (1998).  

Liksom Jedeskog (1998) skriver Steinberg (2013) att läraren kan använda sig av det 
digitala verktyget för att komplettera och förstärka undervisning samtidigt som både 
lärare och elevers syn på hur lärandet går tillväga förnyas. Författaren menar att vi just 
nu befinner oss i en utveckling där tekniken har kommit i skolan och börjar ta form i 
hur undervisningen ska se ut. Detta behöver inte betyda något negativt utan läraren 
kan ta del av den nya och moderna tekniken och forma undervisningen så att den 
bidrar till att underlätta lärandet för eleverna samt höja deras motivation i skolan. Men 
detta sker självklart inte automatiskt så att allt är plötsligt är bra och går galant, utan 
det finns självklart nackdelar med detta. Steinberg (2013) menar att som lärare har 
man som uppgift att skapa en trygg och lärande miljö där eleverna kan använda sig 
utav det digitala verktyget i skolan på rätt sätt. Eleverna ska inte bli beroende av chatt- 
och sms-meddelanden eller annat, som inte är anpassade till undervisningen. Här får 
läraren visa sitt ledarskap så det har en avsedd effekt i undervisningen. Han menar att 
som lärare ska man tänka efter vad ens uppdrag är samt vilken syn man har på 
undervisningens kvalitet.  

Vidare betonar Steinberg (2013) den praktiska betydelsen av digitala verktyg i skolan. 
I dagens samhälle är många skolor runt i Sverige på ett eller annat sätt beroende utav 
digitala strategier, då läraren utför administrativa rutiner med hjälp av datorn. Det 
handlar om allt från att läraren ska registrera elevernas närvaro på exempel skola24 
till att läraren eller skolan har en hemsida där exempelvis föräldrarna håller sig 
informerade för vad som sker i klassen eller skolan. Både Alexandersson, Linderoth 
och Lindö (2001) och Steinberg (2013) menar att det digitala verktyget i skolan inte är 
frivilligt utan det är skolans kompensatoriska uppdrag och detta finns skrivet i 
läroplanen för grundskolan. Där står det bland annat att skolans ansvar är att varje 
elev har slutat skolan ska kunna använda sig utav den moderna tekniken som ett 
verktyg för att söka kunskap, kommunicera och skapa. Ansvaret för att detta ska finnas 
i skolor ligger alltså hos kommunen eller någon annan huvudman för skolan. Även om 
det finns olika åsikter om digitala verktyg i skolan, förkommer det ändå variationer av 
dem. Informationen ska vara aktuell och åtkomlig. Det ska underlätta elevernas 
skrivande och kommunikation. 

Enligt Trageton (2005) menar att de senaste tjugo åren har forskning visat att 
skrivning är lättare än läsning. Med datorn som hjälpmedel, vänder han på uttrycket 
läs- och skrivning till skriv- och läslärande. Han menar att tidigare låg fokusen mer på 
tekniken, men idag ökar intresset för den pedagogiska användningen av IKT. Vidare 
skriver författaren att det är lättare att ge de yngre eleverna en dator att lära sig skriva 
på än på papper och penna. Att skriva för hand kan vara svårt för en 6-årning men 
datorn är ett enklare skrivredskap än pennan. I detta arbete kan läraren använda sig 
av IKTs verktyg genom att skapa motivation och intresse för skrivandet. En viktig del i 
lärarrollen går också ut på att väcka elevernas lust till både skrivning och läsning. 
Trageton påpekar, att när eleverna är i rörelse och använder kroppen är det då, de lär 
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sig bäst. Med detta, menar han, att eleverna ska stå och skriva, och ibland låta eleverna 
arbeta parvis vid datorn. Fördelen med detta är att eleverna kan röra sig mer fritt i 
klassrummet medan de skriver, samtidigt som de tränar på att samspela och hjälpa 
varandra både språkligt och tekniskt. Dessutom i samspelet mellan två barn stimulerar 
inte bara den verbala kommunikationen utan även icke- verbala kommunikationen.  

Vidare skriver Trageton (2005) att de flesta IKT- program styr elevernas stimulans. 
Det är inte datorn som undervisar eleven utan tvärtom, eleven, som undervisar datorn. 
Många IKT- program är idag präglade av en traditionell syn på lärande, vilket inte 
stämmer med grundtankarna i läroplanen. Det är viktigt att välja enkla 
verktygsprogram som passar till det sociokulturella synsättet. Eleven kan själv styra 
över IKT verktygen och bygga upp kunskaper i samspel med andra elever samt i en 
gemensam lärandemiljö. Trageton betonar också, att eleven ska ses som en aktiv 
producent av kunskap. Med sociokulturell menar Trageton ett gemensamt klassrum 
för lärande, där eleverna får möjligheter till iaktta, samtala, undersöka och skriva osv. 
Det är eleven som är i fokus för lärande och lärarens roll blir som en 
vägledare. En annan utgångspunkt i lärarens arbete är att stimulera den muntliga 
och skriftliga dialogen om elevernas tankar och åsikter. Att skriva på datorn ska vara 
naturligt för eleverna.  

Liksom Trageton (2005) skriver Jedeskog (1998) om att datorn idag uppfattas som ett 
pedagogiskt läromedel i undervisningen. Den har också många fördelar. Datorn 
förväntas att ge positiva vinster för både lärare och elever. Det innebär att de tråkiga 
momenten i undervisningen försvinner med IKTs möjligheter.  Med hjälp av IKT 
läromedel kan undervisning ge eleverna ett bättre och djupare kunskapssökande. 
Elever som har svårigheter med läs- och skrivinlärningen kan få hjälp av datorn till en 
bättre inlärning. Däremot beskriver Jedeskog att flera lärare har upplevt och funnit en 
utveckling hos elever med behov av särskilt stöd. När dessa elever fann glädjen över 
lärandet, stärktes samtidigt deras självförtroende. Eleverna upplevde det positivt att 
kunna spara en text och sedan kunna fortsätta arbeta med den vid flera tillfällen, men 
ändå känna igen texten och uppfatta den som sin egen. Andra fördelar med datorn 
jämfört med andra hjälpmedel är att den alltid ställer upp när man vill ändra sig och 
att den kan ge direkt respons. Datorn kan även dölja en svårläst skrivstil samtidigt som 
den ger eleverna möjlighet till att arbeta i sin egen takt i undervisningen. Datorn har 
påverkat skrivglädje i de flesta skolorna. På detta sätt har skolskrivandet fått en högre 
status. Genom datoranvändning kan eleverna bli mer motiverade, aktiva och kreativa 
än förut. Dock, skriver Jedeskog (1998) och Appelberg, Eriksson (1999) att läraren 
måste ha erfarenheter och kunskaper för att skapa en pedagogisk undervisning med 
IKT. Lärare ska kunna stötta eleverna genom att välja bra arbetsformer som är 
anpassade till elevernas egenskaper och möjligheter, där datorn kommer i användning.  
Det är inte bara datorn som ska ge ett bra resultat. Läraren ska också ha en positiv syn 
på datorn. 

5.4 Tidigare/aktuell forskning 

Syftet med den första studien som Wiken och Molser (2011) har gjort, var att undersöka 
om lärarna i Norge hade erfarenhet av IKT och hur de kunde använda sig av detta i 
undervisningen. I studien belyser de vikten av att använda sig utav IKT i 
undervisningen och hur det kan påverka elevernas lärandeutveckling. De menar att 
utveckling av IKT har expanderat i dagens samhälle där det är både ett krav och en 
tillgång att individerna har kompetenser och kunskaper om IKT. Därför anser Wiken 
och Molster (2011) att lärarna ska få möjlighet att gå på kurser för att vidga sina 
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kunskaper om IKT, om hur de ska använda sig av IKT i undervisningen och i sin tur 
lära ut detta till eleverna och stöda eleverna genom detta.  

Wiken och Molster (2011) genomförde en studie både utifrån en kvalitativ och en 
kvantitativ metod. 10 lärare blev intervjuade och 59 lärare fick svara på enkäter i 
tre högstadieskolor i Hamar, Norge. En gång i månaden hade de även möte, där lärarna 
kunde diskutera öppet i en halvtimme om sina tankar och åsikter om användningen av 
IKT. Enkätfrågorna bestod av ålder, kön, vilket huvudämne läraren hade. Om de deltog 
på IKT kursen som de erbjöds, om de använde sig utav IKT i undervisningen och i så 
fall på vilket sätt, samt vad lärarna hade för åsikter kring IKT och dess inverkan på 
lärandet.  Deltagande i enkätundersökningen bestod av kvinnor och män som var i 
åldern mellan 25 och 45+. 

Studien som Wiken and Molster (2011)  har genomfört, visade att lärarna, oavsett kön 
och ålder, har olika tankar och åsikter när det gäller IKT i skolan och dess användning. 
Manliga och enstaka kvinnliga lärare ansåg att IKT är en bra metod för eleverna, då de 
kan använda sig utav detta för att göra sina läxor och uppgifter, både i hemmet och i 
skolan. Men däremot ansåg de kvinnliga och 40+ lärarna att eleverna utnyttjade 
användningen av IKT på ett annat sätt, än för att lära sig. Dessa lärare påstod även att 
de hade för få erfarenheter kring användning av IKT och saknade kompetenserna för 
detta.   

Wikens and Molsters (2011) sammanfattning av sin studie var att väldigt få lärare har 
kompetenser och kunskaper om användningen av IKT i sin undervisning. Dessa lärare 
hade också negativa åsikter om detta, även om de saknade erfarenhet av IKT i deras 
undervisning. De lärare som saknade erfarenhet av användningen av IKT hävdade att 
istället för att eleverna gjorde sina uppgifter och läxor genom att använda sig utav 
internet och dator, så skulle de spela spel och göra något annat istället. Däremot hade 
de andra lärarna i studien andra åsikter om IKT och upplevde att eleverna var mer 
delaktiga i undervisningen, särskilt de elever som hade skrivsvårigheter. En lärare 
upptäckte att några elever som aldrig hade läst en bok tidigare, läste nu flera sidor på 
datorn och detta tack vare användningen av IKT. Dessa lärare menade att genom IKT 
blev eleverna mer motiverade till att arbete mer självständigt och tog hjälp av olika 
program och läromedel genom IKT, för att redovisa arbetet för andra. Två viktiga 
punkter som Wiken and Molster (2011) upplyser i denna undersökning är vikten av att 
variera undervisningen, att inte bara använda sig utav IKT och utesluta allt annat. 
Variation är aldrig fel. Läraren ska bestämma hur mycket av IKT program och 
läromedel eleverna ska ta stöd ifrån för sin lärandeutveckling.  

Likaså Erixon (2010) skriver i sin studie ”Svenskämnet i skärmkulturen” om att 
samhället idag är multimedialt. Med detta menar han att skriftspråket har fått stor 
plats, då kommunikationen sker i form av bild, ljud och text. När det gäller IKT i skolan 
får ämnet svenska en större plats. I studien belyses även att IKT användningen i skolan 
inte förekommer lika mycket som utanför skolan. Detta beror på att IKT användning 
och traditionell undervisning krockar med varandra. På grund av detta får lärarna 
extra förväntningar från skolledare och politiker, när det gäller användningen av de 
nya digitala verktygen i undervisningen. För att ta reda på hur lärarna i ämnet svenska 
använder IKT i undervisningen, genomförde han en intervju med en svensklärare, där 
resultat av intervjun visade att både lärare och elever använder dessa digitala verktyg 
för att förbättra undervisningen. Den intervjuade läraren anser att skolledningen 
borde satsa mer så att skolan får möjligheter och tillgång till IKT. Dessa verktyg måste 
vara tillgängliga för eleverna. Vidare anser den intervjuade att ämnet svenska delas 
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upp i två delar men ändå går in i samman, dessa delar består av läs- och skriv delar. I 
skriv delen upplever läraren att det finns större möjlighet att införa digitala verktyg 
men i läs delen upplever hon det lite svårare, då fokus ligger på bokens betydelse. 
Däremot resonerar hon att kostnader för läsplattor och datorer blir dyra för skolorna 
då användning vid läsningen är svårt. Läraren menar också att läsning av faktatexter 
passar bra att läsas i stor skärm. Sammanfattningsvis menar läraren som Erixon 
(2010) har intervjuat att i det svenskämnet passar IKT bäst för den skrivna delen. 

I inledningen till rapporten “The digital challenges of school and teacher education in 
Norway: Some urgent questions and the search for answers” skriver Krumsvik 
(2006) om hur den digitala revolutionen har fört med sig både nya möjligheter och 
problem för elevers lärande i skolan. Eftersom IKTs kraftiga utveckling, måste skolan 
gå in djupare på användningen av IKT i skolan och vad detta kan bidra med till 
elevernas lärande. Krumsvik (2006) menar att IKT finns i elevernas vardagsliv, där de 
känner till hur de ska använda sig utav detta för att bland annat kommunicera med 
varandra genom sms, chatt, e-mail etc. Därför är det viktigt att som lärare ta vara på 
detta och forma undervisningen utifrån det. I Norge lägger de stort fokus på att 
undersöka IKT, då barn och ungdomar använder sig utav det i sin vardag. Krumsvik 
(2006)påstår att lärare i dagens Norge som ska undervisa eleverna i IKT måste ha 
någon utbildning i IKT innan den börjar undervisa. Även om användningen av IKT i 
skolorna i Norge är bättre än i andra länder, finns det fortfarande lärare som saknar 
erfarenhet av användningen av IKT. Norge är ett land där teknologin har utvecklats 
dramatiskt under de senaste åren. Utifrån en undersökning som genomfördes i Norge, 
kan man se hur mycket barn och ungdomar har tillgång till Internet, hur många som 
har mobiler och hur många som har tillgång till datorer både hemma och skolan. 
Resultatet visade att nästan varje barn och ungdom har tillgång till dator, internet och 
mobil, både i skolan och i hemmet.  Men IKT finns inte bara i skolan eller i hemmet, 
menar Krumsvik (2006) utan IKTs utveckling har berört också bibliotek, banker, 
nyheter etc. denna utveckling har bidragit till att vår syn på sociala relationer har 
påverkats. Vidare skriver Krumsvik (2006) om vilka förändringar som sker i 
klassrummet när läraren introducerar IKT eller använder sig utav IKT i sin 
undervisning. Det bidrar i sin tur till kännedom om kompetenser i klassrummet. 
Datorn anses vara ett utav IKTs bästa verktyg, som bidrar till elevernas lärande. Den 
bidrar också till att interaktionen mellan läraren och eleverna kan ske genom film, 
television och radio, menar Cuban & Tyack (Krumsvik, 2006).  

Krumsvik (2006) påstår att dagens barn och ungdomar är mer vana att använda sig 
utav datorer och internet för att leta efter information än deras föräldrars generation. 
Dagens generation kan enkelt skriva och söka information för att utveckla 
kunskaperna. De kommunicerar enkelt och smidigt genom IKTs användning. De spelar 
och testar olika identiteter osv. Allt detta sker med hjälp av bara en musklick samtidigt 
som det är otroligt bra verktyg för lärandet.  Men det är även viktigt att förmedla 
nackdelarna med IKT användning i skola och inte dölja det. Drotner (2001, Krumsvik 
2006) menar att läraren måste vara medveten om nackdelarna som medföljer IKT och 
samtidigt vara lyhörd för elevernas perspektiv för IKTs användning i skolan.  

Några andra forskare som behandlar IKT i skolan är Maria Mama och Sara Hennessy 
(2013). I deras rapport belyser dem hur lärarens användning av IKT i Cyperns skolor 
går till, fastän utvecklingen av IKT inte tagit dem med storm. Utifrån undersökningar 
som de har gjort, har det visat sig att IKT både bidrar till att förbättra elevernas vilja 
att uppnå målen i specifika ämnen samtidigt som den försämrar elevernas lärande då 
den inte har någon betydelse i lärandet. Men i efterhand har flera tester gett resultatet 
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att IKT bidrar till förbättring snarare än försämring i undervisningen. Genom att 
använda sig av IKT har det visat sig att det underlättar elevernas lärande, speciellt när 
de arbetar enskilt. Mama och Hennessy (2013) menar att uppfostrarna och 
beslutsfattarna måste förstå innebörden av användningen av IKT i skolan och vilken 
påverkan detta har på elevernas lärandeutveckling. De menar att vissa lärare 
fortfarande inte är övertygande om att IKT är ett verktyg för att skapa en interaktion 
mellan eleverna och lärandet. Lärarna har svårt att förstå att IKT och pedagogiken kan 
komplettera varandra, men det gäller att läraren har kunskaper och erfarenheter för 
hur denne ska göra detta. Utifrån undersökningen som Mama och Hennessy (2013) 
genomförde i Cypern visade sig att vissa lärare försöker förbättra undervisningen med 
hjälp av den tillgången till digitala verktyg de hade när det gäller IKT. Vissa lärare hade 
inte alls använt något av detta. Vad det kan bero på, var uppskattningen av IKT som 
lärande material i undervisningen.  

Vidare skriver Mama och Hennessy (2013) att utifrån deras rapport kunde de se att det 
skiljde mellan lärarens tankar och uppfattningar kring IKT användning i 
undervisningen innan den praktiska undersökningen började. Efter undersökningen 
visade sig att de lärarna som hade negativa åsikter om IKTs användning i skolan, 
ändrade sin uppfattning när de själva fick använda IKT. Det ledde till att lärarna 
funderade på att börja använda sig utav i IKT i sin kommande undervisning. Till sist 
betonar Mama och Hennessy (2013) att läraren ska demonstrera för eleverna hur man 
kan använda sig utav IKT i undervisningen men att det är viktigt att detta inte 
utnyttjats till något annat. Här måste då läraren veta hur han/hon ska använda sig utav 
IKT i undervisningen och sedan förmedla det vidare till eleverna.  

6. Metod 
Här nedanför beskriver vi hur vi har gått tillväga med vårt arbete när det gäller 
datainsamlingen.  

6.1 Forskningsstrategi 

Utifrån vårt intresse och våra erfarenheter har vi valt att studera användning av IKT 
skolan för att skapa kunskaper kring lärarnas syn på IKT och hur de använder det i 
skolan. Vi har valt att genomföra kvalitativa metoden, då vi har valt att intervjua och 
observera för att de data som är lämpligt för vårt arbete. Enligt Denscombe (2009) är 
en del av den kvalitativa metoden att undersöka ett fenomen, i detta fall IKT, både 
utifrån rikhaltiga observationer och detaljerade intervjuer. Författaren menar att 
produkten av den kvalitativa metoden alltid är en tolkningsprocess, oavsett om den 
består av bilder eller ord. 

6.2 Datainsamlingsmetoder 

Våra datainsamlingsmetoder består av semistrukturerade intervjuer och 
observationer.  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuar eftersom vi anser att ett 
sådant val av metod underlättar flexibiliteten att diskutera sig fram olika svar under 
intervjuns gång. Utifrån en semistrukturerad intervju har respondenten möjlighet att 
prata mer öppet om frågorna som ställs utan att det finns en ordningsföljd, vilket även 
vad Denscombe (2009) skriver om.  Intervjuaren är flexibel men har samtidigt en 
färdig lista på frågorna som ska besvaras under intervjun. Med detta menar författaren 
att respondenten har möjligheter att utveckla sina tankar och tydliggöra sig om ämnet. 
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Skillnaden mellan semistrukturerade och de andra typerna av forskningsintervjuer, är 
att i semistrukturerade intervjuer strävar man efter att svaren ska vara mer 
upptäckande än kontrollerade. Vidare skriver Dencombe (2009) om den så kallade 
intervjueffekten som handlar om att människor som blir intervjuade har olika svar på 
grund av att alla är olika och uppfattar frågorna på sitt eget sätt. Därför måste vi inte 
förvänta oss att få det exakta svaret av respondenten, utan ha ett öppet sinne för att 
svaren kan variera från respondent till respondent beroende på åldern. Vi har varit 
väldigt noga med att inte styra svaren för mycket, utan vara mer lyhörda i vår roll som 
intervjuare. Detta har lett till att atmosfären mellan oss har varit bra och positiv, där 
respondenten känns sig trygg och yttrat sig fritt.  

Vi genomförde våra observationer genom att vara delaktiga för att vara medvetna om 
vad som händer runt om kring. Både Denscombe (2009)  och Bjorndal (2005) menar 
att observatören kan ha olika roller i en observation och inte behöver vara en del av 
situationen, men däremot ska observatören finnas där vid sidan om och vara tillgänglig 
i händelsen. Genom ett sådant val av observationsmetod fick vi en bättre förståelse för 
varför och hur eleverna och lärarna använder IKT i undervisningen. Vår observation 
pågick under en fyraveckors period, där vi fick mer inblick på hur IKTs användning 
såg ut samt hur det gick till i undervisningen. Genom att delta i observationen kunde 
vi som observatörer vara med i själva händelsen men samtidigt samla data för vårt 
arbete.  

Intervjuerna har ljudupptagits med hjälp av våra mobiler. Efter intervjun har vi lyssnat 
och sammanfattat intervjun fråga för fråga och skrivit det på resultatdelen (se bilaga 
B, C). Sammanfattning av vårt observationsschema har vi även haft som underlag i 
resultatdelen, där vi kan diskutera teorin med praktiken. Vi antecknade på vårt 
observationsschema med hjälp av papper och penna varje dag efter avslutande lektion 
för att inte glömma bort vad som hade hänt och inte skriva felaktig information 
(Bjorndal, 2005) (se bilaga D).  

6.3 Urval 

Vi har genomfört vår observation och intervjuer i en grundskola i Mellansverige. Vi tog 
kontakt med de lärare vi skulle observera och intervjua i förväg så att de var förberedda. 
Vi meddelade även om att dessa intervjuer och observationer är konfidentiella. 
Tillsammans med lärarna bestämde vi tider för att genomföra intervjun. 
Observationen skedde under fyraveckors period, där vi antecknade för varje dag på 
vårt observationsschema om IKTs användning i skolan (se bilaga D). Vi valde att 
intervjua fyra lärare och en före detta lärare som jobbar nu inom Skoldatateket.  
 
Vi valde dessa personer för att få ett bättre perspektiv kring hur de arbetar med IKT i 
undervisningen. Vi valde att observera både läraren och eleverna för att tydliggöra 
användningen av IKT i undervisningen. Observationen genomförde vi på en årskurs 2 
och 4 i en skola i Mellansverige. Vi har valt påhittade namn för respondenter för att 
inte lämna ut några uppgifter om dem.  Dessa påhittade namn är Sara, Johan, Karin, 
Berivan och Hanin. 

Sara har arbetat som lärare i tolv år och har även erfarenheter inom förskolan. I nuläget 
går hon på en kurs som heter kollega handledning som handlar hur man kan använda 
både datorer och lär-plattor, men däremot anser hon att kursen inte ger dem 
kunskaper för att kunna använda lär-plattorna på ett lärorikt arbetssätt. Även om hon 
har varit på dessa kurser, är hon fortfarande osäker på hur och på vilket sätt ska hon 
använda IKT i undervisningen. 
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Johan har arbetat som lärare i fyra år. Han berättar att under lärarutbildningen fick de 
inte någon utbildning om IKT, den var mest traditionell. Däremot har kommunen 
erbjudit alla lärarna att gå på en PIM- kurs där de ska lära sig hur man skriver ett 
dokument, hur man ska använda sig av Power Point och visa eleverna hur de kan 
använda sig av IKT i undervisningen.  

Karin har arbetat som lärare i tretton år. Hon berättar att hon nyligen var på en 
utbildningskurs på Learnit24. Karin och Johan nämner att det brukar komma en 
person från Skoldatateket för att visa och hjälpa dem med användningen av de digitala 
verktygen.  

Berivan har arbetat i fyrtio år som speciallärare. Hon berättar att hon tillhör den 
generation som inte hänger med i den digitala utvecklingen, då hon anser att hon alltid 
är tre steg efter alla andra. Under en PIM-examination berättar hon att det tog längre 
tid för henne att lära sig alla de nya momenten än för de som är yngre än henne.   

Hanin har erfarenheter både som lärare och speciallärare. I dagsläget arbetar hon inom 
Skoldatateket där hon åker runt till olika skolor och presenterar för lärarna hur de kan 
använda sig utav IKT i undervisningen. Anledningen till att hon arbetar med IKT är att 
hon ser otroligt många bra verktyg som finns för elever som egentligen aldrig behöver 
hamna i svårigheter.  
 
Intervju och observation  

Våra intervjuer och observationer består av en kvalitativ metod. Med detta menar vi 
att vi samlar in det fakta vi får utifrån observation och intervjuer för att sedan analysera 
dessa och hitta ett mönster i helheten. Utifrån detta kan vi även tolka och förstå 
resultatet. En av den kvalitativa metodens utgångspunkter är att vi ska lägga fokus på 
hur och vad eleverna lär sig med hjälp av IKT i undervisningen, både genom 
observationer samt intervjuerna. Det som intresserar oss från observationen och 
intervjuerna är att se hur lärare och elever arbetar med IKT i undervisningen(Stukát, 
2011). Vi valde att genomföra intervjun på respondenternas arbetsplats, detta gjorde 
vi för att de skulle känna sig trygga under intervjun.  

Vi utgår från Stukát (2011) när det gäller genomförandet av våra intervjuer, då de är 
semistrukturerade, vilket betyder att vi ställer samma frågor till alla som vi intervjuar 
och att samspelet mellan oss är mer öppen, vilket leder till att vi får djupare 
information. Vi valde att använda oss utav ljudupptagningen, då han menar att 
transkriberingar av intervjuer kan vara långvariga och ansträngande. Genom att vi 
använder oss utav ljudupptagningen, sparar vi tid samt får möjlighet att spola tillbaka, 
pausa och spela upp vad personen sa under intervjuerna, hävdar Stukát (2011).  

Vi valde denna metod för att vi ville se hur lärare använder sig av IKT. Vi antecknade 
kort på ett observationsschema (se bilaga D) efter varje dag som vi hade observerat. 
Sedan använde vi detta som ett underlag för arbete och kunde gå tillbaka för att se hur 
och vad som hade skett under observationen.  Detta gjorde vi för att vi skulle vara mer 
uppmärksamma på vad vi är ute efter under observationen. Eftersom vi valde att 
observera under längre period, fick vi tillräckligt med information som gav oss stöd till 
vårt arbete (Stukát 2011).  
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6.4 Databearbetning och analysmetoder 

Enligt Bjørndal (2005) är ljudinspelningar ett bra redskap för datainsamling, eftersom 
man får mycket information som man kanske annars skulle gå miste om genom att 
skriva för hand. När vi hade genomfört intervjuerna, transkriberade vi svaren vi fick. 
Genom att använda oss utav ljudupptagning kan vi spola tillbaka intervjun upprepande 
gånger för att inte missa något viktigt och här har vi även möjligheten att upptäcka 
något nytt som kan vara intressant för vårt arbete. När vi transkriberade intervjuerna, 
fick vi ett mönster utav resultatet samt framskapades olika rubriker som var relevanta 
till arbetet. Denna typ av redskap bidrar även till att erfarenhets – och 
reflektionsgrunden ökar utifrån den pedagogiska situation som man befinner sig i, 
menar Bjørndal (2005). Det som är mindre bra med att spela in intervjun har varit att 
transkribera vad respondenten har sagt. Både Stukát (2011) och Bjørndal (2005) 
menar att transkriberingen av ljudupptagningen tar lång tid att få ner allt på papper 
och kan bli många sidor.  

6.6 Etiska ställningstaganden 

Innan vi genomförde intervjun, skickade vi ut ett kort brev (se bilaga A) där vi kort 
presenterade oss och vårt arbete. Där meddelade vi även de etiska principer som utgör 
en grund för själva arbetet. Vi har tagit hänsyn till de olika krav som finns skrivna på 
Vetenskapsrådet (2011) för att skydda deltagandes identitet. Dessa krav består av 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandeskravet.  

Informationskravet innebär att personerna som deltog i vår studie fick information om 
vad syftet var med observationen och intervjun. Deltagarna har ställt upp frivilligt. 
Innan vi påbörjade genomförandet av vår intervju och observation, informerade vi om 
vilka som har möjlighet och intresse att delta i studien. Vi frågade ännu en gång 
personligt om de vill medverka i vårt arbete för att ge den möjlighet till att avstå från 
deltagandet.  Samtyckeskravet handlar om att få godkännande från deltagarna. Efter 
deltagarnas godkännande kunde vi genomföra våra intervjuer och observationer. 
Deltagarna blev informerade om konfidentialitet, det vill säga att vi inte ska lämna ut 
personliga uppgifter, varken om dem eller om skolan, vilket är Konfidentialitetskravet. 
Den information som vi har erhållit vid intervjuer och observationer, har vi lovat att 
inte använda i andra syften än själva arbetet, vilket är Nyttjandeskravet. 

7. Resultat 
Här nedanför presenterar vi resultatet av intervjun och observationen. Vi har valt att 
presentera varje intervju var för sig för att tydliggöra resultatet. Vi har valt att benämna 
respondent till Sara, Johan, Karin, Berivan och Hanin.  

Alla respondenter berättade att de har gått på olika kurser som har förberett de lite 
inför hur de ska använda sig av IKT i skolan. Dessa utbildningar bestod av bland annat 
av Learnit24 som drivs av både lärare och skolledare som hjälper andra lärare och 
skolledare med att introducera och använda digitala verktyg i skolan, PIM (praktisk IT 
och mediekompetens) etc. Respondenterna hade delade åsikter om dessa utbildningar, 
då bland annat Sara och Berivan upplevde att dessa utbildningar inte var tillräckliga 
för att utveckla deras kunskaper om hur läraren ska använda sig utav IKT i 
undervisningen. Däremot påstod Johan och Karin att de lärde sig mer utav 
utbildningarna men hade svårt att anpassa den i undervisningen. Vad de anser om 
användningen av digitala verktyg i skolan, är respondenterna överens om att den har 
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en positiv effekt, då de har bedömt en utveckling hos elever. Nedanför finns det 
tydligare presentationer om varje respondentens svar från intervjun.  

7.1 Intervju 1: Sara  

På frågan om vilka erfarenheter de har av IKT användningen svarar Sara att hon går 
på en kollega handledning. Hon förklarar att även om handledningen är bra, råder 
fortfarande kunskapsbrister om hur de ska använda sig av digitala verktyg i 
undervisningen.  

 I: Vad anser du om IKT i skolan? 

S: Jag tycker att det är bra komplement att till exempel använda mig utav projektorn, 
därför att du kan visa mycket mer för hela klassen, beroende på vad det är. Du kan 
använda det till att skriva direkt, du kan spara det, du kan från det du har skrivit dra ut 
på papper för dom som behöver och använda det en annan gång. 

Genom att komplettera digitala verktyg i undervisningen kan Sara tydliggöra ämnet 
för eleverna. Ett exempel som hon tar upp är när något blir oklart och svårt att 
förklara för eleverna, tar Sara hjälp av dator och kanonen genom att googla på det för 
att ge eleverna ett konkret svar.  

I: Anser du att IKTs läromedel är använd- bara i skolan? 

S: Visst, om det är användbart i skolan, det tycker jag att det är. Så som samhället ser ut 
idag det är jättemycket som finns på internet och det går så fort framåt. Jag är inte så 
noga insatt i dom här apparna tillexempel som kommer och jag har inte börjat lära mig 
ipad och lärplattor än, utan det kommer så småningom. Många har börjat med det. 

Genom användningen av digitala redskap upptäckte respondenten att elevernas 
skrivinlärning förbättrades då de inte behövde tänka på stavningen eller den motoriska 
delen. Hon påstår även att datorn kan krångla till det ibland, om man har vissa ord 
som finns men det beror på hur man ställer in datorn. Att ha rättstavningsprogram kan 
både ställa till och hjälpa, men det får man ta med en nypa salt och ha kunskaper om 
hur man ska hantera detta. Sara talar om att hon fortfarande använder böcker, penna, 
papper och datorer i sin undervisning. Hon anser att skriva sig till läsning är ett bra 
hjälpmedel då fokuset ligger på att skriva en text, berättelse och ordbyggnaden på 
datorn och inte på själva bokstavformandet. Det är fortfarande viktigt att eleverna kan 
skriva för hand, att de kan forma bokstäver och ha en egen handstil naturligtvis. Men 
om det finns ett nytt sätt att arbeta, så är det bra det kommer lite senare istället. Det 
gynnar eleverna. Att man har nytta utav IKT användningen är ju huvudsaken i detta, 
både med datorer eller med Ipad. Respondenten berättar att eleverna kan mer än vad 
hon kan, men det gäller att sätta gränser, beroende på åldern. 

 I: Hur använder du IKT i din undervisning/planering? 

S: Jag gör nog min planering först. Och jag vet vad som finns och utgår från att dessa 
digitala verktyg finns i förväg.  Till exempel, om jag vet att det finns en film så brukar jag 
titta på den och tänka på var jag ska sätta in den och i vilket ämne.  

I hög grad använder Sara sig av IKT i svenska som andraspråksundervisning, då 
eleverna ska skriva texter eller berättelser. Hon berättar också att det finns program 
inom de olika ämnen där hon och eleverna kan ta del utav detta i undervisningen. Sara 
påstår också att tillgång till datorer har de haft sen långt tillbaka. Det har varit bra för 
att skriva rent, klippa och hämta information från Internet samt titta på filmer. 
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7.2 Intervju 2: Johan  

På frågan om Johan har deltagit i andra IKT utbildningar, svarade han att i nuläget 
deltog han tillsammans med arbetslaget, en föreläsning där en kvinna från 
Skoldatateket visade och förklarade om hur de kan använda sig av lär plattor i 
undervisningen samt vilka appar som är relevanta för elevernas behov och 
förutsättningar.  

I: Vad anser du om IKT i skolan? 

J: Hela skolan och kommunen börjar nu med IKT, där vi får in datorer, Ipads och sånt. 
Detta har lett till att IKT har kommit in mer i undervisningen och vi som lärare får mer 
information om hur vi ska använda oss utav detta. 

Johan berättar att han brukar arbeta med en speciallärare och hon använder sig utav 
Ipads under matematiken där klassen delar på dessa Ipad, varje grupp får en viss tid 
då de ska arbeta under lektionen. I Ipad finns det appar som handlar om matematik 
och olika moment inom detta, vilket eleverna använder sig utav. Respondenten 
berättar att fördelen med detta är att läraren kan variera undervisningen, särskilt för 
de elever som är lågpresterande, för då kan de kanske bli inspirerade till att arbeta 
under lektionen. Genom detta kan läraren fånga upp elevernas lust till lärande med 
hjälp av IKT.  

I: Föredrar du den nya IKT utvecklingen eller den traditionella?  

J: Jag tror man ska kombinera dessa två med varandra. Även om det sägs att det kommer 
en dag där vi inte kommer använda oss utav papper och penna så är det bra att variera, 
för då jobbar man med finmotoriken. Man ska inte glömma det traditionella utan man 
ska helt enkelt kombinera dessa två i undervisningen. Läraren måste alltså använda sig 
av båda, jag tror att det är bättre. 

Beträffande frågan om variation, hävdar Johan att läraren ska forma sin undervisning 
både utifrån digitala och traditionella verktyg. Han menar att han själv brukar använda 
sig utav olika moment för att undervisa. Ett exempel som han tar upp är om 
matematiklektionen där han har genomgång om subtraktion, 

J: ”Under lektions tid så brukar jag ha en genomgång där jag går genom och förklarar 
lektions innehåll. Om vi tillexempel tar subtraktion så brukar jag ha en genomgång med 
eleverna. Sen brukar de jobba på datorn med matteknep om subtraktion och sedan får de 
stenciler, en variation av digitala och traditionella redskap är alltid bra.  

Men däremot påstår han att i 80 procent av undervisningen i skolan är det fortfarande 
traditionella som man utgår från. Johan betonar vikten av att läraren måste använda 
sig av både, för att fånga eleverna lust till lärande med hjälp av IKT samt vara en del av 
utvecklingen. Men det gäller att läraren är försiktig med detta, då det finns både 
fördelar och nackdelar. Nackdelarna kan vara att vissa elever som har egen Ipad och 
går i högstadiet inte använder den på lärorikt sätt. Där har lärarna svårt att hantera 
denna situation eftersom de saknar erfarenhet. Men på lågstadiet där han arbetar, så 
kan eleverna inte orientera sig fritt på Ipaden utan de får vissa appar som de ska 
använda sig av under lektionens gång. Man kan säga att man kan ha kontroll på ett 
annat sätt. 

I: Hur kan du på bästa möjliga sätt använda dig utav IKTs redskap för att hjälpa eleverna i 
undervisningen? 

J: Om det finns tillgång så att varje elev har varsin data eller Ipad så blir det lättare i undervisningen. 
Då blir det mer användning av digitala redskap i undervisningen. 
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Om eleverna har tillgång till varsin datorn eller Ipad, blir det enklare i undervisningen. 
Då kan varje elev arbeta enskilt samtidigt i helklass. Då blir det mer användning av 
digitala redskap i undervisningen, vilket i sin tur bidrar till att lärandet sker på ett 
tydligare vis. Johan fortsätter med att berätta om andra läromedel och hemsidor som 
han använder sig utav i sin undervisning. Dessa läromedel består bland annat av 
datorer, Ipads, kanonen och tredimensionellt (3D). Hemsidorna som han använder är 
espresso.se och slieducation.se (f.d. flod.nu) för att bland annat visa filmsnuttar om ett 
särskilt ämne. Dessutom berättar han att det finns två program/App, Matteknep 1 och 
2 och Nomp, som bidrar till att stärka eleverna matematiska lärande.  

7.3 Intervju 3: Karin  

Karin talar om att förr när skolan införde datorer, var det många som saknade 
erfarenhet av att använda en dator. Då fick hon tillsammans med arbetslaget gå på en 
utbildning och ibland var det bara en från arbetslaget som gick på en mer avancerad 
kurs för att sedan lära ut till de andra i arbetslaget.  

I: Vad anser du om IKT i skolan? 

K: Det är jätteviktigt, därför att man ska hänga med i utvecklingen och man kan se att 
man kan fånga barn med IKT mycket bättre än med papper, penna eller en bok. Men 
man ska också vara försiktig med de, det finns båda fördelar och nackdelar.  

På frågan om vilka för- och nackdelar IKT har, svarar Karin att fördelarna är för elever 
som inte kan forma bokstäverna, kan datorn vara ett hjälpmedel för att lära sig skriva 
och detta går väldigt fort. Men nackdelen blir då att det tar en stund att starta en dator. 
Elever som kan skriva har redan kommit igång med sina meningar och så finns det 
elever som har glömt bort inloggningskontot eller lösenordet. En annan nackdel är om 
man letar efter något på nätet så kan man råka ut för sidor som man egentligen inte 
ska vara ute på. Men detta är något som eleverna lär sig med tiden. De får bara öva sig 
annars är hela världen öppen om man har en dator berättar Karin. 

I: Anser du att eleverna använder sig av IKT på rätt sätt i undervisningen? 

  
K: Oftast men inte alltid. Därför att som på elev spel finns det även små lekar och vissa 
kan glida åt det hållet och plötsligt kommer jag förbi så hänger det en gubbe. Eller när 
man söker bilder till berättelser så barnen väljer att titta på Zlatan och Messi då fastnar 
de på bilderna och det kan ta för långt tid.  

Karin hävdar att det är bra att växla undervisningen för att eleverna behöver både 
skriva för hand och använda datorn. De har även en app som de använder och den 
heter elevspel. Användning av datorn blir mer lustfylld och särskild när det är en 
tävling, då eleverna spelar spel för att samla guld medaljer och poäng. Karin påstår att 
eleverna lär sig av tävlingen. Däremot passar det inte för alla barn. De väljer hellre att 
arbeta med kort och lådor.  

I: Hur kan du på bästa möjliga sätt använda dig utav IKTs redskap för att hjälpa 
eleverna i undervisningen? 

 
K: När jag hade den här klassen i ettan då använde jag ett arbetssätt som heter att 
skriva sig läsning. Tack vare det så kom alla till läsningen väldigt tidigt. För att vi inte 
satt och formade bokstäver 80 procent av skoldagen, utan de jobbade mycket med 
texter och skrev mycket och lärde sig bokstäver och bokstavsljuden fort. 
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Karin förklarar att genom att använda sig utav arbetssättet att skriva sig till läsning, 
kom eleverna till läsningen väldigt tidigt. Detta bidrog till att eleverna fick lära sig 
bokstäver och bokstavsljuden tidigare. Då blir det en annan utveckling, särskilt för de 
elever som har svenska som ett annat modersmål. Karin hävdar att eleverna lär sig bäst 
tillsammans med andra, då ”att skriva sig till läsning” arbetar eleverna med datorn i 
par och skriver texter och de pratar med varandra om meningsuppbyggnaden. Detta 
är ett sätt för eleverna att ta vara på varandras erfarenhet genom samtal och 
diskussioner. 

Vidare berättar Karin om hur svårt det är att ligga ett steg före eleverna när det gäller 
utvecklingen av IKT för att anpassa undervisningen utifrån elevernas erfarenheter.  

7.4 Intervju 4: Berivan  

På frågan om hur viktigt det är ha IKT kunskaper svarade Berivan: 

….. om man inte presterar då prioriterar man inte. Jag ser hur olika vi är, har jag tid 
hemma så sätter jag mig inte vid datorn. Och så har jag så lite tid kvar att jobba, jag 
kommer inte ha så mycket nytta av det. Hade jag flera år kvar skulle jag motivera mig att 
lära mig det. Jag ser hur fantastiska hjälpmedel det finns och som är hur bra som helst. 

Respondenten berättar att även om hon har svårt att använda sig utav den nya 
tekniken, har hon ändå en positiv syn på den. Fördelen med denna är att när hon 
upptäcker en elev som har inlärningssvårigheter då det gäller att skriva med pennan 
och träna på motoriken, får eleven möjlighet till att använda sig av datorn för att skriva, 
läsa och rätta texten. Nackdelen med detta är, när det kommer elever som inte är 
datorvana, så har de svårt att hitta bokstäverna på tangentsbordet, vilket kan vara 
tidskrävande. 

I: Föredrar du den nya IKT utvecklingen eller den traditionella?  

B: Jag tycker att vi ska ha sådana tekniska hjälpmedel. Fast vi får inte heller glömma 
böcker. Man behöver träna sin handstil och kunna bläddra i en handbok är också viktigt. 

Berivan anser att lärarna ska använda sig utav digitala läromedel men det är viktigt att 
inte glömma bort läroböckerna. Elever behöver träna sin handstil och bläddra i 
läroböcker. Ett exempel som hon tar upp är läroböckerna i so/no som hunnit blir 
inaktuella, då eleverna ska söka fakta och kunskaper om ett område. Däremot, om 
eleverna använder datorn för sökandet, får den aktuell information.  

I: Hur kan du på bästa möjliga sätt använda dig utav IKTs redskap för att hjälpa eleverna 
i undervisningen? 

B: Vi försöker få eleverna tycka att det är bra med digitala verktyg, speciellt dom som har 
motoriska svårigheter. Jag brukar lägga ett rött snöre på tangentbordet för att visa det 
här är höger och vänster när det ska skriva på datorn. Vi använder oss även av 
programmet Lexie för det elever som har läs och skrivsvårigheter. Det är bättre lägga 
fokus på andra saker än lägga fokus på stavning eftersom det finns stavningsprogram. 

När vi ställer frågan om hur hon använder sig utav programmet Lexia, svarar Berivan 
att de använder det för att undersöka elevens svårigheter. Det kan vara allt från svenska 
språket, ordförståelse, läsförståelse till minnet. Sedan plockar respondenten fram 
övningar som passar just den eleven som denne själv får träna på och som är baserad 
på olika nivåer. Berivan berättar att hon sedan kan gå in på programmet och observera 
elevens utveckling och sedan ändra övningarna efter elevens behov. Ett sådant 
arbetssätt skulle inte vara möjligt om datorer inte existerade, hävdar hon. Genom 
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datorn kan även eleverna skriva rent sina berättelser och med lärarens stöd gå in och 
rätta och ändra tills de blir nöjda. 

I: Vilka IKT redskap finns det för eleverna?  

B: Paddor och datorer, vi håller på diskuterar om vi ska skaffa flera paddor eller bärbara 
datorer till våra elever.  Vi har fått en rektor och hon är väldigt inne på att vi ska använda 
oss av paddor.  

I nuläget berättar Berivan om den nya rektorn som satsar mycket på att införa IKT i 
skolan. Hon är med och uppmuntrar lärarna att använda sig utav IKT i skolan och vill 
införa ytterligare digitala redskap i skolan så att varje elev och lärare har tillgång till 
varsin dator eller lär platta. Ett mål som Berivan och resten av lärarna har, är att 
uppmuntra eleverna att använda digitala redskap på ett lärorikt sätt, både i skolan och 
i hemmet.  

7.5 intervju 5: Hanin  

Hanin berättar lite kort om hur det var förr i tiden när datorer kom till skolan. Ända 
tills hon utbildade sig till speciallärare valde hon att använda ett antal datorer med 
pedagogiska program, talsyntes och rättstavningsprogram. Men det dröjde innan det 
blev vanligt att ha internet i skolan.  
 

I: Vad innebär ditt jobb? 
 
H: Det innebär allt möjligt, dels innebär det att vi ska serva förskolan, grundskolan och 
gymnasiet där dom kan ringa och be om hjälp, dels går vi ut på skolorna för att visa. 

  
Vidare berättar Hanin att lärarna och eleverna har också möjlighet att åka till 
Skoldatateket för att titta på vilka Appar som är anpassade för dem, hur man ska 
använda sig utav talsyntesen och andra program i undervisningen. Bland annat att hur 
eleven kan använda sig utav sin bärbardator och telefon i undervisningen. 
Respondenten menar att även föräldrar är välkomna att ta hjälp utav detta och 
använda det i hemmet.  

 
I: Är det rektorn eller lärarna själva som tar kontakt med er? 
 
H: Det är både och. Vi försöker få det att gå genom rektorerna så att de alltid ska vara 
delaktiga, för annars blir det svårt med den här utvecklingen i skolan. 

 
När vi ställer frågan om hur de håller kontakten efter besöket i skolor berättar 
respondenten att de har kontaktpersoner i varje skola, som rektorn har utsett och som 
ska vara deras förlängda arm ut i verksamheten. De samlas en gång per termin, där de 
kan prata med varandra om hur det går till i de olika skolorna. Detta gör de för att 
hänga ihop och försöka se vem som gör vad. Ibland gör de samma saker och ibland 
kompletterar de varandra. Då kommer Skoldatateket med sina pedagogiska glasögon 
och bedömer om eleverna får det bästa, när det gäller användningen av datorer, 
rättstavningsprogram och talsynteser. Med detta menar respondenten att det inte 
handlar om att sätta eleverna framför en dator utan läraren måste förmedla kunskaper 
om hur och på vilket sätt eleverna ska använda sig av datorn på bästa sätt.  Och vad 
detta innebär är att det ser så annorlunda ut nu. Det är lättare att få tag på saker och 
ting. Det har hänt en explosion kring IKT. Nu är det bara att googla och hitta saker, fast 
det finns mera och det har kanske blivit svårare att sålla informationen. Hanin 
fortsätter med att berätta om Skoldatateket då den tar del av kommunens hela IKT 
satsning. 
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I: Tror du att lärare känner sig bekväma med att använda sig utav digitala verktyg i 
undervisningen? 
 
H: Ja, vissa som har tagit till sig.  Man ser verkligen möjligheterna med detta, hur enklare 
allt blev både att planera och att få eleverna engagerade och delaktiga men innan man 
har kommit dit så tror jag att många känner sig som ett berg att bestiga. Så lärarna 
behöver ha stöd i det här förstås.  
 
I: Har du mött på lärare som anser att det ”traditionella” är bättre än IKTs användning i 
skolan? 
 
H: Oj ja. Jag brukar ta upp det här ”digital invandrare” personer som är födda innan 90-
talet och ”digitala infödda” personer som är födda efter 90-talet med dem då får dem en 
sådan aha-upplevelse och förstår att det här är en kulturkrock och att man behöver lära 
sig ny kultur. 

 
Hanin hävdar att här gäller det att tänka på hur vi som lärare vill utveckla pedagogiken 
och det är inte så säkert att det blir bättre bara av att pumpa in massa verktyg i 
undervisningen. Och därför behöver IKT ansvariga hitta på ett sätt där de kan följa upp 
och vara pådrivande, att finnas där, vilket John Steinberg tar upp då lärare måste våga 
släppa kontrollen och låta IKT komma in i klassrummet och låta eleverna använda en 
massa digitala verktyg. Eleverna behöver vara kreativa och lära sig hur och till vad de 
kan använda digitala verktyg. Vad hon anser om IKT utvecklingen i skolor är att det 
finns rent tekniska svårigheter som man måste lösa. Men samtidigt måste det vara bra 
IT som jobbar med de här delarna och få det så bra som möjligt. Lärarna får se till att 
ha en bra verktygslåda som de kan använda sig använder det krånglar till med digitala 
verktyg. 
 
På frågan om vilka krav de ställer på skolan när det gäller användningen av IKT, svarar 
respondenten att de inte ställer krav men däremot kan de vända sig till rektorerna och 
prata om vad de ser i skolorna. Hanin berättade att hon ska till en skola, där rektorn 
har tagit kontakt med henne och begärt att hon ska observera först för att se hur de 
jobbar med IKT och tillsammans lägga upp en plan, vilket hon tycket var suveränt. 
 

I: Vilka visioner har du kring IKT i skolan? 
 
H: Jag har jättestark vision. Jag tycker att det är jättekonstigt att gymnasiet får ”en till 
en”, högstadiet får ”en till en” och nu pratar man om mellanstadiet ska få datorer men 
hallå lågstadiet som är viktigaste av allt, där vi kan bryta det här mönstret. 

På frågan om hur vi kan bryta mönstret, förklarar Hanin att pedagogen redan i 
förskolan ska göra barnen bekanta med användningen av digitala redskap så att de 
känner igen det när de kommer till skolan. När eleverna går i ettan är de nyfikna och 
vill läsa och titta i böcker. Det händer att vi som lärare sätter stopp för det då eleverna 
inte har knäckt läs-koden än, men det tycker hon är fel. Hon menar att det inte spelar 
någon roll om eleven kan läsa eller inte. Läraren ska ge eleven möjligheter att själv hitta 
ett sätt att utveckla sig på. Då kan läraren och eleven ta hjälp av IKT. Eleverna har inte 
fått någon strategi för hur de ska lära sig på bästa sätt för det är vad lärarna är till för, 
för att visa på bästa sätt och där kan IKT vara ett verktyg som får syn på hur just du lär 
dig, menar hon. Det handlar inte om allt ska vara lätt hela tiden utan det ska vara 
utmanande. Hennes jobb handlar hela tiden om se till att det blir tillräckligt utmanade, 
svårt och roligt men samtidigt inte för svårt så att eleverna ska misslyckas. Självklart 
ser hon alla baksidorna av IKT som nätmobbning etc. men det kommer de att få brottas 
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med i alla fall. Det är kanske bättre att ta in det i klassrummet och prata om det. Det är 
inte så, att bara för att man inte tar in det i klassrummet så existerar det inte.  

Som slutsats berättar hon att hennes mål är att Sverige ska bli ett av länderna i topp 
när det gäller användningen av IKT i skolor. Utifrån de undersökningar som har 
genomförts, har det visat sig att Sverige ligger sämst till i Europa och vi går bara neråt. 
Om man tittar på länderna som ligger i topp och inte bara Europa, så jobbar Japan och 
Korea väldigt mycket med IKT, då de anser att i framtidsyrken kommer detta ställas 
ett krav. Här ligger alltså fokus på hur man lär sig än snarare vad man lär sig.  
 
Utifrån observationsveckorna har både lärare och elev i stort sett använt sig av IKT i 
undervisningen. Dessa digitala verktyg bestod av datorer, Ipads, kanonen, smartboard 
och dokumentkamera, där lärarna använde dem i olika ämnen för att forma 
undervisningen. Varje lärare har tillgång till sin egen dator och i varje klass finns det 
både kanon och dokumentkamera. I låg- och mellan stadiet delar lärarna och eleverna 
på datorer och Ipads men efter sista observationsveckan, skulle varje elev ha tillgång 
till egen dator men dessa datorer får de endast använda i skolan, då de delar dem med 
andra klasser. 

7.6 Användningen av digitala verktyg i åk 2 

Vecka 1 

Under första observationsveckan använder läraren sig av dator och kanon för att gå in 
på hemsidan Espresso.se och visa för hela klassen hur semlor ser ut, för det var 
semladagen. Läraren tar stöd av bilden och texten som finns på hemsidan för att 
tydliggöra för eleverna. Därefter går hon vidare med lektionen med att introducera 
ämnet blod för eleverna. Läraren visar ett kort filmklipp som handlar om blod på 
Espresso.se. Efter filmsekvensen går läraren genom klippet. Hon pausar och förklarar 
ännu tydligare så att eleverna förstår.  

På No- lektionen har en elev tagit rollen som lärare. Då ett utav hennes mål var att 
under en dag ge uppgifter till resten av klassen. Uppgiften går ut på att hitta på en egen 
fantasi planet ihop och skriva om den. Halva klassen skriver för hand och halva på 
datorn.  

Under So- lektionen arbetar eleverna med ämnet nyheter. Läraren använder sig utav 
datorn och kanonen för att visa SO- digital boken för helklass. Läraren och eleverna 
läser högt vad det står i varje ruta. Sedan får de en stencil på fyra bilder som presenterar 
reporter, journalist, fotograf och tidningsbud. Tillsammans med eleverna, försöker 
läraren bilda meningar som eleverna ska skriva under varje bild, med hjälp av digital 
boken.  

Vecka 2 

Under denna veckas SO-lektion fortsatte läraren och eleverna med att använda sig utav 
digitala boken om nyheter. För att visa detta, använde sig läraren av datorn och 
kanonen. Det tar lite tid innan läraren får igång digitala boken, då det strular till sig 
med inloggningen.  

Under Ma-lektionen var eleverna indelade i små grupper.  Två grupper använde sig 
utav Ipads för att genomföra uppgifter på appen Nomp, utifrån instruktionerna som 
läraren hade gett dem. Eleverna fick arbeta enskilt med varsin Ipad där dem tävlade 
med varandra för att ta sig till nästa nivå, men det fanns minst två lärare tillgängliga 
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som stöd för eleverna så att eleverna var fokuserade på det som de blev tillsagda. När 
eleverna logga in på sina konton på Nomp, uppstod det lite problem då två elever inte 
kom ihåg sina lösenord. Läraren försökte hjälpa eleverna att leta efter lösenordet, som 
de hade skrivit ner det i sin bok, men det gick inget vidare. Läraren bestämde sig då för 
att välja två nya elever som fick använde sig utav Nomp och de två andra fick arbeta i 
matematikboken.  

På SV-lektionen hade eleverna läsförståelse. Läraren hade valt en text som handlade 
om Kungen och hans falk. Under denna lektion gick eleverna genom svåra ord. Två av 
orden som eleverna inte förstod var hjort och falk. Läraren valde då att använda sig 
utav dator och kanonen för att gå in på google.se för att söka på dessa ord och visa hur 
de såg ur.  

Under arbetslagsmöte använde lärarna sig utav dator och kanon för att läsa 
information om bedömning.  

På No-lektionen får halva klassen dator för att skriva sina faktatexter om blodet och 
andra halvan fick skriva för hand. Tillsammans med eleverna skrev läraren en 
tankekarta på tavlan om fakta och skrev meningarna som eleverna framförde. Sedan 
fick de skriva faktatexten på datorn. De elever som skriv för hand blev färdiga med sina 
texter tidigare än de elever som skriv på dator. Detta berodde på att vissa elever hade 
glömt bort sina inloggningsuppgifter och det tog tid innan de kom ihåg dem.  

Vecka 3 

På Ma-lektionen använde vissa elever sig av datorer, där de testade sig själva på 
programmet Matteknep 1 och 2 för att utveckla sina matematiska kunskaper. 
Matteläraren använde sig av dator och dokumentkamera för att gå genom läxa och 
introducera nya uppgifter i helklass. 

Under SV-lektionen hade läraren genomgång om nyttig mat med eleverna. 
Tillsammans skrev de en tankekarta och sedan bildade två meningar. Efter det fick 
halva klassen dator för att skriva klart faktatexten och andra halvan fick skriva för 
hand. När halva klassen skulle börja skriva på datorn, uppstod det problem. En dator 
vägrade starta och tre andra datorer dröjde tills eleverna loggat in. Detta var 
tidskrävande. Femton minuter hade gått tills de är inloggade och började skriva.  

På SO-lektionen fortsatte eleverna att skriva om vilka yrken personer har inom 
Nyheter. Läraren använde sig utav dator, kanon och digital bok för att visa i helklass 
om Nyheter. 

Vecka 4 

Under Ma-lektionen använde läraren sig utav dator och dokumentkamera för att visa 
hur man mätte för. Läraren tog olika personer som gjorde olika gester med kroppen. 
Tillsammans med eleverna försökte de skriva rätt ord under rätt person. Läraren hade 
skrivit upp orden vid sidan om, för att underlätta för eleverna. 

På SV-lektionen får hälften av klassen skriva återgivande text på dator och resten av 
halvan får skriva för hand.  

Sista timmen under varje fredag gick läraren in på klassens hemsida för att visa vad 
som var nytt och läser elevernas kommentarer om veckans kluring. För att visa 
hemsidan för helklassen använder läraren sig av dator och kanon.  
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7.7 Användningen av digitala verktyg i åk 4 

Vecka 1  

Under SV-lektionen använde läraren dator och kanon för att skriva en gemensam text 
om ett kapitel utifrån Pojken och Tigern på Word-dokument. Sedan fick eleverna 
skriva av texten i sina skrivhäften och varje elev fick skriva minst två meningar extra 
om kapitlet som läraren hade läst högt.  

Under SO-lektionen använde läraren sig utav dator för att gå in på hemsidan ur.se och 
visa ett filmklipp som handlade om gruvor med hjälp av kanonen.  

Vecka 2 

På No-lektionen får eleverna titta på ett filmklipp som handlar om ekologiskt kött och 
ägg. Läraren använde sig utav dator och kanon för att gå in på hemsidan 
themeatrix.com. När läraren satte igång filmen, krånglade ljudet och det gick några 
minuter tills läraren kopplade in rätt sladd så att ljudet kom och eleverna kunde titta 
på filmklippet. 

Under andra No-lektionen visade läraren olika miljömärken på coop.se genom dator 
och kanon. Läraren hade delat ut papper till eleverna där dessa miljömärken fanns, 
sedan gick de genom märke för märke och bildade egna meningar om vad märken stod 
för.  

Under SV-lektionen använde lärare dator, kanon och Word-dokument för att skriva 
frågor för loggboksskrivning. Eleverna skrev i sina loggböcker om varje fråga. För de 
elever som inte såg texten, förstorade läraren texten så att de kunde se.  

På No-lektionen visade läraren prisskillnaden mellan olika ekologiska och ”vanliga” 
produkter på coop.se. Läraren använde sig utav dator för att gå in på hemsidan och 
kanonen för att visa hemsidan för hela klassen. Eleverna hade eget papper där de skrev 
olika prisskillnader.  

Vecka 3 

Som föregående vecka i SV-lektionen använde läraren dator och kanon för att skriva 
en gemensam text om ett kapitel utifrån Pojken och Tigern på Word dokument.  

På No-lektionen visade läraren vad ett ekologiskt fotavtryck är. Hon tog hjälp av datorn 
och kanonen för att gå in på wwf.se för att tydliggöra förklaringen för eleverna. När 
läraren var inne på hemsidan, fastnade eleverna för annat som fanns på hemsidan, 
såsom Earth Hour. Där fick läraren förklara, trots att hon hade förklarat detta tidigare, 
men då utan att visa hemsidan för klassen. Läraren hade bara skrivit ut ett papper om 
Earth Hour som hängde på tavlan.  

Under No-lektionen använde läraren Powerpoint för att presentera och redovisa om 
”bananens resa”. Läraren delade ut arbetspapper till varje elev där frågorna var skrivna 
och eleverna skulle besvara frågorna med hjälp av Powerpointpresentationen. 

Vecka 4 

Under SV-lektionen använde läraren dator och kanon för att skriva en gemensam text 
om ett kapitel utifrån Pojken och Tigern på Word-dokument. Sedan fick eleverna 
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skriva av texten i sina skrivhäften och varje elev fick skriva minst två meningar extra 
om kapitlet som läraren hade läst högt.  

Under Ma-lektionen ritade läraren ett diagram över hur mycket mat skolan hade slängt 
under en vecka. Läraren ritade diagrammet med hjälp av dator, kanon och smartboard. 
Hon gick genom och ritade dag för dag om hur mycket mat som har slängts, samtidigt 
som eleverna ritade på sina egna papper.  

På No-lektionen visade läraren hur klimatet påverkats av vårt val av mat. Läraren 
använde sig utav dator, dokumentkamera och kanon för att visa och läste från ett häfte 
om mat och hälsa. Läraren läste högt och förklarade hur och på vilket sätt vårt val av 
mat kan påverka klimatet.  

På Ma-lektionen använde läraren både dator och dokumentkamera för att gå igenom 
läxan samt dator och smartboard för att visa hur man kunde rita och läsa av ett 
diagram.   

Alla lärare i denna skola använder sig utav Skola24, där de rapporterar in elevernas 
närvaro samt frånvaro för varje dag. Efter varje lektion ska läraren även rapportera in 
sen ankomst med hjälp av datorn. Varje lärare har sitt eget inloggningskonto. Där finns 
det en lista över varje klass och dess lektioner. Detta kan sedan läraren skriva ut och 
ha som underlag för kommande utvecklingssamtal för både eleven och dess 
vårdnadshavare. 

8. Resultatanalys  
Här nedanför presenterar vi datainsamlingen som är kopplad till litteraturen. Vi har 
valt att analysera varje rubrik för sig, för att tydliggöra arbetet.  

8.1 Analys 

I vår analys har vi valt att behandla studiens frågeställningar. Vi har delat upp 
analysen med underrubriker, lärarnas syn på IKT, Skoldatatekets syn på IKT och 
synen på IKT genom observation. Vi kommer anknyta respondenternas svar och 
observationen till litteraturen, tidigare/aktuell forskning och Lgr11.   

8.1.1 Hur läraren resonerar kring IKT 
När det gäller hur lärarens resonerar kring IKT kan vi konstatera att samtliga 
respondenterna i allmänhet har positiva åsikter gällande användningen av IKT i 
undervisningen, då de har upplevt att detta har förbättrat elevernas 
inlärningssvårigheter samt hjälpt undervisningens innehåll. I likhet med Wikens och 
Molsters (2011) studie står det att många lärare saknar de kompetenser och 
erfarenheter för att använda IKT i undervisningen. De lärare som deltog i 
undersökningen var oeniga om användningen av IKT. Vissa lärare i undersökningen 
påstod att om dator förekom i undervisningen skulle eleverna spela spel istället för att 
göra sina uppgifter. Medan vissa lärare påstod att eleverna deltog mer när 
undervisningen bestod av IKT. Detta är något som våra respondenter kan relatera till, 
då två av respondenterna ansåg att de utbildningar som de deltog i, inte gav dem 
kunskap för att kunna behärska IKT användningen i sin undervisning. Däremot hade 
de två andra respondenterna andra åsikter gällande det, då de betraktade dessa 
utbildningar som en möjlighet för att vidga sina IKT kunskaper. Men här fanns 
osäkerheten över vilka sätt som var det bästa att använda med tanke på varje elevs 
behov och förutsättningar. Utifrån respondenternas svar kan vi se att även om skolan 
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och kommunen erbjuder dem kurser, känner de sig ändå inte säkra i sin lärarroll. 
Däremot kan de fastställa elevernas läs- och skrivutveckling genom användningen av 
IKT.  Ett exempel som en respondent tar upp, då hon använder sig av arbetssättet att 
skriva sig till läsning och vad detta har bidragit med. Hon började med detta redan 
när eleverna gick i ettan och hon kan nu se utveckling på elevernas läs- och 
skrivförmågor.  Respondenten anser att detta var extra stöd för de elever som hade ett 
annat modersmål än svenska, då arbetssättet erbjöd eleverna att fokusera på själva 
läsandet och skrivandet istället för på själva utformningen av bokstäverna. I och med 
att eleverna fick arbeta i par, öppnades dörrar för samtal och diskussion där eleverna 
kunde ta del utav varandras kunskaper. Detta är något som Trageton (2005) och 
Erixon (2010) lyfter upp, då de hävdar att idag ligger fokus på hur läraren kan använda 
sig utav IKT inom pedagogiken för att utveckla elevers lärande. Enligt författarna är 
det enklare för eleven att sitta och skriva på datorn istället för hand, då vissa elever har 
svårt med motoriken. Här gäller det då att läraren använder sig utav digitala redskap 
för att utveckla elever på ett lustfylld och lärorikt sätt.  

Enligt respondenterna finns det både för- och nackdelar med att använda sig utav IKT 
i undervisningen.  Fördelarna som de har sett och upplevt är att för de elever som har 
motoriska eller läs- och skrivsvårigheter, kan digitala verktyg vara ett hjälpmedel och 
det sker snabbt och smidigt.  En respondent berättar om programmet Lexia, att det 
hjälper både eleven och henne själv, då det underlättar och finns som stöd för hur och 
vad eleven ska utveckla sig på. Hon menar att detta skulle kanske inte funka eller vara 
effektivt om de inte hade tillgång till dator.  Detta är något som både Trageton (2005) 
och Jedeskog (1998) poängterar gällande dator och dess påverkan på elevernas 
inlärning. Författarna menar att användningen av IKT bidrar till att elever erövrar 
djupare förståelse för kunskapssökandet samtidigt som den stärker elevernas 
självförtroende, speciellt eleverna med svåra inlärningssvårigheter. Nackdelen med 
IKT användningen är att tekniken kan krångla till ibland, då det tar tid tills en dator 
startar, eleverna är inte vana vid att skriva på tangentbordet med båda händerna.  Det 
händer också att eleverna kan fastna på något. Ovidkommande när de använder sig 
utav datorn för att söka fakta eller skriva fakta och detta är tidskrävande. Men här är 
det viktigt att läraren har kunskaper och kompetenser för att lära ut och stödja eleverna 
med IKT så att detta inte missbrukas till något annat, menar Jedeskog (1998), 
Appelberg, Eriksson (1999) och Wiken, Molster (2011).  

Wikens och Molsters (2011) forskning menar att läraren ska använda sig både av 
traditionella och digitala redskap. Läraren ska helt enkelt inte utesluta den ena eller 
den andra. Detta är något som respondenterna betonar under intervju, då några av 
dem utgår från att använda sig både av traditionella såsom digitala verktyg. Johan 
berättar att han brukar vara med en annan lärare där hon använder sig utav Ipad, 
dator, kanon, läroböcker, penna och papper i sin undervisning. Detta gör hon för att 
locka och uppmuntra de elever som är lågpresterande till att utveckla sitt lärande. 
Detta är något som även Riis (2000) betonar vikten av då läraren ska introducera IKT 
i undervisningen bland annat för att eleverna ska enskilt lära sig att söka på Internet. 
Sara berättar att det är viktigt att använda sig utav IKT i skolan men samtidigt ska 
läraren inte utesluta att skriva för hand, för det behöver eleverna träna på. Däremot 
spelar det ingen roll när det kommer, så länge det finns möjlighet till att träna på detta 
lite emellanåt. Johan berättar vidare att även om det förekommer variationer av dessa 
två i undervisningen, så upplever han att 80 procent av läromedlen fortfarande är 
traditionella. Vad detta kan beror på, kan vara att det fortfarande är brist på digitala 
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verktyg i skolan.  Detta leder oss till nästa avsnitt gällande vilken syn Skoldatateket har 
på användningen av digitala redskap i undervisningen.  

8.1.2 Hur Skoldatatekets resonerar kring IKT 
Både Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) och Jedeskog (2000) skriver om att 
digitala verktyg ska förekomma lika naturligt som på de traditionella läromedlen. Men 
detta är något som tar tid och måste satsas mer i skolor genom att läraren får det stöd 
och kompetens som den behöver för att känna sig trygg och säker i sin lärarroll. Att på 
ett bra sätt utveckla IKTs användning i skolan, kräver att läraren vill utveckla 
pedagogiken med hjälp av IKT samtidigt som denne måste vara medveten om att inte 
bara späcka undervisningen med dyra och oanvändbara läromedel, menar Hanin. 
Detta är något som även Steinberg (2013) betonarom hur viktigt det är att skolan och 
läraren i ett tidigt skede gör klart för sig om vad som är relevant. Läraren måste tänka 
på, att anpassa de digitala verktygen till undervisningen, innan de köps in. 
 
Respondenten påstår att elever redan i förskolan ska få möjligheten till att bekanta sig 
med användningen av digitala redskap så att de känner igen det när de kommer till 
skolan. Hon berättar att utvecklingen av IKT har tagit samhället och skolan med fart. 
Därför måste läraren ta in detta i sin undervisning för att förbereda dem för det 
framtida yrkeslivet. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet 
(Lg11, utbildningsdepartementet 2011) skriver också om att skolan är skyldig att ge 
eleverna denna möjlighet.  Enligt Hanin ska digitala verktyg användas som hjälpmedel 
för eleverna. Däremot påstår Trageton (2005) att detta inte är ett mål i sig som läraren 
ska uppnå utifrån läroplanen. Det som Hanin har upplevt från besöken i skolor, är att 
det behövs ännu mer stöd och utbildning för lärarna om hur de kan använda sig utav 
digitala verktyg. Hon belyser rektorns roll i detta, då denne ska uppmuntra arbetslaget 
att börja använda sig utav IKT i undervisningen. I dagsläget är det inte bara rektorns 
och lärarnas roll, utan av även kommunens, då den satsar på att införa IKT i skolor, 
menar Hanin.  

Mama och Hennessy (2013)  skriver om att i dagsläget, har lärare svårt förståelse för 
samordningen mellan IKT och pedagogiken, då de saknar kunskaper och kompetenser 
av detta. Detta betonar respondenten vikten av under resultats del, då vikten av att 
skolan tar kontakt med Skoldatateket så att de får dessa kunskaper. Respondenten åker 
själv till skolor för att hjälpa dem men det sker en gång per termin och detta är en 
droppe i havet, påstår respondenten. Däremot kan de s.k. kontaktpersonerna i varje 
skola vända sig till Skoldatateket om de har frågor och funderingar om IKT 
användningen. Genom dessa kontaktpersoner har hon upplevt att ibland saknas 
resurser och kompetenser för användning av IKT, men detta är något som de arbetet 
på att förbättra.   

8.1.3  Lärarens och elevers användning av IKT 
Utifrån observationen fick vi syn på huruvida IKTs användning i undervisningen ser 
ut.  Vi upplevde att skolan har olika typer av digitala redskap såsom dator, kanon, 
dokumentkamera, smartboard och Ipad som lärarna och eleverna kan använda sig av 
i undervisningen. Huruvida dessa redskap var tillgängliga så att varje elev fick egen 
dator eller Ipad, stämde inte utifrån observationen. Däremot var inte detta ett problem 
i sig, då läraren kunde variera läromedlen genom att dela klassen där ena halvan fick 
arbeta med dator eller Ipad och andra halvan med papper, penna och läroböcker. 
Genom observationen fick vi även inblick i hur läraren arbetar med digitala verktyg för 
att skapa en god lärandemiljö för eleverna. Detta är något som vi kan koppla till både 
Krumsvik (2006) och Steinberg (2013) då de menar att läraren ska använda sig av 
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digitala verktyg i undervisningen för att visa och förmedla hur, samt på vilket sätt 
eleverna kan ta del utav dessa, både i och utanför skolan. Men det är viktigt att läraren 
är insatt i sitt ledarskap och har de kunskaperna om de digitala redskapen för att de 
inte missbrukas. 

Via observationen upplevde vi att eleverna satt stilla framför datorn eller Ipad, det 
fanns ingen rörlighet. Varje elev satt vid sin dator eller Ipad och arbetade i lugn och ro. 
Det förekom inget springande, förutom när eleverna behövde hjälp eller hade kört fast 
på en uppgift. Ibland när digitala redskapen strulade till, blev eleverna rörliga tills det 
funkade. Men så fort de fick uppgifter om hur de skulle använda de digitala verktygen, 
satt de igång och arbetade i lugn och ro. Enligt Trageton (2005) ska eleverna använda 
sig av kroppen, för att det är då de lär sig bäst. Författaren menar att genom att lärare 
ger denna möjlighet, bidrar denne till att samspelet och språket förbättras bland 
eleverna. Detta såg vi inte så mycket av under observationen. Däremot förekom det 
samtal och diskussion mellan eleverna och läraren samt eleverna sinsemellan för att 
hjälpa och stödja varandra, var sig det handlade om uppgiften eller om den tekniska 
supporten. 

9.  Diskussion 
Vår studie visar att lärarna har ett ansvar för att använda sig utav digitala verktyg i 
skolan, men vad det gäller om de har erfarenhet eller kompetens är en fråga i sig. 
Utifrån respondenternas svar och observationen kan vi diskutera huruvida 
användningen av IKT i undervisningen förekommer. 

9.1 Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra fem intervju och observera för att koppla samman teorin med 
praktiken. Fyra av respondenter var verksamma lärare samt en personal från 
Skoldatateket som också hade en lärarutbildning. Dessa valdes för att det hade en 
betydelse för arbetet, då de använder sig av IKT i praktiken. Avsikten från början var 
att intervjua både elever samt lärare för att få en bättre inblick på hur lärare och elever 
resonerar kring IKT och dess användning i undervisning. Resultat skulle nog se 
annorlunda ut om vi hade utgått utifrån elevernas perspektiv. Vi valde att observera 
enbart på en skola, för att vi var intresserade om IKT- användningen förekom i skolan. 
Från början var tanken att vi skulle observera två skolor men syftet med vårt arbete var 
inte om skillnaderna ser ut i olika skolor när det användningen av IKT. Vårt syfte är att 
synliggöra hur och på vilket sätt används IKT i undervisningen. 

Genom att vi transkriberade intervjuarna och observationerna framstod ett mönster 
mellan litteraturen samt resultatet. Utifrån detta kunde vi anpassa innehållet under 
relevanta rubrik.  

9.1.1 Erfarenheter och kompetenser 

Som vi tidigare har nämnt i resultatdelen ligger ansvaret på skolan och rektorn då det 
ska skapas möjligheter för lärarna att utveckla sin IKT kompetens. Skoldatateket är en 
del av kommunen, där de satsar på att införa IKT i skolor och undervisningen genom 
att erbjuda kurser och andra utbildningar för lärare, elever och föräldrar. Detta 
införande är viktigt, då tidigare forskning och litteraturen betonar vikten av att IKT 
utveckling har tagit både samhället och skolan med storm. Enligt Axelsson (1998) är 
tekniken här för att stanna och det gäller att använda den på ett rätt sätt. 
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Författarinnan menar att eftersom denna utveckling har påverkat samhället, måste 
skolan och läraren ta del utav denna utveckling och försöka introducera detta i 
undervisningen, så att det sker en förbättring av elevernas lärande. Likaså hävdar 
Lindh (1997) att användningen av datorer gynnar elever, speciellt de elever som är 
svagpresterande.  Vi anser att lärarna ska använda IKT i sin undervisning måste de få 
möjligheten att utveckla sina kunskaper genom att delta i flera kurser eller 
utbildningar. Respondenterna menar att de inte får tillräcklig IKT kompetens genom 
att gå på endast en kurs utan de behöver flera tillfällen för att vidga sina kunskaper. Vi 
upplevde att Skoldatateket erbjuder lärare och elever till att lära sig användningen av 
digitala redskap på ett lustfylld och lärorikt arbetssätt. Utifrån intervju och observation 
fick vi syn på att dessa möjligheter förekom i viss grad där lärarna använde sig utav till 
exempel datorprogrammet Lexia för att förbättra elevernas läs- och skrivkunnande.  

En respondent som har arbetat som lärare i flera år, har lite svårt att hänga med i den 
nya IKT utvecklingen, då hennes ålder spelar roll i detta. Däremot är väldigt positivt 
med denna utveckling, då hon har sett en förbättring hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter tack vare digitala verktyg. I dagsläget berättar hon att det är svårt att 
lära sig och använda detta i undervisningen för att det är tidskrävande. Eftersom hon 
snart ska gå i pension anser hon att hon inte vill lägga tid på detta nya. Utifrån detta 
kan vi konstatera att hennes intresse för IKT inte var lika stort som resten av 
respondenternas. Därför anser vi att det är viktigt att alla lärare tidigt får kunskaper 
om användning av IKT i undervisningen. När de senare kommer ut i arbetslivet, ska 
inte bristande kunskap vara ett hinder för deras kommande undervisning.  

Som vi tidigare har nämnt under litteraturdelen, har eleverna djupare erfarenheter och 
kompetenser när det gäller hanteringen av digitala redskap. Ett av de fyra hinder som 
Jedeskog (1998) tar upp är psykologiska barriären, då den bland annat handlar om att 
läraren inte längre är ”bäst i klassen”. Detta bidrar till att lärarna upplever att de tappar 
kontrollen över situationen, då eleverna kan mer än de själva. Men detta behöver inte 
vara något negativt, menar respondenterna. Läraren ska istället möta eleverna och ta 
del av deras erfarenheter för att skapa en god lärandemiljö där IKT förekommer. Här 
anser vi att det är viktigt att läraren är medveten om sitt ledarskap, för att kunna 
vägleda och uppmuntra dem till att vidare utveckla sig i skolan.  

9.1.2 Resurser 

Genom observationen har vi sett att skolan har tillgång till flera digitala resurser såsom 
datorer, Ipads, kanoner etc. Varje lärare har även tillgång till egen dator som 
hjälpmedel för sin planering. Däremot måste varje klass dela på ett visst antal datorer 
och Ipads i undervisningen. Med detta är en förbättring jämfört hur det var förr, då det 
fanns datorsalar som lärarna kunde boka. Vi kan koppla till litteraturen då den anser 
att utvecklingen bidragit till att bärbardatorer har fått större plats i dagens skolor och 
att det inte längre finns datorsalar som läraren bokade. Huruvida eleverna har tillgång 
till egen dator i nuläget, kan vi både från observationen samt intervjun konstatera att 
det inte är så. Tidigare forskning har visat att Sverige är ett utav de länder där det finns 
brist på resurser för eleverna. Detta är även något som respondenterna betonar, då det 
kan påverka deras planering och undervisning när de inte har tillgång till relevanta 
redskap. Här undrar vi om frågan påverkas av ekonomiska skäl eller efterfrågan från 
lärarna själva.  

Utifrån vår studie kan konstateras att det finns både för- och nackdelar med 
användning av IKT. Dessa för- och nackdelar kan vi se både genom litteraturdelen, 
såsom Jedeskog (2000) och Trageton (2005), samt datainsamlingen. Fördelarna med 
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IKT är, att den är som ett hjälpmedel för elevernas läs- och skrivsvårigheter, då den 
bidrar till att motivera deras lärande. Med detta menar vi att eleverna kan fokusera 
mer på själva innehållet av uppgiften än utseendet. Till exempel om en elev inte har 
utvecklat sin motoriska färdighet och skriver för hand, är det lätt för denna elev att 
skriva fel, både vad det gäller stavfel eller ordföljd. Det kan då hända att eleven tappar 
självförtroende vid skrivandet då gång på gång måste sudda och skriva om. Men när 
eleven får använda datorn behöver han/hon inte fokusera på stavfelet eftersom datorn 
rättar till det. Det här kan vara både negativt och positivt men som respondenterna 
säger: 

 ”Man får ta det med en nypa salt”.  

Det kan vara en möjlighet för elever som har ett annat modersmål att använda sig av 
digitala redskap för att lära sig svenska språket bättre och fortare. Genom att läraren 
varierar undervisningen med hjälp av att visa filmer, datorprogram, stenciler och Ipads 
bidrar detta till en ökad förståelse hos eleverna. Att utgå från ett multimodalt lärande 
hjälper läraren till att anpassa undervisningen efter varje elevs behov och 
förutsättningar. 

Nackdelarna med IKT är bland annat att dagens samhälle har förändrats genom att en 
stor del av kommunikationen mellan individerna sker via mail, sms, telefonsamtal etc. 
Här förändras det sociala umgänget, då den personliga kontakten mellan individerna 
genom dessa resurser minskar. Vad gäller i skolan, befinner sig eleverna fortfarande i 
första steget av denna utveckling, men som lärare måste man vägleda dem genom 
denna utveckling för att inte riskera att eleverna tappar fokus på skoluppgifterna. Som 
vi också har sett och upplevt både utifrån litteraturen, såsom Jedeskog (1998) och 
Steinberg (2013) samt observationen när eleverna använder sig av digitala verktyg 
leder det till att rörligheten och samspelet minskar. Här gäller det att använda rätt 
metod såsom att skriva sig till läsning där eleverna kan arbeta och kommunicera med 
varandra samtidigt som de använder sig av IKT.  

Avslutningsvis vill vi påpeka att IKT och pedagogiken går hand i hand, då de kan 
komplettera varandra i undervisningen. I och med att det ständigt sker en förändring 
gällande IKT användning i skolan kan lärare ta del utav detta i sin undervisning för att 
fånga elevernas uppmärksamhet, vilket leder till att eleverna blir engagerade i skolan 
och presterar bättre. Detta kan vi koppla till Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet (Lg11, utbildningsdepartementet 2011) då det står att 
eleverna ska få möjlighet att utveckla förmågan att söka efter fakta och information 
enskilt genom användningen av IKT. IKT utvecklingen har bidragit till att världen är 
öppen för alla och med ett knapptryck kan både läraren och eleven få svar på sin fråga. 
Detta är något som både gynnar och missgynnar lärandet i skolan.  Det är bra då elever 
och lärare får tag på information direkt, samtidigt som kan det bli för enkelt i skolan. 

9.1.3 Slutsatser 

Utifrån den studie som vi har genomfört, kan vi konstatera, att våra frågeställningar 
har blivit besvarade. Av våra respondenters svar framgår att IKT användning 
förekommer i undervisningen. Men fortfarande är det brist på tillräckliga resurser och 
kompetens för en ytligare utveckling. Utifrån resultatet kan vi se att respondenterna 
har en positiv resonemang på IKT användningen i undervisningen däremot känner de 
sig osäkra på sin ledarroll när det kommer till användningen av digitala verktyg. 
Respondenterna upplever att de har för få erfarenheter och kompetenser när det gäller 
användningen av digitala verktyg i undervisningen. Bristen på resurser såsom 
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utbildningar och verktyg är den främsta orsaken till lärarnas osäkerhet.  Utifrån 
resultatet visade sig att lärare samt elever använde sig utav digitala verktyg i 
undervisningen, med detta förekom mest i matematik samt svenska. Detta beror 
kanske på att i dagsläget finns det många hjälpmedel just inom dessa två ämnen. 
Eftersom vi lever i ett samhälle som är ständigt i utveckling, finns det möjlighet för 
utvecklingen av IKT i de andra ämnena. Men detta är något som krävs tid, pengar, 
erfarenheter samt kompetenser.  

Här är frågan hur mycket tid kan Skoldatateket ge skolor och rektorer för att förbättra 
detta. Eftersom respondenterna kräver fler utbildningar samt tillgång till mer resurser, 
undrar vi hur och på vilket sätt användningen av IKT kan förbättras i undervisningen. 

9.1.4 Nya forskningsfrågor 

Under vår studie har vi sett att det finns mycket forskning kring IKT i skolan. Dock 
sker användningen av IKT ur olika aspekter, eftersom lärarnas erfarenheter och 
kunskaper skiljer sig från varandra. Utöver detta såg vi även att det förekommer 
skillnader mellan hur olika länder använder IKT i skolan och att Sverige är ett av dem 
som ligger i botten. Därför har vi tänkt att det vore intressant att forska vidare för att 
hitta olika lösningar på att förbättra och öka den svenska skolans status. Genom att 
genomföra en studie utifrån elevernas perspektiv angående användningen av IKT i 
undervisningen.  

9.1.5  Pedagogisk relevans  

Denna form av studie bidrar till att vi har fått ett bättre perspektiv och ökad förståelse 
för hur vi som blivande lärare kan arbeta med IKT i skolan. Eftersom vi ska arbeta i 
skolan i framtiden. Så har detta arbete varit nyttigt och kommer att vara användbart i 
vår lärarroll. Vi anser att IKT ska förekomma i lärarutbildningen, därför att blivande 
har kännedom om detta när det kommer ut i arbetslivet. 
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Bilagor  
 
Bilaga A - Missivbrev 

 

Hej!  

Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet i Mälardalens 
Högskola. Vi har valt att skriva examensarbete om IKT i skolan. Vi vill undersöka hur 
lärare och elever resonerar och använder sig utav digitala verktyg i undervisningen. 
Undersökningen kommer att ske genom att vi både intervjuar lärare samt observerar 
hur mycket IKT förkommer i elevernas undervisning.  Det uppgifter som vi får, 
kommer endast att användas för vårt syfte av arbete och inget annat. Det är frivilligt 
att delta och all deltagande är konfidentiella. Om ni har frågor eller funderingar är det 
bara att höra av er till oss antigen på mail didan-90@hotmail.com och 
lonas_solaka@hotmail.com eller mobiltelefon 076-xx xx xxx eller 076-xx xx xxx så 
svarar vi så fort vi kan.  Vi ser framemot er medverkande! 

Vänlig hälsning, 

Didan Ahmad och Lonas Solaka, Eskilstuna 2014-03-01 

  

mailto:didan-90@hotmail.com
mailto:lonas_solaka@hotmail.com


37 
 

 
 

 

Bilaga B – frågor till lärare 

 

1. Hur länge har du arbetet som lärare?  
2. Vilka erfarenheter har du inom IKT i skolan?  
3. Utbildningskurs?   
4. För- och nackdelar?  
5. Vad anser du om IKT  i skolan?  
6. Vilka för - och nackdelar har detta i undervisningen?  
7. Anser du att IKTs läromedel är användbara i skolan?  
8. Föredrar du den nya IKT utvecklingen eller den traditionella?  
9. Hur använder du IKT i din undervisnings/planering?  
10. Anser du att eleverna använder sig av IKT på rätt sätt i undervisningen?   
11. Vilka IKT redskap finns det för eleverna?   
12. På vilket sätt använder elever sig utav IKT i undervisningen?  
13. Hur kan du på bästa möjliga sätt använda dig utav IKTs redskap för att hjälpa 

eleverna i undervisningen?  
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Bilaga C- frågor till Skoldatateket 

 

1. Har du jobbat som lärare tidigare? 
2. Använde du dig av IKT i din undervisning? 
3. Vad? Hur? För- och nackdelar. 
4. Hur länge har du jobbat inom Skoldatateket? 
5. Vad innebär ditt jobb? 
6. Kan du berätta hur du arbetar med IKT?  Varför´? 
7. Vad anser du om IKTs utveckling i skolor? 
8. För- och nackdelar. Hinder med detta? 
9. Tror du att lärare känner sig bekväma med att använda sig utav digitala 

verktyg i undervisningen? 
10. Har du sett skillnad bland eleverna och läraren efter användningen av digitala 

verktyg i skolan? I så fall hur och med hjälp av vad? 
11. Vilka krav ställer ni på läraren när det gäller användning av digitala verktyget 

i skolan och undervisningen? 
12. Vem ansvara för att lärarna ska gå på utbildning? 
13. Vilka visioner har du kring IKT i skolan? 
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Bilaga D – Observations schema 

Vecka1  

  

Mån 
3/3 Inget 

Tis 4/3 
SV (åk 4): Skrev om pojken och tigern på datorn och kanonen gemensamt med 
eleverna 

 
NO åk 2: film om blodet på epresso.se (dator/kanon) + information & bild om 
semlor 

 No/ bild åk 4: inget  

  

Ons 5/3 So åk 4: inget 

 Sv åk 4: inget 

 Ma åk 4: Inget 

 So åk 4: eleverna tittar på film om gruvor på ur.se (dator & kanon) 

  

Tors 
6/3 Sv åk 4: inget 

 Sv åk 2: Eleverna skriver fakta text på dator om deras fantasi planet 

  

Fre 7/3 Ma åk 4: inget 

 Ma åk 2: inget 

 Sv/so åk 2: visade "nyheterna" på klassens hemsida (dator & kanon) 

  

Vecka2  

Mån 
10/3 So åk 2: Läsning tillsammans på datorn om nyheter (dator/kanon) 

 Eng åk 2: inget 

 Ma åk 2: ipad --> programmet nomb (egen inloggning) 

  

Tis 11/3 Sv åk 2 : läsförståelse (visade bilder om hjort & falk på internet, dator & kannon) 
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Sv åk 4: inget 

 No åk 4 : inget 

 Bild åk 4: inget 

 Arbetslagsmöte - information om omdöming etc på skolverket.se (dator/kanon) 

  

Ons 
12/3 No åk 4: Film på nätet om ekologiskt kött/ägg (dator/kanon) 

 Eng åk 4:  inget 

 Sv åk 4: inget 

 Ma åk 4: Inget 

 So åk 4: lilla aktuellt (dator/kanon) 

  

Tors 
13/3 Sv åk 4: inget 

 So åk 2: halva gruppen hade dator för att skriva en text om blodet.  

 
So åk 4: visade vad olika miljönmärken betyder och heter på coops.se (dator 
&kanon) 

 Sv åk 4: loggbok skrivning- hade frågor på ett word dokument (dator & kanon) 

  

Fre 
14/3 Ma åk 4: ingen Ikt 

 
No åk 4: Visade prisskillanderna mellan olika eko & "vanliga" produkter på nätet. 
(data+kanon) 

 Ma åk 2: inget 

 Sv/So åk 2: inget 

  

Vecka 
3  

Mån 
17/3 Eng åk 2: inget 

 Sv åk 2: inget 

 Ma åk 2: visa elever använder dator - mateknep 1 o 2 
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Tis 18/3 Sv åk 4: sammanfattning om pojken och tigern (dator + kanonen) 

 No åk 2: inget 

 No åk 4: inget 

 Bild åk 4: inget 

  

Ons 
19/3 No åk 4: wwf.se - ekologiskt fotavtryck (dator + kanon) 

 Eng åk 4: inget 

 Sv åk 4: inget 

 Ma åk 4: inget 

 So åk 4: inget 

  

Tors 
20/3  Sv åk 4: inget 

 Sv åk 2: hälften av klassen fick skriva faktatext om nyttig mat på dator 

 No åk 4: Power point - banan resan 

 Sv åk 4: inget 

  

Fre 
21/3 So åk 2:  dator och kanon för att gå igenom om nyheter/personer 

  

Vecka 
4  

Mån 
24/3 Sv åk 2: inget 

 Eng åk 2: inget 

 Ma åk 2: dator, dokumentkamera för at visa hur man mätte förr 

  

Tis 25/3 Sv åk 4: sammanfattnign om pojken och tigern (dator + kanon) 

 No åk 2: inget 
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MA åk 4: diagrammet över hru mycket mat som slängs i skolan (dator, kanon, 
smartboard) 

 Bild åk 4: inget 

  

Ons 
26/3 No åk 4: fort. Av diagrammet (dator, kanon, smartboard) 

 Eng åk 4: inget 

 Sv åk 4: inget 

 Ma åk 4: inget 

 So åk 4: inget 

  

Tors 
27/3 Sv åk4 : inget 

 Sv åk 2:  Hälften av klassen skrev på datorn om återgivande text. 

 No åk 4: inget 

 sv åk 4: inget 

  

Fre 
28/3  Ma åk 4: dator, kanon och dokument kamera för att gå igenom ma läxan 

 
No åk 4: dator, kanon och dokument för att visa hur klimaten påverkas av vår 
matval. 

 

So / Sv åk 2: dator och kanon för att visa veckobrevet och hemsidan. 
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Bilaga E – Samarbete 

Vi är två studenter som valde att skriva detta arbete tillsammans, då vi funkar bra 
ihop och kommer överens om saker och ting. Detta beror på att vi lärde känna 
varandra redan i början av utbildningen och blivit goda vänner. Vi har inte stött på 
några allvarlig problem, men självklart har vi varit lite oeniga om vissa saker. När vi 
inte har varit överens om något har vi löst det direkt för att inte fördröja arbetet. Vi 
har löst det genom att pratat om det och sedan tagit ett gemensamt beslut. Vi har 
stöttat varandra genom hela arbetet och bidragit lika mycket genom hela 
arbetsgången.   

  

 

 


