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Sammanfattning 
Denna studie handlar om lärares attityder till informations- och kommunikationsteknik (IKT).  

Syftet med studien är att ta reda på lärares attityder till IKT samt hur de arbetar med IKT i 

undervisningen och i vilket syfte. För att ta reda på detta ställde vi oss dessa frågeställningar: 

 

- Vilken är lärares attityder till IKT? 

- Vilka huvudsakliga faktorer påverkar lärares attityder till IKT? 

- Hur arbetar respondenterna med IKT i undervisningen och i vilket syfte? 

 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa respondentintervjuer med fyra verksamma 

lärare i grundskolans tidigare år. Bearbetningen av insamlad data gjordes utifrån en 

sammanfattningsmetod som syftar till att koncentrera vissa delar av texten. Några utvalda delar 

av intervjuerna är även transkriberade. Med hjälp av en kartläggningsmetod presenteras tydligt 

framgående fenomen i teman i analysen. De teman som finns är baserade på våra frågeställningar. 

Resultatet av studien visar bland annat att lärare känner sig osäkra inför att bedriva IKT-

undervisning och vill ha mer utbildning och kompetens inom ämnet. Lärarna menar även att det 

inte finns tillräckligt med resurser för att bedriva den undervisning med IKT som de önskar. Det 

visade sig att lärarna i stor utsträckning påverkas av skolledningen beträffande attityder till IKT.  

 

Nyckelord: Pedagogik, grundskola, lärares attityder, IKT 
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Inledning 

I dag är informations- och kommunikationsteknik en del av vardagen och alla förväntas kunna 

hantera detta i arbetslivet. Stora satsningar har gjorts för att göra informations- och 

kommunikationstekniken till en del av undervisningen i våra skolor. Trots detta har några få 

skolor nått upp till målen för vad eleverna borde kunna inom detta. 

Vi skriver denna uppsats bland annat för att belysa problematiken och ta reda på vad de 

verksamma lärarna har för inställning till att arbeta med informations- och 

kommunikationsteknik i undervisningen. Vi intresserade oss för ämnet då en av oss författare har 

läst informations- och kommunikationsteknik och lärande, och har genom detta fått insyn i 

informations- och kommunikationstekniken (hädanefter kallat IKT), hur den används och varför 

den är så viktigt.  
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Bakgrund 

Ingen har väl lyckats undgå att teknik får en allt större plats i dagens samhälle. Dagligen använder 

många IT för att lösa vardagliga ärenden. Våra barn och unga har redan i tidig ålder tagit del av 

allt IT har att erbjuda. De växer upp med tekniken i hemmen. Redan i förskoleåldern är barnen 

vana att hantera datorer och mobiltelefoner. Som i övriga samhället tar även IT större plats i våra 

skolor, och sakta börjar arbetsätt med informations- och kommunikationsteknik att integreras i 

undervisningen. Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 11) föreskriver: 

 
"skolan ska sträva efter att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande." 1 

 

Enligt lag är den svenska skolan skyldig att följa Lgr 11, en förordning utfärdad av regeringen. 

Trots det finns det stora skillnader i skolornas användning av informations- och 

kommunikationsteknik. Skolinspektionen skriver i en granskning från 2012 att många skolor 

visserligen satsar på IKT, men att det allt för sällan används i undervisningen. 

Enligt granskningen bottnar detta bland annat i att många av våra skolor inte har 

grundläggande förutsättningar för att kunna använda IKT i sin undervisning. Många skolor har 

föråldrad utrustning och vissa av skolorna saknar utrustning helt. Skolinspektionen skriver även 

att den utrustning som finns på skolorna sällan används. Detta kan enligt granskningen bero på 

att skolorna saknar IT-support i det vardagliga arbetet. Ett annat problem som granskningen 

pekade på är att lärarnas behov av kompetensutveckling inte har tillgodosetts. De verksamma 

lärarna i de flesta skolorna har alltså inte tillräckligt med utbildning inom området för att kunna 

undervisa med hjälp av IKT. Vidare visar granskningen att endast några få skolor använder IKT 

på ett medvetet sätt för att utveckla undervisningen.2  

Även Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutvecklings (KK-stiftelsen) utvärdering av 

skolans arbete med IKT, understryker vikten av att arbetet sker medvetet och med ett tydligt 

syfte. Stiftelsen ger på regeringes uppdrag forskningsbidrag till högskolor och universitet i syfte 

att förbättra kunskapen om IKT och bidra med kompetensutveckling inom området.3 KK-

stiftelsen har haft en stor roll som finansiär av projektet “IT i skolan” (ITiS). ITiS är till för att 

skapa en tryggare miljö för lärare att undervisa i med hjälp av informations- och 

kommunikationsteknik.4 Utvärderingen av projektet pekar tydligt på att det är viktigt att 

användningen av IKT i skolan har ett tydligt syfte.5 Skolinspektionen menar dock att de 

                                                 
1 Lgr 11 (2011), s.14. 
2 Skolinspektionen (2012), s. 1. 
3 www.kkstiftelsen.org (2012-02-20). 
4 Riis (2000), s. 92. 
5 Aderklou, Fritzdorf, Tebelius (2003). 

http://www.kkstiftelsen.org/
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verksamma lärarna inte har ett tydligt syfte. Orsaken till detta är att lärarna inte har tillräckligt 

med utbildning för att bedriva en medveten undervisning inom IKT.  

KK-stiftelsen arbetar i nuläget med ett projekt för att finansiera IKT i lärarutbildningen, 

satsningen visar att det finns behov av kompetensutveckling av våra lärare. 

Mot denna bakgrund synliggörs en problematik. I styrdokumentet föreskrivs att skolan ska 

integrera IKT i undervisningen. Stora satsningar görs på detta men skolan lyckas ändå inte 

uppfylla kravet. Vi vill genom studien belysa detta problem. Vi vill ta reda på vilka orsaker som 

kan ligga bakom att IKT inte används i den utsträckning som läroplanen föreskriver. Det är av 

vårt intresse att studera hur verksamma lärare ser på problematiken, vilka attityder till IKT de har 

samt hur de själva motiverar arbetet med IKT.  

Begreppet IKT  

IT och IKT är begrepp som frekvent används i studien. Vi kommer här presentera hur 

begreppen kommer att användas. IKT kan ses som en förlängning av begreppet IT, där IT står 

för informationsteknik och K står för kommunikation. Enligt Nationalencyklopedin är begreppet 

IT ett samlingsbegrepp för alla de tekniska möjligheter och framsteg som skapas inom 

datorteknik och telekommunikation. IKT är de begrepp som används i stället för IT när man vill 

betona den kommunikativa rollen inom IT.  IKT har alltså en vidare mening än IT, och visar på 

hur IT kan användas för att kommunicera med andra i samhället.6 

Hylén skriver i enlighet med Nationalencyklopedin att IT endast omfattar den teknik som 

informerar oss om något i samhället, medan IKT omfattar den teknik som gör att vi kan 

kommunicera med varandra.7 

Det är dessa definitioner vi utgår ifrån när vi använder begreppen IT och IKT. De tekniska 

verktyg vi syftar på då vi skriver om IKT är internet, datorer, skrivare, digitalkameror, 

projektorer, scanner, läsplattor, mobiltelefoner samt interaktiva tavlor etc. När vi använder oss av 

begreppet teknik menar vi all den tekniska utrustning som finns i samhället. Vi syftar då inte 

enbart på IT eller IKT. 

Nyckelord 

IT- Informationsteknik 

IKT- Informations- och kommunikationsteknik 

                                                 
6 Nationalencyklopedin (2012-02-20). 
7 Hylén (2010). 
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Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten som följer nedan presenterar vi hur IKT har utvecklats i den svenska skolan. 

Vi presenterar även tidigare forskning kring IKT i skolans värld, samt behandlar de teoretiska 

perspektiv som studien utgår ifrån. 

IKT i skolan 

Utvecklingen av IT har pågått i samhället i drygt 50 år. Det var främst industrin som tidigt 

använde sig av datamaskiner, och under tidigt 60-tal spred sig kontorsautomatiseringen i landet. 

Mot slutet av 60-talet spred sig IT till den akademiska världen och universitetsämnet 

"datavetenskap" infördes. Dock nådde inte IT skolans värld förens under tidigt 70-tal. Till en 

början låg intresset i datatekniken, det vill säga datorer och programvaror. I och med IT:s insteg i 

skolvärlden fanns det ett behov av utbildning hos lärarna. Förslaget att ge lärarna den utbildning 

de behövde togs dock emot negativt av både lärarna själva och reformgivare.8 Skolans brist på 

pengar till att införskaffa de datorer och programvaror som behövdes, tillsammans med denna 

negativa inställning, gjorde att användningen av IT i skolan inte ökade i takt med dess användning 

i samhället. Det blev dock allt billigare med IT-utrustning och möjligheterna till att använda sig av 

denna utrustning ökade. Detta med hjälp av externa påtryckningar ledde så småningom till att IT 

fick en större plats i skolan. Detta kan enligt Riis förklaras med pull-resonemanget, en teori som 

går ut på att efterfrågan på IT från samhället tvingar utvecklingen framåt.9  

Läroplanen som svenska skolan följde under 70-talet var Lgr 69. Redan i denna läroplan lyftes 

den moderna tekniken fram. Av Lgr 69 framgår att det är av utomordentlig betydelse att lärarna 

är i takt med utvecklingen. Det framgår tydligt att film, radio och television planmässigt bör 

utnyttjas alltmer i undervisningen.10 Även då datorer och programvaror kommit in i skolan dröjde 

det innan verktygen användes i undervisningen. I läroplanen som kom ut 1980 (Lgr 80) har den 

moderna tekniken inte fått lika stort utrymme. Lgr 80 fokuserar visserligen på att förbereda 

eleverna för arbetslivet. Dock finns inget krav på att undervisningen ska innehålla arbete med IT. 

I mål och riktlinjer för skolan tar Lgr 80 upp att vardagskunskaper och vardagsfärdigheter ska 

spela en stor roll i undervisningen. Dit hör kunskaper som berör hushåll, familj, 

samlevnadsfrågor och teknik. Liksom förmågan att använda skrivmaskin.11 Detta visar på att Lgr 

80 infördes under en tid då man hade börjat tvivla på de tekniska framstegens möjligheter. Allt 

                                                 
8 Johansson & Nissen (2001), s. 115. 
9 Riis (2000), s. 14. 
10 Lgr 69 (1969), s. 14. 
11 Lgr 80 (1980), s. 31. 
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fler hävdade människans rätt att bestämma över sin egen framtid och utveckling. Dessa 

uppfattningar synliggjordes i hur teknikområdet behandlades i Lgr 80.12  

Under 80-talets senare år började dock speciallärare använda datorer i sin undervisning av 

elever med särskilda behov. Men det var inte förrän under 90-talet som IT fick sitt stora 

genombrott i skolvärlden. Under början av 90-talet gjordes det ett antal satsningar för att införa 

datorer i skolans obligatoriska verksamhet. Det första stora projektet med detta syfte kallades för 

"Datorn i skolan" och varade mellan 1988 till 1991. Utvärderingen av projektet visade att datorn 

mest användes för färdighetsträning och andra enkla tillämpningar. Dock såg man en ökning i 

användandet av datorer då det kommer till ordbehandlingsprogram för att renskriva elevtexter.13 

Detta användningsområde av IT i skolan dominerade hela 90-talet.  

Genom internets genombrott på mitten av 90-talet skapades ett större användningsområde för 

datorn i undervisningen. I samband med internets utveckling byggde svenska skolverket upp ett 

skoldatanätverk. Den kommunikativa funktionen hos IT sattes i fokus, och kompletterades med 

teorier om lärandet som resultat av en kommunikationsprocess mellan individ och omgivning.14 

Den första IT-kommissionen tillsattes år 1994, i samtid med att en ny läroplan utvecklades. I 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 94 (Lpo 94) är 

det inte längre informations- och kommunikationstekniken som fenomen som står i fokus, det är 

snarare användningen av informations- och kommunikationstekniken som belyses.15 Lpo 94 

föreskriver under mål att uppnå i skolan att eleverna kan använda informationstekniken som ett 

verktyg för kunskapssökande och lärande.16 Samhället övergick från industrisamhälle till 

informationssamhälle, vilket visar på informations- och kommunikationsteknikens utveckling av 

samhället sedan slutet av 60-talet. Den snabba utvecklingen av informations- och 

kommunikationsteknik ökar kraven på lärarna i skolan. Genom utvecklingen under mitten av 90-

talet påbörjades en satsning av KK-stiftelsen för att öka lärarnas kunskaper i samma takt som 

utvecklingen i samhället.  

Mot slutet av 90-talet gav regeringen ett förslag att under en treårsperiod satsa 1,5 miljarder 

kronor på IT i skolan. Förslaget lades fram i den ekonomiska vårpropositionen 1998 och 

resulterade i att samtliga svenska skolor deltog i satsningen under 1999-2002.17 Satsningen 

genomfördes av KK-stiftelsen tillsammans med projektet ITiS i syfte att få lärarna att testa nya 

arbetssätt med IT samt att öka IT användningen på skolorna. Under 2000-talet fortsätter 

utvecklingen av IT och utvecklingen pågår än idag. IKT som arbetsätt har fått större utrymme i 

dagens skola. I den senaste läroplanen från 2011 lyfts informations- och 

kommunikationstekniken fram mer än i de tidigare läroplanerna. Lgr 11 föreskriver att skolan ska 

                                                 
12 Almqvist (2006), s. 27. 
13 Johansson & Nissen (2001), s. 114-115. 
14 Nationalencyklopedin (2013-04-15). 
15 Almqvist (2006), s. 30. 
16 Lgr 94 (1994), s. 10. 
17 Prop.1997/98:150, s. 26-28. 



9 
 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.18 I det centrala innehållet 

för det svenska ämnet för årskurs 1-3 står det att eleverna ska kunna kombinera texter med ord 

och bild från till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. Det ingår också att eleverna ska 

kunna informationssöka i både böcker, tidskrifter och webbsidor för barn.19 Det syns tydligt att 

IKT får stort utrymme i Lgr 11 jämfört med de tidigare läroplanerna. Då eleverna blir äldre ökar 

även kraven på att de ska kunna hantera IT i olika syften. 

 

Tidigare forskning  

Brodin och Lindstrand tar i sin artikel Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett 

specialpedagogiskt verktyg upp att en storsatsning på IKT i svenska skolor skedde under hela 90-talet. 

De framhåller att det finns omfattande forskning på området, men att den framförallt rör 

funktionshindrade och en tidigare satsning på att fortbilda lärare som arbetar med 

funktionshindrade gjordes 2001.20 Artikeln belyser en studie grundad på enkätstudier och 

intervjuer med speciallärare, lärare och skolledare. Syftet med studien var att utvärdera ITiS 

kompetensutveckling för speciallärare och lärare. ITiS arbetar konsultativt mot lärare som 

undervisar elever med funktionshinder och i behov av särskilt stöd. De svar som återspeglas i 

artikeln tyder på att lärare har svårt att hinna med att utveckla arbetssätt med IKT. Lärarna 

känner att de inte är helt säkra på informations- och kommunikationstekniken så att de har 

förmågan till att utveckla det.21 Artikel visar även på att endast de lärare som hade ett stort eget 

intresse lyckades utveckla datoranvändningen och mycket av IKT-verksamheten kom att bero på 

enskilda personers initiativ. Även fler av de tillfrågade tyckte att IKT tar mycket tid och att tid är 

en bristvara i skolan. Brodin och Lindstrand skriver dock att skapa tid för något innebär 

prioriteringar som i sin tur kräver organisatoriska förändringar.22 Detta kan till exempel innebära 

schematekniska förändringar som ger sammanhängande arbetspass. Vidare belyser artikeln att de 

ekonomiska förutsättningarna att införskaffa de redskap som användes vid kurstillfällen, vid 

kursdagarna var för de flesta lärare obefintliga. Detta ledde till att kursdeltagarna var mer 

missnöjda med den tekniska utrustningen på skolan, teknisk support och skolledarnas 

engagemang efter kursdagarna än före.23 Skolledarna visar på bristande kunskaper om den riktade 

satsningen för speciallärare/lärare. De kände inte heller till vem som gav utbildningen. Då 

                                                 
18 Lgr 11 (2011), s. 14. 
19 Ibid. s. 224. 
20 Brodin & Lindstrand (2003), s. 130. 
21 Ibid. s. 139. 
22 Ibid. s. 140. 
23 Ibid. s. 140. 
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skolledarna har en central roll i skolans ledning och framtida skolutveckling är deras engagemang 

av stor betydelse. 

Detta pekar även Erixon i sin artikel "Svenskämnet i skärmkulturen" på. Han påpekar att då det 

gäller IKT i skolan visar det sig att lärare påverkas starkt av externa förväntningar från politiker 

och skolledare huruvida de väljer att använda sig av IKT eller inte.24 I artikeln belyses 

svenskämnet i ljuset av IKT. Detta gör Erixon genom att intervjua en lärare om användandet av 

IKT i svenskämnet. Resultaten av intervjun visar att skolan och läraren i fråga är några av få 

skolor och lärare som använder sig av IKT i stor utsträckning i undervisningen, och framförallt 

använder sig av dessa nya tekniska verktyg i syfte att förbättra sin undervisning. Den intervjuade 

läraren ser på det svenska ämnet som två stora huvuddelar som till viss del är separerat men 

samtidigt går in i varandra. En läs och en skriv del, i skrivdelen ser läraren stora möjligheter att 

integrera IKT men i läsdelen ser hon det som en aningens svårare då läraren särskilt framhåller 

bokens betydelse. Det är inte läsning i allmänhet som läraren avser utan pekar på böckerna och 

deras intima förbund med klassiker och noveller, det som läraren nämner som kvalitetslitteratur. 

Hon anser att det är svårt att ersätta denna sortens läsning med datorer och läsplattor då det 

skulle bli stora kostnader för skolorna. Hon menar dock att annan läsning som faktatexter passar 

utmärkt för att läsa på en skärm. För läraren är alltså skrivdelen av svenskämnet mest lämpad för 

att integreras med IKT.25 

Sammanfattningsvis skriver Erixon att det svenska ämnet genom ny teknologi utsätts för olika 

former av tryck och konflikter. Han talar om att pågrund av de tryck som ämnet utsätts för så 

uppstår en vattendelare mellan faktaläsning och läsning av skönlitterär text, där faktaläsning går 

bra ihop med ny teknologi, medan läsning av skönlitteratur kräver gammal teknologi, 

undervisning och bearbetning. Erixon talar även om att kunskap i den nya skolan lätt blir liktydlig 

med information, men faktasökandet på internet kan även bidra med en högra grad autenticitet 

genom att eleverna snabbt skaffar sig kringinformation till de arbeten och texter som eleverna 

skriver. Erixon hävdar att den nya teknikens inträde i klassrummen bidrar till att synliggöra 

elevernas perspektiv och värderingar.26 

I enlighet med både Erixon och Brodin och Lindstrand tyder även Hatlevik och Arneseth i 

artikeln ICT, Teaching and Leadership på att lärare med stöd från skolledningen angående IKT 

arbetar mer med detta än lärare som inte får tillräckligt med stöd för undervisningen med IKT. 

Lärare som får detta stöd från skolans ledning använder i större utsträckning IKT, samt att dessa 

lärare tror på att arbete med IKT är användbart i klassrummet. Dessa lärare spenderar mer tid 

och anstränger sig mer för att få in dessa element i meningsfulla sammanhang i undervisningen.27 

Dock visar det sig att norska skolledare sällan använder sin auktoritet för att utveckla och 

                                                 
24 Erixon (2010), s. 153. 
25 Ibid. s. 159. 
26 Ibid. s. 160. 
27 Hatlevik & Arnseth (2012), s. 66. 
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förändra rådande skolkultur.28 Resultaten av studien pekar på att beslut och prioriteringar som 

görs av skolans ledning är viktig. Skolans ledning influerar starkt på lärandeprocesser på skolan, 

vilket ger direkt effekt mellan ledarskap och sambandet med IKT-användandet på skolan. Då 

skolans ledare påverkar lärarnas motivation till att arbeta med IKT.29 I denna artikel fokuserar 

författarna på att ta reda på sambandet mellan huruvida lärare använder IKT i undervisningen 

beror på skolledarnas tilltro till IKT. Studien som är en enkätstudie genomfördes i Norge. 

Vannestål påpekar att resultaten liknar dem som lyftes fram i Läroboken i en digital värld. Trots 

styrdokumentens uppmaningar att skolor ska satsa på utveckling inom IKT så har detta inte 

påverkat undervisningen i den utsträckning som vore önskvärd.30 Hon tar upp att det kan finnas 

flera anledningar till detta. Två stora problem som hon belyser är bristande tillgång till datorer på 

skolorna samt lärares okunskap om IKT baserade arbetssätt. Lärarna tvekar att sluta använda 

traditionella läromedel och är rädda att informations- och kommunikationstekniken ska strula.  

Vidare tolkar Vannestål Prensky som benämner dagens unga som "digital natives" medan 

lärarna är "digital immigrants". Hon menar då att eleverna är uppfödda med att använda den 

moderna informations- och kommunikationstekniken medan lärarna är relativt ovana, men håller 

på att anpassa sig till den.31 Vidare lyfts tankar om hur denna informations- och 

kommunikationsteknik påverkar undervisningen samt hur det har förändrat ungdomars sätt att 

tänka och hantera information, samt vad detta har för följder för elevernas lärande. Texten 

redovisar vidare resultat från en intervjustudie som bland annat visar att lärare som kommit igång 

med IKT-baserat arbetssätt ser många möjligheter med arbetet. Det ger enligt lärarna möjligheter 

till en varierad undervisning och en individanpassad undervisning. Många lärare såg även en 

möjlighet att komma närmare den digitala värld som majoriteten av dagens elever lever i. Dock 

finns ett antal hinder för att denna typ av undervisning ska fungera i skolans verksamhet. Det 

som lärarna i studien såg som det största problem var bristfällig tillgång till datorer samt lärarnas 

bristande kompetens beträffande IKT-baserade arbetssätt.32 Läroplanen för Sveriges grundskolor 

innehåller skrivningar om ledningens ansvar och skyldigheter i skolan. Av läroplanen framgår att 

rektor ska se till att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

ska kunna utföra sina uppgifter i skolan.33 

 

 

                                                 
28 Hatlevik & Arnseth (2012), s. 57. 
29 Ibid. s. 65. 
30 Vannestål (2011), s. 233. 
31 Ibid. s. 235. 
32 Ibid. s. 238. 
33 Lgr 11 (2011), s. 19. 
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Teoretiskt perspektiv 

Vi anser att det är aktuellt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet, då detta är ett perspektiv 

som förklarar hur människan ser på olika fenomen i samhället. För att förstå pedagogernas 

attityder till IKT behöver vi förstå hur dessa attityder skapas ur ett sociokulturellt perspektiv. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv använder människan sina egna erfarenheter för att dra slutsatser för 

hur man ska handla i sociala situationer. Detta kallas internalisering och enligt den inflytelserike 

pedagogen Lev Vygotskij (1896-1934) är det omgivningen som bidrar till att konstruera 

människans uppfattningar genom kommunikation. Utifrån denna kommunikation skapas 

erfarenheter mellan individer. Utifrån dessa erfarenheter skapar vi även våra egna uppfattningar 

för hur vi tolkar och uppfattar vår omgivning.34 

Det sociokulturella perspektivet är förankrat i idéerna om att människor lär sig genom att 

aktivt konstruera ny kunskap, inte genom att få information "instoppad" i huvudet. Detta 

förespråkas av John Dewey (1859-1952) och Lev Vygotskij, två pedagoger vilka hade stort 

inflytande över den moderna pedagogiken och vilka förespråkar "learning by doing". Med detta 

menas att människor lär sig något genom att göra. Det är väsentligt att ha elevernas intresse i 

fokus vilket också utgör utgångspunkten. Man menar även att människor lär sig effektivt när man 

engagerar sig i att konstruera meningsfulla produkter.35 Ur detta perspektiv lär sig eleverna att 

konstruera ny kunskap själva genom ett aktivt tänkande. Läroplanen som skolan ska följa 

innehåller delar av det sociokulturella perspektivet då det tydligt framgår att elevernas lärande ska 

vara meningsfullt: 

 
“Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven upplever att kunskap är meningsfull 

och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt”.36 

 

Skolans ansvar är att erbjuda eleverna en strukturerad och harmonisk undervisning för att 

bidra till elevernas utveckling och denna undervisning ska utföras i en utforskande miljö som 

bidrar till lust att lära. Läraren ska då balansera olika kunskapsformer samt integrera dem på olika 

sätt i sin undervisning.37 

Den sociokulturella teorin belyser lärande som en del av en social omgivning. Allt som sker 

runt en individ påverkar dennes lärande. Individernas lärande påverkas av yttre och inre 

processer, där de yttre processerna är den fysiska omgivningen, till exempel de människor som 

individen samverkar med och den kultur man växt upp i.38 En central utgångspunkt är att 

personer inte besitter kunskap utan att kunskap kontinuerligt skapas i samspel mellan människor, 

                                                 
34 Säljö (2005), s. 116-130. 
35 Brodin & Lindstrand (2007), s. 25. 
36 Fritze (2011), s. 14. 
37 Ibid. s. 13. 
38 Säljö (2000), s.12. 
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i daglig social interaktion. Kommunikationen mellan människor förutsätter att man behärskar 

språkliga begrepp, språket i sin tur är en nödvändighet för sociala samspel.39  

 För att sedan kunna utveckla sina kunskaper har människan skapat verktyg som hjälpmedel 

för utveckling och lärande. Datorn kan ses som ett verktyg som har skapats för att användas som 

hjälpmedel i människans kunskapssökande, vilket visar på att den kan användas i undervisningen 

för att skapa kunskap och lärande.40 Enligt ett sociokulturellt sätt att se på saken fungerar datorn 

som ett verktyg som formar människans uppfattningar om omvärlden. Vi kan exempelvis förstå 

lärares attityder till datorer som undervisningsredskap, utifrån hur lärarna ser på sin omgivning 

och hur de påverkas av den. Det är alltså de sociala processerna som ständigt pågår i individens 

omvärld som gör att individer ser objekt på olika sätt.41  

 

 

                                                 
39 Brodin & Lindstrand (2007), s. 26.  
40 Säljö (2005), s. 118. 
41 Wenneberg (2010), s. 12. 
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning visar att IKT-undervisningen på många skolor är bristfällig. Trots läroplanens 

tydliga skrivningar om vikten av att integrera IKT i skolan. Forskningen visar att ansvar, resurser 

och utbildning är viktiga komponenter i förståelsen av hur arbetet med IKT bedrivs. Vi vill med 

denna studie fördjupa kunskapen om IKT-användningen på skolorna och förstå hur lärarna 

tänker kring IKT. 

 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att bidra med kunskap kring IKT-användningen i den svenska 

skolan, genom att undersöka ett antal verksamma pedagogers attityder till IKT. Attityder 

påverkas av praktiken. Därför är det väsentligt att vi även ställer oss frågor som rör 

respondenternas praktik.   

Frågeställningar 

- Vilka är lärares attityder till IKT? 

- Vilka huvudsakliga faktorer påverkar lärares attityder till IKT? 

- Hur arbetar respondenterna med IKT i undervisningen och i vilket syfte? 

Metod för datainsamling 

Den datainsamlings metod som vi använt oss av i denna studie är kvalitativa samtalsintervjuer 

med fyra respondenter. Respondenterna är verksamma lärare i årskurserna 1-6 på olika 

grundskolor runt om och i Uppsala. Vi använder oss av samtalsintervju med utgångspunkt i 

Esaiassons uppfattning om att denna form av datainsamling lämpar sig bra då forskaren vill få 

reda på vad respondenterna tycker och tänker.42 

Då syftet i denna studie är att undersöka hur lärarnas inställningar till IKT-baserad 

undervisning ser ut, lämpar sig samtalsintervju som datainsamlingsmetod. Genom att använda 

samtalsintervju ges möjligheten att få insyn i lärarnas tankegångar kring de frågor som ställs. 

Esaiasson nämner även att samtalsintervjuer ger goda möjligheter att registrera oväntade svar.43 

Respondenterna får genom intervjumetoden utrymme att utveckla sina tankar och svar till 

skillnad från om observationer eller enkäter hade använts. För intervjuaren ges även goda 

möjligheter att ställa följdfrågor och lägga till nya frågor under intervjuns gång, något som 

                                                 
42 Esaiasson (2007), s. 229 
43 Ibid. s. 251 
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Esaiasson menar är en av de större poängerna med intervju som metod.44 Intervjuaren får även 

möjligheten att be respondenten att förtydliga sina svar. Något som inte skulle vara möjligt om 

datainsamlingsmetoden hade varit observation eller enkät. Intervju som metod gör att 

frågeställningarna för denna undersökning går att svara på, då syftet är att ta reda på lärarnas 

inställning till IKT samt till vilket syfte de motiverar sin IKT-baserade undervisning är det av vikt 

att lärarna får göra sig hörda och förstådda. Vid observation är det svårt att ta reda på vad lärarna 

tänker och vad deras inställning till IKT är. Samma problem uppstår vid enkäter då det inte finns 

tillräckligt med möjligheter för lärarna att utveckla sina tankegångar. Med intervjuer blir lärarnas 

tankegångar synliga och intervjuaren kan nå en djupare förståelse för lärarnas svar. Intervjuerna 

som används i undersökningen är halvstrukturerade, vilket innebär att vi utgått från en 

intervjuguide med huvudteman och underteman och följt en viss struktur men att frågorna ändå 

är anpassningsbara.45 

Urval 

De respondenter som deltagit i studien har valts ut från olika skolor runt om och i Uppsala. Vi 

fick möjligheten att intervjua fyra lärare som är verksamma från årskurs 1-6. De respondenter 

som deltagit i studien är aktiva på olika sätt med IKT i sin undervisning, vilket gjorde 

respondenterna lämpliga för studien.  

Metod för bearbetning av analys 

Bearbetningen av analysen började med att vi sammanfattade de resultat vi fått under 

samtalsintervjuerna. Sammanfattningen skedde genom att vi koncentrerade vissa delar av texten, 

vilket innebär att långa utlåtanden pressas samman och formuleras till kortare meningar. Sedan 

använde vi oss av en kartläggningsmetod, där vi utifrån de fenomen som tydligt framgår i 

resultatet kartlägger relevanta aspekter. De relevanta aspekterna presenteras sedan i olika teman. 

Dessa teman kommer att användas i analysen. De teman som arbetades fram grundades på 

studiens frågeställningar och tidigare forskning enligt ovan.46 

Etiska överväganden  

I studien används kvalitativa samtalsintervjuer där forskarna i enligt med samtyckeskravet, 

samtycker om på vilka villkor respondenter deltar i studien. Forskarna måste hysa respekt för och 

ha etiska aspekter i åtanke vid transkribering av intervjuerna, samt då respondenternas svar 

belyses i den löpande texten. Etiska aspekter att lägga vikt vid under intervju är 

                                                 
44 Esaiasson (2007), s. 251. 
45 Kvale & Brinkmann (2002). 
46 Esaiasson (2007), s. 283-311. 
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konfidentialitetskravet. Med detta menas att forskare måste ta hänsyn till att respondenterna ska 

få vara anonyma. Detta för att skydda respondenternas identitet och integritet. Detta syns då vi 

namnger respondenterna med fiktiva namn. 

Andra viktiga etiska överväganden som denna studie utgår från i enlighet med 

Forskningsrådets sammanställning av god forskningsetik är nyttjandekravet. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter och insamlad data om enskilda personer som studien har fått ta del av, 

endast får användas för forskningsändamålet. I denna studien kommer uppgifter och data om de 

enskilda deltagarna endast att användas för studiens ändamål och kommer inte att delas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.47 Studien visar även respekt för och göra 

en rättvis bedömning vid användning av andra personers forskning. Studien ska även utföras 

sanningsenligt.48  

Genomförande 

Tre av intervjuerna skedde på respondentens arbetsplats. Detta val gjorde vi då några 

respondenter inte hade möjlighet att ta sig från deras arbetsplatser. Att intervjua på 

respondenternas arbetsplats kan vara positivt i den bemärkelsen att respondenterna känner sig 

trygga och avslappnade i miljön där intervjun sker. Vi intervjuade respondenterna på avskilda 

platser på skolorna, så att respondenterna inte skulle störas av annat som pågår runt om.  

Den fjärde intervjun skedde på ett café efter respondentens arbetstid. Vi valde ut en lugn plats 

på caféet, så att vi inte skulle bli störda under intervjun. Vi valde att ha intervjun på ett café då vi 

inte hade möjlighet att ta oss till respondentens arbetsplats. Samtliga intervjuer inleddes med att 

vi presenterade oss själva och den studien vi genomför. Vi ställde även bakgrundsfrågor till 

respondenterna innan intervjun kom igång. Detta för att lätta på stämningen och inleda med 

frågor som går snabbt och är lätta att svara på. För att respondenterna inte skulle känna sig 

utpekade valde vi att placera oss i en triangelform runt ett bord. Under intervjun intervjuade en 

skribent och skrev ner stödord medan den andre skribenten förde fältanteckningar på dator.  

Arbetsfördelning 

De stora delarna av uppsatsen har planerats och utförts gemensamt av båda skribenterna. 

Intervjuguiden arbetades fram gemensamt och användes vid intervjutillfällena. Skribenterna 

utförde två intervjuer var. Analysen av de resultat som framgick i intervjuerna delades upp i de 

frågeställningar som studien utgår ifrån. En av skribenterna svarar för de första frågeställningarna 

i analysen, medan den andra skribenten svarar för den sista frågeställningen i analysen. 

Diskussionen och den avslutande konklusionen arbetades fram gemensamt.  

                                                 
47 Vetenskapsrådet (2011). 
48 Vetenskapsrådet (2011). 
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Reflektion 

Då våra frågeställningar syftar till att ta reda på respondenternas attityder till IKT i 

undervisningen, kan vi säga att vår validitet är hög. Dock kan vi inte dra exakta slutsatser då vi 

endast har fyra respondenter att utgå från. Beträffande reliabiliteten av metodvalet intervju, kan vi 

konstatera att metoden i sig är av hög reliabilitet. Dock finns det andra orsaker som påverkar 

utfallet av reliabiliteten, dessa orsaker kan vara då respondenterna inte känner sig trygga att svara 

helt ärligt på de frågor som ställs. Det kan även ske att respondenterna svarar i enlighet med vad 

de tror att intervjuaren förväntar sig. En sak som även säkrar tillförlitligheten av vår studie är att 

vi konstruerat en tematiskt ordnad intervjuguide som tar hänsyn till framträdande aspekter av 

tidigare forskning. Den datainsamling som gjordes gick över förväntan. Vi lyckades få till en god 

stämning mellan oss och respondenterna, vilket i sin tur ledde till att intervjuerna utfördes i 

samtalsform. Den stämning som skapades under intervjuerna skapade en ärlighet vilket ledde till 

en tydlighet i respondentens svar. Den goda stämningen skapades genom ett inledande samtal där 

de parter som var delaktiga i intervjun lärde känna varandra. Detta gjorde vi för att skapa en 

trygghet för respondenten. Känner sig respondenterna trygga skapas goda förutsättningar för 

ärliga svar.49 Studien visar inte på hur alla lärare och skolor ser ut runt om i Sverige. Den kan 

endast visa hur det ser ut för de fyra respondenter som deltagit i studien. Det är endast dessa 

personers åsikter och synpunkter som hörs genom studien.  

 

                                                 
49 Esaiasson (2007), s. 259. 
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Resultat 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa de resultat som intervjuerna gav oss. För att göra detta 

tydligt har vi valt att redovisa varje intervju för sig. För att skydda våra respondenters identitet 

använder vi oss av fiktiva namn.  

Första intervjun 

Respondent 1: Johan, 33 år. Arbetar i årskurs 3.  

Johan utbildade sig till lärare för grundskolans tidigare år 2006 och har nu varit verksam lärare 

på en och samma skola i fem år. Han är klasslärare för en årskurs 3 och har följt klassen sedan 

årskurs 1. Vad det gäller utbildning har Johan gått lärarutbildningen med inriktning matematik 

och naturorienterande ämnen, men undervisar även i svenska och engelska på skolan. Han har 

gått fortbildning inom IKT, både PIM (praktisk IT och mediekompetens) samt en kurs som 

behandlar Powerpoint och andra programvaror. Trots att han har dessa utbildningar i ryggen 

behärskar han ändå inte alla de kunskaper som behövs för att kunna bedriva den IKT-baserade 

undervisningen som han önskar kunna bedriva. På frågan om material och vad som finns på 

skolan och i klassrummen svarar Johan att klassrummen är utrustade med projektorer. På skolan 

finns ett tjugotal bokningsbara bärbara datorer som alla klasser kan använda sig av. På frågan hur 

Johan använder IKT i sin undervisning svarar han att Word används till renskrivning av 

elevtexter, och att Powerpoint och film används i klassrummet. 
 

I: Hur använder du IKT i din undervisning? 

J: Jag lär eleverna Powerpoint, till exempel då vi redovisar olika arbeten. Vi renskriver elevtexter i 

Word, vi tittar även ofta på filmer. Vi mejlar också till våra brevvänner på en skola i södra Sverige. 

Det är ett projekt vi börjat med nyligen faktiskt.  

 
I: Vilket syfte har du med IKT i din undervisning? 

J: Oj, jag vill att eleverna ska vara beredda att använda detta i framtiden. Det framgår i läroplanen 

och kan även vara rolig för mina elever. 

 

Vidare så undrar vi hur Johan skulle vilja arbeta med IKT i sin undervisning. Vi får då svaret 

att han skulle vilja blogga och bygga hemsidor med eleverna, men påpekar att han inte fullt ut har 

de kunskaper som behövs för att arbeta på det sättet. Han förklarar även att tiden till att skaffa 

dessa kunskaper inte heller finns som arbetssituationen ser ut nu. Johan beskriver vidare att det 

även skulle bli svårt att lägga upp undervisningen på ett sådant sätt att IKT får ta mer utrymme 

då det finns så mycket andra saker och ämnen som måste ta mycket plats. Vidare undrar vi om 

Johans inställning till IKT och Johan säger sig vara positiv inställd till IKT, men som tidigare 

nämnts vill han ha mer kompetens inom ämnet. Han tycker att IKT kan vara viktigt för att 

utveckla elevernas IT-kunskaper och deras kompetens att kommunicera vi tekniska hjälpmedel. 
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I: Tycker du att IKT är viktigt? På vilket sätt? 

J: Jag tycker att IKT är utvecklande för elevernas IT-kunskaper och deras kompetens att 

kommunicera med andra. Det brevvänsprojekt vi nu arbetar med övar eleverna i att kommunicera 

genom datorn 

  

I: Vad anser du att IKT kan bidra med i undervisningen? 

R: Vidgandet av kunskaps vyer, det bidrar till ökat intresse för eleverna. Eftersom eleverna leker 

med datorer och telefoner hemma ligger det i deras intresse. Det blir roligt i skolan för eleverna 

om vi arbetar med sådant eleverna intresserar sig för.  

 

När vi ställer frågan om när man bör börja IKT-baserad undervisning, får vi svaret att det bör 

göras redan i förskolan. Johan säger att redan i den åldern lär sig eleverna att behärska datorer 

och mobiler. Johan tycker att förskolebarnen kan få bekanta sig med sakerna och leka lite i olika 

spel i syfte att ge dem viktiga kunskaper i användningen av programvaror inför undervisningen i 

årskurs 1. Intervjun går vidare och ämnet eleverna och dess lärande kommer upp. På frågan om 

IKT kan främja elevers lärande svarar Johan jakande. Då det är intresseväckande för eleverna, 

kan det främja deras lärande, om läraren bygger undervisningen på deras intressen. Han tror att 

eleverna i klassen tycker att arbetet med IKT är roligt. Eleverna har enligt Johan uttryckt att de 

vill jobba mer med datorerna. Dock säger han att de eleverna helst vill göra med datorerna inte är 

skolrelaterat. Dessutom har vissa av eleverna mer kunskaper om IKT än vad läraren har. 

Vi går in på attityderna till IKT på Johans arbetsplats och frågar om skolans syn på IKT. 

Svaret han ger oss är att många på skolan känner sig påtvingade att arbeta med IKT, samt att det 

nog är många på arbetsplatsen som inte ens vet vad IKT innebär. Han säger dock att det inte är 

någon större skillnad på attityder till IKT på arbetet mellan olika lärargenerationer. Han säger att 

även lärare med lång arbetslivserfarenhet är intresserade av IKT. Men det Johan framförallt 

framhåller är att flera på skolan känner sig bekväma i sina undervisningssätt och tycker att det blir 

problematiskt då man ska lägga tid och kraft på nya metoder, då de trivs med sina tidigare val. På 

Johans arbetsplats finns det några få lärare som arbetar aktivt med IKT i sin undervisning. Det 

finns inte heller någon möjlighet att direkt få stöd och tillfälle att diskutera IKT med kollegor på 

skolan då ingen riktigt har kompetensen. 

Vi går vidare med frågorna om hur mycket tid som läggs på IKT-undervisningen och på 

planeringen av denna undervisning. Johan uppger att han i snitt lägger ner fyra till fem timmar i 

veckan på IKT-undervisningen. Han säger att det blir runt ett eller två pass i veckan med 

eleverna, men det beror också på vad man håller på med i undervisningen för tillfället. Johan 

säger att under vissa arbetsteman kan det bli uppemot tre gånger i veckan som IKT används. På 

arbetsplatsen erbjuds däremot ingen extra tid till att planera undervisning med IKT på, utan det 

får i så fall planeras under ordinarie planeringstid. Johan vet själv inte hur mycket tid av 

planeringen som går till att planera undervisning med IKT. 

Intervjun fortsätter och vi frågar om det finns någon på skolan som är ansvarig för att IKT 

bedrivs i undervisningen, vilket det inte finns enligt Johan. 
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I: Finns det någon på skolan som är ansvarig för att IKT bedrivs i undervisningen? 

J: Jag kan inte påstå att det finns någon specifik person, men rektorn påvisar att det står i 

läroplanen och att det måste göras, men hon ser inte till att det verkligen bedrivs i så fall tycker jag.   

 

Beträffande inköp av IKT-material finns det ingen på skolan som har huvudansvaret för detta. 

Hela skolan kommer överens om vad som behöver köpas in till skolan. Vi frågar om det finns 

någon på arbetsplatsen som har ansvaret för att underhålla programvaror och IKT-material. 

Johan svarar att det finns en person som är på plats två dagar i veckan för detta uppdrag. Vi 

kommer i och med detta in på frågan om resurser.  

 
I: Vilka resurser finns det på din arbetsplats för att kunna bedriva IKT-undervisning?  

R: Vi har datorer, projektorer och så internet såklart. Vi har ju flera TV apparater med. 

 

Vi går in på frågor om de möjligheter som finns på skolan för att förbättra sina kunskaper 

inom IKT. Johan svarar att det erbjuds PIM och en utbildning inom Powerpoint och andra 

programvaror. På frågan om det finns kollegor som är kompetenta inom IKT, svarar han att de 

allra flesta har ungefär jämbördiga kunskaper och tilläger att detta är en fördel. Slutligen tar vi oss 

an frågan om skolans resurser, och vi undrar om det är något på skolan som Johan saknar för att 

kunna bedriva IKT-undervisning. 

 
I: Saknar du något på din arbetsplats för att utveckla IKT-undervisningen?  

R: Ja framförallt videokameror och något att dokumentera med. Nu får man ta sina privata 

digitalkameror, men alla vill inte använda privata ting på jobbet. Mer tid till att bedriva den här 

typen av undervisning med eleverna skulle jag också önska att det fanns, Jag vill även få bättre 

kunskaper om IKT. Det kanske är de största resurs bristen. 

 

Trots personalens brist på kompetens och viss materialbrist, anser Johan att skolan går en ljus 

IKT-framtid till mötes. Hans framtidsvision kring IKT-arbetet på skolan är ökat samarbete 

klasserna emellan så att eleverna får hjälpa varandra. Johan önskar också att personalen ska 

fortbildas inom ämnet. 

Andra intervjun 

Respondent 2: Sanna, 42 år. Arbetar i årskurs 4. 

Sanna är klasslärare för en årskurs 4 och har arbetat med samma klass i tre år. Hon har dock 

varit verksam lärare i grundskolan i 15 år. Beträffande utbildning har Sanna gått lärarutbildning 

för mellanstadiet och undervisar i alla ämnen i klassen med undantag för slöjd och idrott. Hon 

har gått flera fortbildningar både inom matte och svenska, men endast en fortbildning som har 

att göra med IKT. Den kurs som Sanna har gått handlar om bildpresentationer och filmskapande. 

I hennes klassrum finns inte mycket material för arbete med IKT, endast två stationära datorer 

finns. Hon tillägger att digitalkamera används ofta, men att hon då tar med sin egen. Vi undrar 

vidare om det finns mer IKT-material att tillgå på skolan och vi får svaret att det finns två vagnar 
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med projektorer, för att spela upp film och ljud, och att det finns två datorer med film och 

bildbehandlingsprogram. Vi går vidare och frågar om Sanna använder sig av IKT i sin 

undervisning. Hon svarar att digitalkameran används mycket. 

 
I: Hur använder du IKT i din undervisning? 

S: Det används mycket i drama och teater då vi tar bilder och spelar in korta filmer med 

digitalkamera. Ambitionen är att jag ska kunna få in bilderna i datorn och arbeta med dem men det 

sker sällan. Vi använder även datorn till att skriva ibland men de är för gamla och har inget internet 

så det händer inte heller så ofta. 

 

I: Vilket syfte har du med IKT i din undervisning? 

S: Att barnen ska få se vad de håller på med, och kunna säga “detta lärde vi oss” och visa klipp 

eller bilder för sina föräldrar. Till exempel vid studiebesök kan jag dokumentera vad eleverna gör 

och kan visa eleverna vad de lärt sig. Det är även dokumentation för mig själv. Läroplanen är 

också en viktig del i undervisningen eftersom att det är den vi ska arbeta efter. 

 

Vi går vidare och undrar hur Sanna skulle vilja arbeta med IKT. Vi får då svaret att hon skulle 

vilja arbeta oftare med IKT, och att hon skulle vilja ha hjälp att komma igång med skolans nya 

datorer och filmprogram. Sanna menar att hon behöver mer kunskap om hon ska kunna ge 

eleverna en meningsfull undervisning baserad på IKT. Hon förklarar också att arbeta mer med 

datorer är något som hon önskar, men att de datorer som finns tillgängliga i klassrummet inte ens 

är uppkopplade. Hon tillägger att två datorer med rätt program inte räcker för hela skolan. Sanna 

ställer sig positiv till att oftare integrera IKT i undervisningen, men menar att hon saknar kunskap 

och lämpliga tekniska resurser. Hon tycker att IKT-baserade arbetssätt är betydelsefulla, eftersom 

eleverna måste ha IKT-kompetens för att gå vidare i livet med studier och arbete. 

 
I: Tycker du att IKT är viktigt? På vilket sätt? 

S: Jag tycker att det är viktigt för framtiden. När eleverna går på universitetet behöver de 

kunskaperna och de flesta arbeten idag styrs av datorer. Om eleverna inte kan det när de kommer 

ut i arbetslivet har inte skolan lyckats förbereda dem för vuxenlivet. 

 

I: Vad anser du att IKT kan bidra med i undervisningen? 

S: Det kan lyfta upp undervisningen så att det blir roligare med olika verktyg i undervisningen. 

Eleverna har mobiler och datorer i hemmen som används mycket och jag tror att de tycker det är 

roligt att även använda det i skolan. 

 

Vidare anser Sanna att IKT-undervisning borde bedrivas redan i elevernas tidiga år. I 

förskolan kan IKT-moment användas, men mindre barn ska inte bli sittande hela dagar framför 

datorer och mobiltelefoner. Sanna menar vidare att IKT främjar ett meningsfullt lärande, särskilt 

om man i undervisningen tar fasta på sådant som intresserar eleverna. Sanna tror att hennes egna 

elever tycker att klassens arbete med IKT är roligt och att de lämnat positiv god respond på IKT-

undervisningen. Hon säger att eleverna tävlar om vem som ska få ta bilder med kameran. Dock 

tror hon att eleverna skulle vilja arbeta mer med IKT än vad de gör. Eleverna har alltid roligt och 

vill arbeta mer med kameror och datorer, påpekar hon.  
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Vi går vidare och styr in på hur attityderna till IKT på arbetsplatsen. Sanna berättar att det 

finns två relativt ny examinerade lärare som har stort intresse för att bedriva IKT, men säger 

också att det är ganska många kollegor som, precis som hon själv, inte har så mycket kunskap 

men ändå är positivt inställda till IKT. Hon anser inte att det finns några skillnader mellan 

lärargenerationerna på skolan i fråga om hur synen på IKT är, men menar dock att de äldre 

kanske behöver lite längre tid på sig att lära sig de nya sätten. Sanna säger att alla lärare på skolan 

försöker att arbeta med IKT, men att alla gör det på olika nivåer. Hon tillägger att arbete med 

IKT är ett nytt inslag på skolan och att kollegorna hjälper varandra att komma framåt. 

Vi undrar hur mycket tid sanna lägger på IKT-undervisningen. Hon säger att hon använder 

IKT ett par gånger i veckan då eleverna arbetar med glosor med hjälp av datorer och då de 

dokumenterar sin skolvecka i bild. 

 Hon tillägger att de ofta tittar på faktafilmer. Sanna uppskattar att tiden som läggs på IKT 

varje vecka i snitt ligger på tre tillfällen om ca 20 minuter i veckan. Då det kommer till hennes 

egen tid till att planera undervisning med IKT så tilldelas ingen extra tid. Den tid som finns till 

förfogande för planering är också den tid som kan användas för att planera den IKT-baserade 

undervisningen. Detta resonemang leder in på temat ansvar. 

 
I: Finns det någon på skolan som är ansvarig för att IKT bedrivs i undervisningen? 

S: Jag tror att rektorn är det, eftersom hon är ansvarig för att vi gör det som står i läroplanen. Det 

finns nya lärare som tagit på sig ansvaret över vad som finns och erbjuds på marknaden, de 

informerar sedan oss andra lärare. 

 

Vi undrar även om det finns någon som är ansvarig att köpa in IKT-material till skolan. Sanna 

ger oss svaret att de två lärare på skolan som är intresserade av IKT har fått uppdraget att hålla 

utkik vad som erbjuds på marknaden, och de informerar sedan vidare till skolan under 

arbetslagsträffar och andra möten vad som kan beställas in, sedan är det upp till rektorn. När vi 

undrar om det finns någon på arbetsplatsen som är ansvarig för underhåll av IKT-material, 

återger hon att det inte finns någon som har hand om detta. Sanna säger att man kan gå till en 

kollega som är mer kompetent eller så får man trixa själv.  
 

I: Vilka resurser finns det på din arbetsplats för att kunna bedriva IKT-undervisning? 

S: Det finns projektorer på vagn, två bärbara datorer med specifik programvara och uråldriga 

datorer i klassrummet. 

 

Sanna säger att det erbjuds möjligheter att få mer kompetens inom IKT. Hon gick själv en 

fortbildning inom IKT för några månader sedan, men trots kursen så känner hon inte att 

tillräckligt med kompetens finns för att helt på egen hand kunna starta upp denna sortens 

undervisning. Hon säger dock att då det finns två kompetenta kollegor så får man ta hjälp av dem 

för att komma igång. Hon säger att de brukar komma till undsättning då det strular med 

kommunikationstekniken. Intervjun lider mot sitt slut och vi undrar om Sanna saknar något på 

sin arbetsplats vad gäller IKT. 



23 
 

 
I: Saknar du något på din arbetsplats för att utveckla IKT-undervisningen? 

S: Jag saknar bra datorer då de som finns är för sega för att använda internet på. Det skulle kanske 

behövas en hjälpreda som kan hålla ordning på datorerna och underhålla dem så att de fungerar. 

Det skulle inte heller vara fel med mer utbildning för mig som har det svårt för tekniken. 

 

Sannas vision om ett utvecklat IKT-arbete handlar om att förbättra elevernas undervisning 

genom att ge alla lärare rätt kompetens.  

Tredje intervjun 

Respondent 3: Anna, 50 år. Arbetar i årskurs 1-2.  

Anna har varit verksam som lärare i grundskolans tidigare år från förskoleklass till årskurs 2 i 

16 år, men har även tidigare arbetat som förskollärare i 12 år. I nuläget är hon klasslärare för en 

åldersintegrerad klass med både ettor och tvåor. Hon undervisar i alla ämnen inklusive idrott, 

musik och hemkunskap. Hon har varit verksam på samma skola i 16 år. Anna är utbildad till 

förskolelärare genom förskollärarutbildningen och har genom en distansutbildning utbildad sig 

till lärare för årskurs 1-3. Hon har gått fortbildning inom IKT för ca 10 år sedan. I hennes 

klassrum finns det tillgång till 2 datorer samt en digitalkamera. I anslutning till klassrummet finns 

även en projektor att använda. På skolan finns det också tillgång till 9 läsplattor, dock finns det 

inget trådlöst nätverk på skolan och detta har lett till att läsplattorna inte används. Anna säger att 

IKT sällan används i undervisningen, då det finns dålig tillgång till material för att bedriva denna 

sortens undervisning.  
 

I: Hur använder du IKT i din undervisning? 

A: Vi använder kanon ganska mycket till att se på film. Datorerna använder vi till lite dataspel och 

skriva rent texter, men eftersom det bara finns två datorer så blir det svårt att få till en 

undervisning. 

 
I: Vilket syfte har du med IKT i din undervisning? 

A: I svenska och matte använder vi spel där de ska lära sig bokstäver, ord och skriva korta texter. 

Ettorna spelade ”hör första ljudet” i höstas för att lära sig hur bokstäver låter.  

 

Vi undrar nu hur Anna skulle vilja arbeta med IKT. Hon svarar då att hon under en 

läromedelsmässa fick upp ögonen för ett material till läsplattorna som kallas för Qnoddarna. 

Anna berättar att materialet finns till både svenska och matte, men att både NO och SO kommer 

att finnas. Än så länge finns programmet endast för årskurs 1 men det kommer inom en snar 

framtid att finnas även för årskurs 2. Anna tillägger att hon generellt skulle vilja arbeta mer med 

de läsplattor som finns till förfogande på skolan. Hon ser även möjligheter att arbeta utomhus 

med läsplattorna och vill även använda dessa för att dokumentera elevernas arbete. Anna tycker 

att IKT är ett bra medel för lärande och har en positiv inställning till detta arbetssätt. Hon anser 

att det är fel att inte fortsätta att arbeta med IKT i skolan då eleverna har det i sig.  
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I: Tycker du att IKT är viktigt? På vilket sätt? 

A: Jag tycker att det är viktigt eftersom att barnen har det i sig. Barnen hittar på mycket saker och 

lär sig fort även när de är små. Det är helt fel om vi inte fortsätter i denna linje, vi måste hänga på 

utvecklingen men det gäller även att vi gör det på rätt sätt.  

 

I: Vad anser du att IKT kan bidra med i undervisningen? 

A: Undervisningen kan bli roligare och mer individuell. Det är även bra att kunna dokumentera 

undervisningen. 

 

Anna anser att IKT är något som kan användas tidigt, hon menar att det inte finns en årskurs 

som passar utan redan från tre års ålder säger hon. Anna tillägger dock att det måste introduceras 

på rätt sätt och det gäller enligt henne att visa barnen vart man kan hitta rätt appar och så vidare. 

Hon nämner även att det finns nackdelar med detta. Som att barnen i stället för musarm kan få 

“padnackar” och menar att vid mer användning informations- och kommunikationsteknik och 

stilla sittande arbeten måste man hitta på annat innehåll som även innehåller rörelse. Vidare anser 

hon att IKT kan vara främjande för lärande då det finns mycket information och fakta att hämta i 

alla ämnen. Hon tillägger att fakta finns att hämta för både elever och personal. Vi frågar hur hon 

tror att hennes elever ställer sig till IKT i undervisningen, vi får då svaret att de enstaka gångerna 

som läsplattorna dykt upp i undervisningen är eleverna överlyckiga. Hon berättar vidare att då 

datorn används och eleverna arbetar med mattetal de annars tycker är tråkiga bli helt plötsligt 

roligt på datorn. När vi undrar vad hon tror att hennes elever skulle vilja arbeta mer med inom 

IKT, svarar hon att hon tror att eleverna skulle vilja arbeta mer med spel. Hon nämner att 

eleverna tycker att det är roligt att sitta och skriva på datorn men det är inget eleverna tänker på 

om inte hon själv tar upp det. 

När vi kommer till attityder till IKT på Annas arbetsplats anser hon att arbetsplatsen är 

engagerad och berättar att skolan är mitt uppe i en stor satsning av just IKT, pådriven av 

kommunen. Skolan ska inom en snar framtid få trådlöst internet så att läsplattorna kan användas. 

Även alla lärare i kommunen ska få en bärbar dator eller en läsplatta. Det skulle även läggas ner 

en stor summa pengar på utbildningar för lärarna.  

På frågan om Anna anser att det är skillnader mellan olika lärargenerationer på skolan då det 

kommer till attityder till IKT, får vi svaret att hon tror att det är så. Hon menar då att några är 

uppvuxna med denna informations- och kommunikationsteknik och har lättare att ta till sig dessa 

nya arbetssätt medan andra får arbeta hårdare med det. Hon säger att det är viktigt att använda 

sig av de som kan mer på arbetsplatsen. Hon menar även att man kan ta hjälp av de elever som 

kan. Flera elever blir glada av att få hjälpa till och visa lärarna något menar hon. Anna tror att det 

kan vara lätt att bli rädd för materialet då eleverna kan mer. Hon återger att alla jobbar lite med 

IKT på skolan men i olika grader, dock finns det stöd att få i detta arbete på skolan, i det närmsta 

arbetslaget hjälper man varandra med detta. Då det kommer till tid erbjuds ingen extra tid till att 

planera IKT-arbete utan det ingår i den vanliga planeringstiden. Anna själv lägger inte ner mycket 

tid på att planera IKT. Anna har ungefär ett tillfälle i veckan med eleverna då undervisningen 

innehåller IKT-material. Vi går vidare in på ansvar. 
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I: Finns det någon på skolan som är ansvarig för att IKT bedrivs i undervisningen? 

A: Nej, det kan jag inte påstå att det finns. 

 

Anna svarar även på frågan om det finns någon som är ansvarig för att köpa in IKT-material 

samt om det finns någon som ansvarar för underhållet av materialet. Hon svarar att det finns 20 

000 kronor från kommunen att använda till olika skolmaterial. Vad det ska användas till bestäms 

gemensamt på arbetsplatsen och det är sedan upp till rektorn. Det finns en support man kan 

ringa om det strular med datorer och sådant men det kostar mycket pengar, så man får laga det 

själv säger hon om underhållet av IKT-material.  

 
I: Vilka resurser finns det på din arbetsplats för att kunna bedriva IKT-undervisning? 

A: Det är dåligt med resurser. Vi har avtal med Flod så att vi kan titta på filmer. Vi har en kamera 

och några datorer och projektor. Vi har också Ipads, som vi inte kan använda. 

 

Då vi undrar om de finns möjlighet att förbättra sina kunskaper inom IKT på skolan, nämner 

hon att genom den nya satsningen kommer lärarna på skolan få fortbildas. Anna säger att det 

finns några kompetenta lärare på skolan som man kan både diskutera IKT med och få hjälp av. 

När vi kommer till frågan om Anna saknar något på skolan för att kunna bedriva IKT-

undervisning säger hon att det saknas massor.  

 
I: Saknar du något på din arbetsplats för att utveckla IKT-undervisningen? 

A: Det finna många saker som jag saknar. Jag skulle vilja ha en Ipad till varje elev och några 

bärbara datorer. Några Webbkameror vore inte fel men det finns redan på de bärbara datorerna. 

Fler kameror och en fotoskrivare som fungerar. Jag vill även ha en egen kanon i klassrummet och 

Smartboard. En vanlig skrivare som finns nära till hands så man inte behöver springa genom hela 

skolan för att hämta utskrifter. 

 

Vi funderar slutligen över hur Anna vill att arbetet med IKT ska utvecklas på skolan, hon 

svarar då att hon önskar att arbetet kan bli mer individuellt anpassat för eleverna. Anna ser även 

gärna att skolan dokumenterar mera av elevernas arbete digitalt, samt att skolan ska utveckla ett 

sätt att kommunicera mer direkt med föräldrarna genom bloggar. Genom detta menar hon att 

föräldrarna får mer insyn och att eleverna lättare kan visa sina föräldrar vad som händer och sker 

på skolan.  

Fjärde intervjun 

Respondent 4: Peter, 39 år arbetar i årskurs 6. 

Peter arbetar som klasslärare för årskurs 6. Han har varit verksam lärare för grundkolans yngre 

år sedan 1999, och tog examen mot årskurs 1-7. Peter undervisar i svenska, samhällsorienterande 

ämnen samt musik. Peter undervisar även i matte. Han har undervisat i sju år på samma skola, 

men ca 14 år i samma enhet. Peter har gått flera kurser inom arbetet dock utan akademiska 
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poäng, samt lärarlyftet i matematik. Då det kommer till utbildning inom IKT, säger han att han 

ha gått PIM för två år sedan men även att han har deltagit i två projekt, varav ett var projektet 

ITiS i skolan. I detta projekt fick deltagarna en egen laptop och de fick då prova på att bygga en 

hemsida. Peter är även webbansvarig på skolan och genom detta fick han en utbildning i 

Frontpage. Då vi undrar om IKT-material finns tillgängligt i klassrummet får vi svaret att de två 

klasserna i årskurs 6 får dela på 12 laptops. I Peters klassrum finns det tillgång till en projektor 

och ljudanläggning samt två digitalkameror. 

Då det kommer till tillgången av IKT-material på skolan säger han att en satsning gjordes för 

två år sedan då skolan köpte in 20 laptops. Han säger även att varje klassrum har stationära 

datorer, men även en gammal laptop som används till elever med speciella behov i 

undervisningen. Utöver detta uppger Peter att skolan även har sex läsplattor, men att dessa 

endast används av förskoleklassen samt elever med särskilda behov. Han kommenterar att skolan 

inte har Smartboards och menar då att detta för många skolor blir som en dyr TV, han berättar 

att han själv brukar ta kort på tavlan och mejla till de elever som varit sjuka, och att han då får 

samma funktion som en Smartboard. Vi frågar om Peter använder sig av IKT i undervisningen. 

Svaret blir ett klart ja, Peter använder IKT ofta i sin undervisning. 

 
I: Hur använder du IKT i din undervisning? 

P: Jag har tillsammans med mina elever arbetat mycket med Word och Powerpoint kopplat till 

olika SO ämnen. Även i svenskan används Word. Vi har arbetat med en blogg genom en 

Weeblysida, det var några elever som höll detta igång varje vecka men det har fallit nu i sexan. Vi 

använder ett ljudprogram som heter Audacity där vi i höstas arbetade med Sydeuropa och gjorde 

radio. Eleverna läste in det och lade på ljudeffekter som de sedan gjorde ett radioprogram av. Jag 

kunde inte programmet innan men kastade mig in i det och det var roligt. I matten gör vi 

multiplikationsövningar och gör faktasökningar. Vi har arbetat med Photostory som de tycker är 

roligt i historia och gjort en naturruta där de skrev dikter till. 

 

I: Vilket syfte har du med IKT i din undervisning? 

P: Mina två huvudsyften med allt lärande jag gör, är att eleverna ska ha roligt och att de ska känna 

sig trygga. Det lustfyllda med IT är självklart för mig och även att ge eleverna tillgång till 

information och kommunikationstekniken eftersom alla elever inte har det hemma.  

 

Vi undrar hur Peter skulle vilja arbeta med IKT, han ger då svaret att han skulle vilja arbeta 

mer systematiskt med det. Peter säger att han jobbar mycket med det jämfört med vissa andra 

lärare, men att det ändå blir för punktvis. Peter uppger att han vill arbeta ännu mer med IKT och 

steg för steg utveckla elevernas kunskaper inom IKT, som man gör i andra ämnen. Vi går vidare 

och undrar om Peter tycker att IKT är viktigt. 
 

I: Tycker du att IKT är viktigt? På vilket sätt? 

P: Den kreativa delen, skapande och att ha roligt. 

                

I: Vad anser du att IKT kan bidra med i undervisningen? 

P: Jag anser att den blir rolig och det kan även vara ett bra stöd för de som har inlärningsproblem. 

Till exempel så är det nationella prov nu i svenska och många skriver på dator för att de har 

motoriska problem. 
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Vi går vidare och kommer in på när Peter tycker att IKT kan införas i skolan. Han svarar att 

det kan införas redan i tvåårsåldern på förskolan. Vi kommer in på hur Peter anser att IKT kan 

främja lärandet och vi får då svaret att han tycker att IKT är främjande för lärande genom att det 

ska vara roligt för eleverna att lära sig. Genom att ha roligt när man lär sig, vill eleverna lära sig 

mer menar han. Peter påpekar även att tillgången till kunskapskällorna är stora och att det även 

genom detta främjar lärande. Peter tror att hans elever tycker det är roligt med IKT, han berättar 

att eleverna är positiva inför arbeta med IKT samt att det är en självklarhet för hans elever. Han 

tror att eleverna uppskattar det kreativa med IKT, och att eleverna tyckte att radioprogrammet 

var jätteroligt. Han berättar att några elever i klassen spelar in en Zombiefilm på elevens val med 

hjälp av Moviemaker och en digitalkamera. 

Vi går vidare till Peters arbetsplats och hur attityderna till IKT ser ut där. Han säger att 

inställningen till IKT på arbetsplatsen är komplex och dubbel. Han berättar att det är både 

nödvändigt och en självklarhet idag men att många lärare fortfarande tycker att det är jobbigt, till 

exempel med PIM. Peter säger att skolan har en hög genomsnittsålder, och att många av de äldre 

inte gillar IKT så mycket. Han säger dock att det absolut inte behöver vara så och att även många 

äldre kan vara intresserade. Han återger att många har svårt att hitta tiden till att arbeta med IKT. 

Han menar att IKT inte är som ett eget ämne i läroplanen och att detta kan bidra till att vissa 

lärare inte lägger fokus på IKT. Peter säger att det inte är en självklarhet vart IKT hör hemma för 

lärare, men blir det ett eget ämne skulle det se annorlunda ut. Peter själv berättar att han har 

planer på att göra IKT till en självklar del av svenskämnet till höstens nya klass. Han uttrycker att 

det är precis som andra redskap för att kommunicera, uttrycka sig och skriva. Peter uttrycker 

även att det är skillnader mellan olika lärargenerationer då det kommer till synen på IKT, men att 

det enligt honom är naturligt och att det är viktigt att ha respekt för att vissa lärare tycker det är 

lite skrämmande med IKT. Han säger att det inte är bra att gå ut för hårt och vara IKT-frälst. 

Han menar istället att man kan hjälpa till. Han säger att det är fler lärare som arbetar med IKT på 

skolan, men att alla skulle kunna arbeta mycket mer med det. Vi undrar om man kan få stöd av 

arbetskamraterna och om det finns tillfälle att diskutera IKT på skolan. Peter säger att de får bra 

med tid till detta. Skolan har pedagogiska eftermiddagar där IKT är en viktig del och tas upp runt 

en gång i månaden vid dessa tillfällen. Han säger dock att mycket tid går åt att diskutera 

dokumentationen i Edwise, som är mycket ångestladdad för många av lärarna. Han själv lägger 

ner två lektioner i veckan på IKT-undervisning, men oftast små bitar men under vissa projekt 

läggs det ner betydligt mer tid på IKT. På Peters arbetsplats erbjuds det lite extra tid för arbeta 

med IKT, men annars är det inom lärarens arbetstid. Beträffande planeringen av IKT-

undervisningen lägger Peter ner enligt honom själv för lite tid på det. Vi går vidare in på ämnet 

ansvar. 

 
I: Finns det någon på skolan som är ansvarig för att IKT bedrivs i undervisningen? 

P: Rektorn har det ansvaret. Hon har tillsatt en IKT-grupp bestående av tre lärare, jag, skolans 

datatekniker och skolans kanslist. Jag har ansvaret att vara IKT-coach. Vår datatekniker och vår 
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kanslist som arbetar med skolans hemsida. Mycket arbete i gruppen handlar om skolans hemsida 

och inte så mycket arbetet med eleverna och inte direkt mot eleverna. 

 

Frågan om det finns någon ansvarig för inköp av IKT-material ställs och svaret blir då att det 

är samma grupp som är ansvariga att IKT bedrivs i undervisningen som ser till att det köps in 

IKT-material. Skolan har även tillgång till en datatekniker som arbetar halvtid på skolan. Peter 

säger dock att ganska många på skolan är kunniga och kan hjälpa till de som har fått problem. 

 
I: Vilka resurser finns det på din arbetsplats för att kunna bedriva IKT-undervisning? 

P: Det finns ett väl fungerande nätverk där alla elever och varje klass har en inloggning och en fil 

som bara klassen kommer åt. Det finns mycket material och så finns det IKT-gruppen, det finns 

även ett väl utbyggt trådlöst nätverk på skolan. 

 

Vi frågar om det finns möjlighet att förbättra sina kompetenser inom IKT på arbetsplatsen, 

Peter svarar då att PIM har inletts på skolan, men återger även att skolan har tillgång till 

internutbildare som visar om det dyker upp något nytt. Han återger att det finns kompetenta 

lärare på skolan, till exempel inom IKT gruppen som kan hjälpa och som man kan gå till om man 

vill diskutera IKT. Vi undrar vad han saknar på skolan för att utveckla sin IKT-undervisning. 

 
I: Saknar du något på din arbetsplats för att utveckla IKT-undervisningen? 

P: Jag är ganska sugen på fler Ipads med olika musikprogram, till musiken. Det finns goda 

möjligheter med programvaror för Ipad, till exempel garageband och är simpelt och bra. 

Kamerautrustning måste utvecklas hela tiden och fyllas på. En ännu större tillgång till datorer, en 

klassuppsättning till varje årskurs, då kunde man arbeta med parallellklasserna. 

 

Till sist frågar vi hur Peter skulle vilja att ett arbetssätt med IKT utvecklas på skolan. Han 

svarar då att han önskar att IKT ska bli ett eget ämne, och att alla elever ska få samma 

möjligheter att bli undervisade i IKT. Som det ser ut nu får de elever som har en lärare som kan 

mycket inom IKT bättre undervisning än de elever som inte har en lärare som kan mycket inom 

detta ämne. 
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Analys av intervjuer 

Vid granskning och bearbetning av de intervjuer som gjordes har vi med hjälp av intervjuguiden 

urskiljt teman som respondenternas svar kan delas in i. Vi tolkar respondenternas svar utifrån 

tidigare forskning och teoretiska perspektiv. De teman vi kommer att föra analysen utifrån är 

teman om attityder, resurser, ansvar, utbildning, tid och syfte. För att fördjupa analysen anknyter 

vi också till läroplanens skrivningar om IKT. Under varje tema följer en reflektion där vi 

diskuterar huruvida våra frågeställningar har blivit besvarade. 

Attityder till IKT i undervisningen 

Då det kommer till respondenternas attityder till IKT i undervisningen för yngre elever kan vi 

konstatera att samtliga respondenter har en positiv attityd och inställning till att arbeta med IKT. 

Dock är inte alla på deras arbetsplatser lika positivt inställda. Peter uttrycker detta och menar att 

attityden till IKT på arbetsplatsen är komplex och dubbel. Peter menar att IKT ska vara en del av 

skolan och är både nödvändigt och en självklarhet idag. Många lärare tycker dock att det är svårt 

att få in den delen i undervisningen. Johan är inne på samma spår. Han konstaterar att många 

lärare på hans arbetsplats känner sig tvingade att arbeta med IKT. Många vet inte hur de ska göra 

och tycker att det är problematiskt att få IKT i sin undervisning. Sanna framhåller att det finns 

några lärare som är intresserade av IKT och arbetar mycket med det, men att många lärare på 

skolan inte har integrerat detta i sin undervisning trots att de är positivt inställda till IKT-arbete. 

Anna berättar att skolan är engagerad i en ny storsatsning på IKT. Anna menar att vissa av 

kollegorna på skolan har svårt att ta till sig arbetsätt med IKT, medan några lärare på skolan har 

den kompetens som behövs för att bedriva IKT i sin undervisning.  

Respondenterna tycks vara överens om att attityderna till IKT skiljer sig mellan yngre och 

äldre lärargenerationer. För det mesta är de äldre kollegorna inte lika insatta i IKT som de yngre, 

som växt upp med denna informations- och kommunikationsteknik. Det som kan urskiljas ur 

respondenternas svar är att skolledarnas attityder till IKT, resurser och framförallt kunskap är en 

stor faktor i detta. De lärare som är bekväma med informations- och kommunikationsteknik och 

har den kompetensen arbetar mer med det än andra lärare, som känner sig osäkra på 

informations- och kommunikationstekniken. 

Kompetens 

Som vi redan nämnt är brist på kompetens en viktig faktor att ta hänsyn till om man vill förstå 

lärarnas attityder till IKT. I alla intervjuer är detta en viktig punkt som nämnts flertalet gånger av 

samtliga respondenter. Några respondenter pekade på att det är några på skolan som har den 

kompetens som krävs för att bedriva IKT-undervisning. I och med detta är det ett fåtal lärare 
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som man kan ta hjälp av. Många av respondenterna säger att det behövs mer kompetens för att 

bedriva den undervisningen med IKT som de skulle vilja. Några av respondenterna har gått 

fortbildning inom IKT, men inte i den utsträckning som skulle behövas, då de fortfarande inte 

känner sig säkra och trygga i dessa arbetssätt. Anna nämner även att vissa lärare känner sig 

otrygga i arbetssätt som rör IKT, medan andra lärare som växt upp med informations- och 

kommunikationstekniken har lättare att ta till sig arbetssätt med IKT. Enligt det sociokulturella 

perspektivet som menar att kunskap är i ständig rörelse innebär det då att man alltså aldrig blir 

färdiglärd. Detta perspektiv appliceras i skolans värld då en lärare ständigt måste utvecklas och 

lära sig nya saker för att kunna undervisa eleverna. IKT är ett nytt fenomen som även lärarna 

måste behärska. 

Vidare menar respondenterna att vissa lärare blir lite rädda att använda informations- och 

kommunikationsteknik i undervisningen då många av eleverna kan mer. Vannestål tolkar Prensky 

och tar upp att dagens barn och unga är "digital natives" som är digitala inflödningar och är 

uppvuxna med IKT. Hon menar då att vissa lärare är "digital immigrants", digitala invandrare. 

Det vill säga att många äldre lärare till skillnad från yngre lärare och elever är nya inför arbetsätt 

med IKT.50 Därför är utbildning väl på sin plats, för att få lärare säkrare och tryggare så att de 

kan undervisa eleverna i IKT.  Respondenternas svar är i enlighet med tidigare nämnd litteratur. 

Artikeln Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett specialpedagogiskt verktyg tar upp att lärare 

har svårt att hinna med att utveckla arbetssätt med IKT. Hon menar att de flesta lärare inte 

känner sig helt säkra på informations- och kommunikationstekniken. Detta medför att lärarna 

inte har den förmågan och den kompetens som krävs för att utveckla arbetssätt med IKT.51 Det 

som synliggörs hos våra respondenter återfinner vi även i skolinspektionens rapport om IKT i 

undervisningen. Granskningen visar på att satsningar görs i skolorna men att det trots detta inte 

införlivas i större utsträckning i undervisningen. Johan är ett exempel på detta. Han uppger att 

han har gått fortbildning på skolan, att skolan köpt in en programvara och datorer men att 

respondenten ändå inte använder det till så stor utsträckning. Enligt Johan är det på grund av 

kompetensbrist och en osäkerhet hos honom själv. 

Resurser 

Genom intervjuerna kan vi tydligt se att huruvida IKT används i undervisningen eller inte beror 

mycket på de resurser som skolan har. Respondenterna talar mycket om resurser utöver resurser 

som rör utbildning. De talar om resurser i form av tid, material och support. Peter säger att 

många av lärarna inte känner att de har tid att utveckla ett arbetssätt med IKT. Johan svarar 

liknande då han menar att tiden till att skaffa sig goda kunskaper inom IKT inte finns. Sanna 

säger att trots fortbildning inom IKT känner hon sig osäker. Hon vill ha hjälp att komma igång 

                                                 
50 Vannestål (2011), s. 235. 
51 Brodin & Lindstrand (2003), s. 139. 



31 
 

med IKT. Respondenterna svarar återigen som tidigare litteratur pekar på, att lärarna i skolan inte 

har tid för arbete med IKT. I artikeln Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett 

specialpedagogiskt verktyg skriver Brodin och Lindstrand att lärarna i dag har svårt att hinna med att 

utforma arbetssätt, där IKT används i undervisningen. Utöver att tiden inte räcker till pekar de 

flesta respondenter på att tillgången till material överlag är knaper på skolorna.52  Endast en 

respondent anser att skolan har bra tillgång till IKT-material. Intervjuerna pekar på att många av 

respondenter har dålig tillgång på datorer i klassrummen. Sanna säger att de datorer som finns 

inte har internetuppkoppling. Anna påvisar samma problematik på hennes skola, där de inte finns 

något nätverk som de nya läsplattorna de köpt kan kopplas upp på. Vilket leder till att 

läsplattorna inte används. Anna nämner även att datorerna i klassrummen inte har någon 

uppkoppling. Detta stämmer väl överens med vad skolinspektionen fick fram i deras granskning 

av IKT-användningen i undervisningen. Skolinspektionens granskning säger att användningen av 

IKT i skolan inte är så hög som man önskat. Det bottnar bland annat i att många skolor inte har 

grundläggande förutsättningar till att arbeta med IKT. Skolorna saknar utrustning och material. 

Granskningen visar på att många skolor har gammal utrustning och vissa skolor saknar utrustning 

helt. Att resurser är en bristvara på skolorna står klart. Enligt respondenternas utsagor saknas det 

både datorer, digitalkameror, utbildning och uppkoppling. Även en väl fungerande IT-support 

saknas. Tre av respondenterna svarade att skolan har tillgång till support men endast en 

respondent uppger att man kan få support ofta. En av respondenterna säger att det finns tillgång 

till en support, men att det kostar mycket pengar, varje gång de behöver komma till skolan och 

hjälpa till. Detta visar återigen skolinspektionens granskning på. Granskningen visar att en av 

orsakerna till att IKT-materialet inte används beror på att skolorna ofta saknar IT-support i det 

vardagliga arbetet. Brodin och Lindstrands undersökning visar att lärare och skolpersonal är 

missnöjda med den tekniska utrustningen och den tekniska supporten som finns tillgänglig.53 

Ansvar 

Den litteratur som tidigare presenteras i avsnittet för tidigare forskning pekar även på att attityder 

till IKT på arbetsplatsen påverkas starkt av de inställningar och attityder skolans ledning har till 

IKT. När respondenterna ska svara vem som har ansvaret för att IKT bedrivs, är det tre av fyra 

respondenter som inte riktigt vet vem som har ansvaret. Johan säger att det borde vara rektorn 

som har detta ansvar, men att rektorn enligt honom inte ser till att IKT bedriv i undervisningen. 

Enligt tidigare forskning och litteratur kan man tydligt påvisa att attityder till IKT i 

undervisningen är betydligt mer positiva om skolans ledning tar ansvar för detta. Artikeln 

Svenskämnet i skärmkulturen skriver att lärare påverkas starkt av skolledare då det kommer till valet 

                                                 
52 Brodin & Lindstrand (2003), s. 139. 
53 Ibid. s. 139. 
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att använda IKT i undervisningen.54  Även artikeln ICT, Teaching and Leadership tar upp att då 

lärare känner att de har stöd av skolans ledning beträffande IKT i undervisningen, arbetar dessa 

lärare mer med IKT, än de lärare som inte känner detta stöd från skolledningen. De visar sig även 

att de lärare som känner stöd anstränger sig mer och lägger ner mer tid på att få in meningsfulla 

IKT-inslag i undervisningen.55 Enligt samma artikel visar de sig att skolledare sällan använder sitt 

anseende för att forma en undervisning med IKT i meningsfulla sammanhang.56  

På respondenternas skolor kan vi urskilja att en skolledare tar sitt ansvar i detta och påvisar ett 

ansvar och intresse i att införa IKT i deras verksamhet. Peter är den enda respondenten som 

uppger att rektor tar sitt ansvar och har tillsatt en IKT-grupp. Anna beskriver att ingen direkt 

ansvarar för att IKT bedrivs i skolan. Rektorn har dock börjat satsa på IKT. Genom en satsning 

från kommunen ska skolan köpa in material som ska hjälpa lärarna att starta upp en IKT-baserad 

undervisning. Vi kan genom respondenternas svar se att de flesta av rektorerna inte har tagit på 

sig ansvaret att införa IKT i skolan. Trots detta har respondenterna en överlägset positiv attityd 

till IKT i undervisningen. Litteraturen tyder på att då ledningen på skolan tar sitt ansvar i detta 

arbete får lärarna större tilltro till IKT och arbetar i större utsträckning med detta i 

undervisningen. Hatlevik och Arnseths artikel pekar som tidigare nämnts på att de prioriteringar 

som görs av skolans ledning är av största vikt, och har ett starkt inflytande över lärarna och 

påverkar i allra största grad lärarnas motivation till att arbeta med IKT-baserade arbetssätt.57 

Reflektion 

Vi kan efter denna analys beträffande attityder till arbete med IKT i undervisningen se att alla 

våra respondenter är positivt inställda till IKT. Dock finns det en problematik kring arbetet med 

IKT. Det finns en stor kunskapsbrist hos lärarna. Detta synliggörs i intervjusvaren och stämmer 

väl överens med forskning inom ämnet. Det finns många faktorer som ligger till grund för 

attityderna till IKT bland lärarna på respondenternas skolor. Intervjuerna besvarade även vår 

frågeställning om vilka huvudsakliga faktorer som påverkar lärares attityder till IKT. Då lärare 

anser att de inte har tillräckligt med kompetens i ämnet leder detta till en mer negativt inställd 

attityd till att arbeta med IKT, än hos de lärare som anser sig ha den kompetens som behövs för 

att bedriva IKT i undervisningen. Andra faktorer som spelar in är resurser. Då det inte finns 

tillräckligt med resurser på skolorna uppmuntras inte lärarna att arbeta med IKT, och deras 

attityder till att arbeta med IKT blir inte mer positiva om det råder resursbrist. Tid är en 

resursbrist som alla respondenter nämner och som även tas upp i litteraturen. Brodin och 

Lindstrand skriver dock att skapa tid för någonting är en prioriteringsfråga, som i sin tur kräver 

                                                 
54 Erixon (2010), s. 153. 
55 Hatlevik & Arnseth (2012), s. 66. 
56 Ibid. s. 57. 
57 Ibid. s. 65. 
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vissa organisatoriska förändringar.58 Peter är i enlighet med detta och uttrycker en stark önskan 

att IKT ska införlivas mer systematiskt i skolan. Han ser helst att IKT blir ett helt eget ämne. 

Den faktor som spelar störst roll enligt den litteratur som tidigare presenteras är hur skolans 

ledning är inställda till IKT. Detta synliggörs i intervjuerna då de flesta respondenter svarar att det 

inte finns någon särskild som bär ansvaret för att IKT-undervisning bedrivs. Vi kan här säga att 

svaret på vår frågeställning kring vilken inställning de intervjuade lärarna har till IKT i 

undervisningen är till synes positiv. Alla respondenter ser lika positivt på IKT och arbetar med 

det i mer eller mindre utsträckning. Dock är det en mer komplex problematik som ligger bakom 

detta. Trots att lärare är positivt inställda till IKT i undervisningen betyder inte det att IKT bedriv 

i undervisningen. Det är mycket fler komponenter som spelar roll i detta och som påverkar 

lärares attityder till IKT. Både resurser, kompetens och ansvar spelar in och påverkar vad lärare 

har för inställning till IKT. 

Hur respondenterna arbetar med IKT i undervisningen och i vilket syfte 

Beträffande hur respondenterna använder IKT i sin undervisning, pekar svaren på att det 

används, men inte i den utsträckning som de skulle vilja arbeta med det. Som tidigare lyfts fram 

menar respondenterna att grunden för detta är brist på kompetens och material. I den 

utsträckning som respondenterna faktiskt arbetar med IKT i sin undervisning, är renskrivning av 

elevtexter på datorn gemensamt för alla. Alla respondenter använder även dator och projektor för 

att antingen visa filmer för eleverna eller för att skapa filmer med eleverna. Ytterligare en 

gemensam faktor kring respondenternas användning av IKT i undervisningen är digitalkameran. 

Alla respondenter uppger att de använder sig av kameror för att dokumentera genom att ta bilder. 

 Johan och Peter har även använt sig av Powerpoint i sin undervisning. Av alla respondenter står 

det tydligt att Peter använder sig av IKT mest i sin undervisning. Han använder IKT i flera 

ämnen, både matematik, svenska och i de samhällsorienterande ämnena integreras IKT. Peter har 

arbetat med olika projekt där IKT har fått en stor roll. Både bloggar och radioprogram har 

respondentens klass arbetat med.   

Tid 

Vi kan genom respondenternas svar se att i den vardagliga undervisningen lägger de flesta 

respondenterna ner några timmar i veckan på både planeringen och genomförandet av IKT-

undervisningen. Dock använder sig respondenterna oftare av IKT under olika projekt och 

temadagar än de annars gör. Johan berättar om ett projekt där eleverna mejlar med andra elever. 

Detta projekt kallas mejlvänner och sker med hjälp av datorer och internet. Peter talar också om 

                                                 
58 Brodin & Lindstrand (2003), s. 140. 
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teman, och menar att under vissa projekt läggs det betydligt mer tid på arbete med IKT än i 

samband med annan undervisning. 

Respondenternas svar visar att frågan om hur ofta de arbetar med IKT har att göra med den 

allmänna attityd till IKT som finns på respektive skola. Lärarna påverkas mycket av skolans 

lednings och rektorers attityder till IKT. Av våra respondenter använder Peter IKT oftast i 

undervisningen, vilket hänger tydligt samman med den positiva attityd som rektorn på denna 

skola uppvisar.  

På den aktuella skolan har man gjort stora investeringar i IKT-material och man har även 

tillsatt en IKT-grupp. Peters skola är den enda av respondenternas skolor som tilldelar extra tid 

för att planera och arbeta med IKT. Vi tror att vi har belägg för att dra en slutsats kring detta. Då 

skolan erbjuder tid till att utveckla arbetssätt med IKT blir resultatet att lärarna använder detta 

mer i sin undervisning. På Peters arbetsplats har alltså personal fått möjlighet att starta denna typ 

av undervisning. Vannestål påvisar i sin studie att lärare som väl har kommit igång med IKT-

baserade arbetssätt kan se möjligheter med detta.59 

Syfte 

Endast två av respondenterna hänvisar till läroplanen, då vi frågar om syftet med IKT i 

respondenternas undervisning.  Johan säger att det framgår i läroplanen att IKT ska behandlas. 

Sanna menar att läroplanen är en viktig del av syftet med IKT i undervisningen.  Läroplanen är 

trots allt det dokument som styr över den undervisning som ska finnas i Sveriges grundskolor. 

IKT har inte uppmärksammats i så stor utsträckning. Detta syns i de svar som respondenterna 

gett oss. Detta står inte helt fritt från rektors och skolledares ansvar och krav på deras lärare. Som 

redan nämnts är rektorns ansvar stort och rektors attityder till IKT påverkar lärarna starkt. Skulle 

rektor kliva in och kräva mer medvetenhet kring IKT, och ett mer IKT-integrerat arbetssätt hade 

de kunnat motiveras starkt med läroplanen. Lärarna hade då i sin tur arbetat mer med detta. 

Läroplanen säger att eleverna efter genomgången grundskoleutbildning ska kunna använda 

modern informations- och kommunikationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. Några av kursplanerna innehåller kunskapskrav som rör 

IKT på olika sätt.  Kursplanen i svenska säger att i årskurs 1-3 ska eleverna behärska att söka 

information i böcker, tidskrifter samt hemsidor anpassade för barn.60 Kursplanen i engelska tar 

upp i det centrala innehållet för årskurs 4-6 att eleverna på olika sätt ska söka och välja texter och 

talat språk på engelska från internet och andra medier.61 

Som vi tidigare nämnt finns en önskan hos Peter att göra IKT till ett eget ämne. Detta hade då 

fått större utrymme i läroplanen och gjort IKT till en mer seriös och viktig del av grundskolan. 

Respondenterna hänvisar inte till läroplanen som sitt huvudsakliga syfte med att arbete med IKT. 

                                                 
59 Vannestål (2011), s. 238. 
60 Lgr 11 (2011), s. 241. 
61 Ibid. s. 32. 
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De syften respondenterna har med sin IKT-baserade undervisning är vitt skilda. Johan menar att 

syftet med hans IKT-undervisning är att eleverna ska vara förberedda inför framtiden. Han syftar 

till att eleverna ska kunna hantera datorer och annat som de förväntas kunna hantera. Johan tar 

även upp att det kan vara roligt för eleverna.  Sanna säger att syftet med hennes IKT-baserade 

undervisning är framför allt dokumentationen med hjälp av digitalkameran. Hon tar även upp det 

faktum att eleverna tydligt får se vad de har lärt sig och vad de har gjort i skolan. Sanna menar att 

det är bra för både eleverna, föräldrarna och henne själv då det kommer till att skriva omdöme 

och utvärdera. Det syfte som Anna motiverar sin IKT-undervisning med är att eleverna ska lära 

sig skriva, och lära sig bokstäverna genom att höra hur bokstäverna låter. Detta kan då göras på 

datorn. Peter påvisar att han har två syften med all sin undervisning, att eleverna ska känna sig 

trygga och att de ska ha roligt. Han menar att det ofta är lustfyllt för eleverna att arbeta med IT. 

Peter tar upp att syftet med IKT även är att ge eleverna tillgång till informations- och 

kommunikationstekniken, då många enligt honom inte har tillgång till detta i hemmet.  

Några av respondenterna tar upp den lustfyllda och roliga delen av IKT-undervisningen. Detta 

kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet, som framhåller vikten av att gemensamt 

lärande sker i meningsfulla sammanhang. Då något är lustfyllt och roligt upplever eleverna också 

det som meningsfullt. Alla respondenter vittnar om att deras elever säger att arbetet med IKT är 

roligt. Detta fungerar som ett motiv för respondenternas arbete med IKT-baserade arbetsätt i 

skolan.  

Reflektion 

Efter denna analys kan vi se att respondenterna använder IKT i sin undervisning men i olika 

utsträckning. Gemensamt för alla respondenter är önskan att arbeta mer med IKT. Vad 

respondenternas skolledning prioriterar då det kommer till IKT-material och utbildningar gör 

utökat arbete med IKT mer eller mindre möjligt. Vi kan se att det som respondenterna faktiskt 

arbetar med IKT i klassrummen är mestadels renskrivning av elevtexter på datorer, dokumentera 

med hjälp av digitalkamera och att titta på filmklipp via projektor. Då det kommer till tiden som 

läggs på IKT-undervisningen hos respondenterna kan vi se att de flesta av respondenterna lägger 

ner några timmar i veckan. Då ingår både planering och genomförande av IKT-arbete. Mellan en 

och fem timmar i veckan svarar respondenterna att de ägnar åt IKT. Vi kan se ett samband 

mellan hur mycket IKT som används i undervisningen och skolledarens ansvarstagande och 

attityder till IKT. Det framgår tydligt att då rektor tar ansvaret över att integrera IKT i 

skolundervisningen använder lärarna mer IKT i undervisningen. Detta gav Peter ett exempel på, 

och nämnde att rektorn på hans skola tillsatt en IKT-grupp och genomförde satsningar på både 

utbildning och materialinköp. Vi kan även se att det läggs ner betydligt mer tid på IKT-baserade 

arbetssätt vid olika temaarbeten och projekt. Beträffande syftet med IKT i respondenternas 

undervisning svarar de olika, men två av respondenterna påpekar det roliga och lustfyllda med 

arbetet. Två av respondenterna motiverar sitt syfte med hänvisning till läroplanen.  
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Med ledning av dessa resultat kan vi säga att vi har fått svar på våra frågeställningar om hur 

respondenterna arbetar med IKT och i vilket syfte de arbetar med IKT-baserad undervisning. 

Dock synliggörs det att det är mycket som hänger ihop med syftet med IKT-baserad 

undervisning och hur lärare använder sig av IKT i arbetet. Det hänger ihop med vilken utbildning 

lärare har, vilken tillgång till material det finns på skolan och hur ledningen hanterar sitt ansvar i 

frågan. Frågeställningarna relaterar således till samma faktor. I de fall då en lärare saknar 

kompetens om IKT och inte har tillräcklig tillgång till teknisk utrustning, motiverar dessa lärare 

IKT med att det måste finnas lite av det enligt styrdokumenten. De lärare som har kompetens 

och god tillgång till teknisk utrustning finner lätt fler motiv till arbetet med IKT och använder 

oftare IKT i undervisningen.  
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Diskussion 

Vår studie visar att lärarna ofta hänvisar till frågor om ansvarsfördelning, resurser och utbildning 

då de diskuterar IKT. Inte minst ledningens ansvar var något som respondenterna ofta nämnde i 

intervjuerna. Det finns därför skäl att diskutera ansvarsfrågor lite extra och i samband med det 

föra en diskussion om hur lärarnas attityder till IKT har formats. 

Ledningens ansvar 

Som vi tidigare nämnt är skolans ledning en väldigt viktig del då det kommer till IKT och hur 

mycket det används på en skola. Tidigare forskning visar att skolledningens sätt att hantera IKT-

frågor är helt avgörande för om och hur IKT-baserad undervisning bedrivs. 

I våra analyser av intervjuerna står det klart att det finns en problematik kring attityder till IKT 

som skolans ledning har och hur de påverkar lärare i deras arbete med IKT. Under analysen av 

våra intervjuresultat stod det klar att skolledningens roll är stor i dessa frågor. Både då det rör 

resurserna på skolan, bristen på utbildning hos personalen samt syfte med den IKT-baserade 

undervisningen, dras kopplingar till rektors attityder och ansvar. Då respondenterna uppger att 

det inte finns tillräckligt med IKT-material på skolan, att det saknas utbildning och inte tillräckligt 

med tid sätts till för att lärarna ska kunna utveckla dessa arbetssätt. Allting kan föras tillbaka på 

skolledningens ansvar och attityder, dess ledning och vem som bär ansvaret över resurserna. Alla 

dessa komponenter kan kopplas till rektorn och dennes ansvar över skolans resurser och 

undervisning. 

Även frågor om lärarnas syfte med IKT-undervisningen och hur de i praktiken undervisar sina 

elever i IKT är direkt kopplade till skolledningens ansvar. Vi kan visa att respondenterna framför 

allt tänker på brist på kompetens och lämplig utrustning, vilket hindrar dem att undervisa med 

hjälp av IKT på det sätt de önskar. Detta gör att även denna fråga mynnar ut i frågan om ansvar. 

Enligt lärarna gör bristen på lämplig utrustning att det inte känns motiverat att bedriva IKT-

undervisning.  

Attityder och kunskap i teoretiskt perspektiv 

Våra intervjuer visar att lärarnas kunskaper och skolledningens attityder är viktiga förklaringar till 

lärares attityder och arbetssätt beträffande IKT. Detta kommer här att diskuteras utifrån de 

teoretiska perspektiv vi utgår ifrån. 

Attityderna till IKT hos skolledningen har stor inverkan på hur och i vilken utsträckning 

lärarna arbetar med IKT i samband med undervisning. I ett sociokulturellt perspektiv ses attityder 
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som en del av en social omgivning.62 Då lärarna inte har stöd från rektor för IKT-baserad 

undervisning kan det leda till att läraren inte ser något meningsfullt med ett IKT-baserat arbetsätt. 

Detta är ett bra exempel på den betydelse som den sociala miljön har för bildandet av attityder. I 

det sociokulturella perspektivet menar man att det ständigt pågår sociala processer i vår 

omgivning som påverkar hur vi ser på saker. Har skolledningen en negativ attityd till IKT som 

arbetsätt i skolan, påverkas lärarna starkt av denna syn. Vi kan tydligt se att attityderna som 

lärarna har till IKT starkt påverkas av skolledningens attityder. Detta kan förstås med begreppet 

internalisering.  Internalisering innebär att vi kan rekonstruera sociala processer och dra slutsatser 

om hur vi ska handla. I detta fall är de sociala processerna skolan, dess kultur och omgivning. 

Detta påverkar i sin tur de attityder som människorna i denna omgivning har.  

Även det meningsfulla lärandet är en central del av det sociokulturella perspektivet, vilket 

grundas på uppfattningen om att kunskap kan nås genom att människan engageras i att skapa 

meningsfulla produkter.63 Detta kan kopplas till skolledningens attityder och hur de i sin tur 

påverkar lärarnas attityder. Om skolledningen inte ser IKT som något positivt och meningsfullt, 

påverkas lärarna av denna syn och ser inte heller något meningsfullt i IKT-baserade arbetsätt. 

Om lärarna då går kurser inom IKT ser de inget meningsfullt i att lära sig något om det, vilket 

leder till att lärare inte får goda kunskaper inom ämnet. Lärarna har då inte skapat meningsfulla 

produkter och har inte fått nya kunskaper. Bristen på ett meningsfullt sammanhang kan alltså leda 

till negativa attityder.  

Som tidigare nämnts var också bristen på kompetens en av de orsakerna till att IKT inte 

används i den utsträckning respondenterna ville. Läroplanen är tydlig och pekar på rektorns 

skyldigheter och ansvar. Läroplanen skriver att rektor ska se till att personalen får den 

kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter.64 Detta 

då det gäller IKT som andra områden inom skolans undervisning. Utifrån vår analys kan vi 

konstatera att respondenterna vill och behöver mer utbildning och kompetens i ämnet. 

Intervjusvaren tyder på att många av lärarna är rädda för att använda IKT då de känner att 

eleverna i många fall kan informations- och kommunikationstekniken bättre än de själva.  

Man kan diskutera den grad av kompetens lärarna har då det kommer till IKT och jämföra det 

med elevernas kompetens. Som vi nämnt kan vi utläsa från intervjuerna att respondenternas 

elever redan har goda kunskaper inom IKT. Detta behöver dock inte vara ett hinder för att arbeta 

med IKT.  En respondent nämnde att eleverna mycket väl kan lära ut IKT till lärarna. Detta kan 

vi förstå utifrån det sociokulturella perspektivet som talar om lärande som en del av en social 

omgivning. Lärande sker i sociala samspel med andra, genom att lärare och elever gemensamt 

skapar kunskap i sociala och meningsfulla sammanhang kan djupare kunskap nås. Detta kan 

vidare kopplas till det sociokulturella begreppet "learning by doing", som syftar till att människan 

                                                 
62 Säljö (2000), s.12. 
63 Brodin & Lindstrand (2007), s. 25. 
64 Ibid. s. 19. 
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lär sig och når kunskap genom att aktivt skapa och göra saker.65  Vi menar att lärare och elever 

tillsammans kan skapa denna kunskap inom IKT.  

Enligt det sociokulturella perspektivet kan vi förstå kunskap som något man aktivt 

konstruerar. Kunskap och lärande ses som en del av en social omgivning, där allt som sker kring 

en individ påverkar lärandet. Den sociokulturella teorin menar att kunskap nås tillsammans med 

andra i meningsfulla sammanhang, det är i de dagliga sociala interaktionerna som kunskapen 

skapas i. Denna interaktion i vilken kunskap skapas förutsätter att man behärskar språkliga 

begrepp då språket är en nödvändighet för att interagera med andra i sociala sammanhang. I detta 

sammanhang rör de språkliga begreppen IKT och kunskapen skapas gemensamt mellan elever 

och lärare.  

Slutsats 

Utifrån den genomförda studien och analysen kan vi klart säga att vi har fått svar på våra 

frågeställningar. Vi kan genom analysen visa att respondenterna känner osäkerhet inför arbete 

med IKT och att samtliga nämner att det saknas resurser i form av tid, material och framförallt 

kompetens. Vi kan också påvisa att, trots bristen på dessa resurser på respondenternas skolor, är 

attityderna till IKT överlag positiva hos alla respondenter och deras medarbetare. 

Skolledningarnas inställning hade stor inverkan på lärarnas attityder till IKT.  Detta fick stort 

utrymme i studien och visade sig vara väldigt betydelsefullt för IKT och hur det integreras på 

skolorna. Skolans ledning måste skapa en miljö där lärarna upplever att det är meningsfullt att 

arbeta med IKT. För att det ska vara meningsfullt behöver skolledningen skapa en tydlig struktur 

där det framgår vem som har ansvar för vad. Lärarna måste också få relevant utbildning och 

tillräckliga resurser för att bedriva arbete med IKT.  

 

                                                 
65 Brodin & Lindstrand (2007), s. 25. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att ta reda på fyra lärares attityder till IKT, hur de arbetar med IKT i 

sin undervisning samt i vilket syfte. Våra resultat visar att det finns en positiv attityd till IKT, trots 

att det råder resursbrister både då det kommer till material, tid samt kanske framför allt kunskap 

hos lärarna. Det har visat sig att detta till stor del beror på vad skolans ledning har för attityder till 

IKT och hur arbete med IKT prioriteras. 

Då det kommer till studien och dess resultat är vi nöjda med vad vi har åstadkommit. Dock 

skulle det vara av intresse att vidga studien och dra fler slutsatser. Detta hade kunnat 

åstadkommas med intervjuer och enkätfrågor till betydligt fler respondenter, men hade krävts en 

mer omfattande undersökning och avsevärt mycket mer tid.  

Förslag på vidare forskning inom detta område kan vara att fortsätta utforska frågor om 

ansvarsfördelning. Det vore även intressant att fördjupa sig i frågor om hur skolans politiska 

ledning avser att utveckla IKT och med vilka resurser och idéer.  

Forskning visar att arbetet med IKT i den svenska skolan är eftersatt, men våra intervjuer visar 

att läget är betydligt ljusare än vad vi hade trott från början. Samtliga våra fyra respondenter 

berättade att de på något sätt arbetar med IKT. En av de fyra visade sig dessutom använda IKT i 

ett väl genomtänkt syfte. En av skolorna där vi genomförde våra intervjuer gjorde stora 

satsningar på IKT. Vi hoppas att utvecklingen av arbetet med IKT kommer att fortsätta i linje 

med sådana goda exempel. 
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Bilagor 

Intervjuguide 

Huvudtema: Bakgrundsfrågor 

Undertema: Verksam lärare 

Varför valde du att bli lärare? 

Hur länge har du varit verksam som lärare i de yngre åren? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Undertema: Utbildning 

Vilken utbildning har du? 

Har du gått någon fortbildning? 

Har du gått någon kurs som behandlar IKT? 

Undertema: Specifik arbetsplats 

Hur länge har du varit lärare på den här skolan? 

I vilken årskurs arbetar du? 

Hur ser din klass ut i nuläget? 

Undertema: IKT på arbetsplatsen 

Finns IKT-material tillgängligt i klassrummet? 

Finns IKT-material på skolan? 

 

Huvudtema: Lärarens inställning till IKT 

Undertema: IKT i undervisningen 

Använder du IKT i din undervisning? 

Hur använder du IKT i din undervisning? 

Vilket syfte har du med IKT i din undervisning? 

Hur skulle du vilja arbeta med IKT? 

Undertema: Personlig inställning till IKT 

Tycker du att IKT är viktigt? På vilket sätt? 

Vad anser du att IKT kan bidra med i undervisningen? 

I vilken årskurs anser du att arbeta med IKT bör införas? 

Undertema: IKT, elever och dess lärande 

Anser du att IKT kan främja lärande? På vilket sätt? 

Hur tror du att dina elever ställer sig till IKT i undervisningen? 

På vilket sätt tror du att dina elever vill arbeta med IKT? 

 

Huvudtema: Attityder till IKT på arbetsplatsen 

Hur är synen på IKT på din arbetsplats? 
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Tror du att det är skillnader i synen på IKT mellan olika lärargenerationer på din arbetsplats? 

Arbetar fler lärare på din arbetsplats med IKT? 

Kan du få stöd och tillfälle att diskutera IKT med arbetskamrater på din arbetsplats? 

 

Huvudtema: Tid 

Hur mycket tid lägger du på IKT-undervisning? 

Hur ofta använder du IKT i din undervisning? 

Erbjuds extra tid för arbete med IKT på skolan? 

Hur mycket tid lägger du på planering av IKT-undervisning? 

 

Huvudtema: Ansvar 

Finns det någon på skolan som är ansvarig för att IKT bedrivs i undervisningen? 

Finns det någon på skolan som är ansvarig för att köpa in material så att IKT kan bedrivas? 

Finns det någon på skolan som är ansvarig för underhållning av programvaror och  

material? 

 

Huvudtema: Resurser 

Undertema: Vilka resurser finns 

Vilka resurser finns det på din arbetsplats för att kunna bedriva IKT-undervisning? 

Finns det möjligheter att förbättra sina kunskaper inom IKT på arbetsplatsen? erbjuds 

fortbildningar? 

Finns det kollegor som är kompetenta inom IKT som du kan diskutera och utbyta erfarenheter 

med? 

Undertema: Saknas något 

Saknar du något på din arbetsplats för att utveckla IKT-undervisningen? 

Undertema: Framtid 

Hur skulle du vilja att IKT-arbetssättet utvecklas på din arbetsplats? 

 

 


