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Sammanfattning 

Denna studie handlar om vad pedagoger har för attityd, utbildning och förutsättningar gällande 

informations- och kommunikationsteknik (hädanefter benämnt IKT) i grundskolans tidigare år.  

 

   Nedan frågeställningar har används för att ge läsaren en bra grund till ämnet och senare i texten 

komma fram till en slutsats 

 

 Vad finns det för förutsättningar på de tillfrågade pedagogernas skolor för att kunna 

undervisa med hjälp av IKT? 

 Vad för relevant utbildning har de tillfrågade pedagogerna som undervisar med hjälp av 

IKT?  

 Hur arbetar de tillfrågade pedagogerna med IKT? 

 Vad har de tillfrågade pedagogerna i grundskolans tidigare år för attityd till IKT? 

 

 

   I den här studien användes intervju som metod.  Studien genomfördes med hjälp av 

kvalitativa respondentintervjuer. Fem pedagoger i grundskolans tidigare år intervjuades, med 

tidigare år menas från förskoleklass till årskurs 6. Utvalda delar från intervjuerna är 

transkriberade. I analysen presenteras teman utifrån den kartläggning som gjorts av intervjuerna, 

med hänsyn till frågeställningarna i denna empiri. Resultatet visar bland annat att pedagogerna i 

fråga tycker att IKT kan vara tidskrävande då tekniken ofta orsakar utmaningar samt att 

förflyttningen av datorer är ett problem på de skolor där det inte finns integrerat i klassrummen. 

Men trots dessa utmaningar ansåg pedagogerna i denna studie att IKT är bra och roligt och att 

man möter eleverna på deras egen intressenivå och ser till deras lust att lära.  

 

Nyckelord: Pedagogik, Grundskolan, Intervju, Pedagogiskt verktyg, IKT 
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 Inledning 

 Jag har valt att skiva om informations- och kommunikationsteknik (hädanefter kallat IKT) i 

skolan därför att jag själv har varit kritisk till en skolmiljö där elever sitter still vid datorer. Jag har 

istället varit en förespråkare för att ekonomiska resurser borde användas till att skapa mindre 

klasser, att göra skolgårdar mer attraktiva för eleverna och till att få in fler timmar med idrott och 

hälsa på schemat. Eftersom forskning visar att barnfetma ökar i Sverige (var fjärde tioåring är 

överviktig) så har jag tidigare ansett att skolan borde använda sina resurser på elevers rörelse och 

utevistelser istället för på IKT.1  

   Datorn kan man sitta vid på sin fritid, har jag tänkt. Men, efter att ha tagit del av forskning samt 

pratat med pedagoger som arbetar med IKT i skolan så har jag ändrat uppfattning. Nu har jag 

förstått att IKT är bra för eleverna och att tekniken inte leder till mer stillasittande i klassrummen 

utan att snarare ger eleverna en bättre självkänsla i och med användningen av IKT gör att alla kan 

vara med på sin nivå i undervisningen. Pedagogerna ser arbetsglädje hos alla elever men framför 

allt hos elever som annars ofta uttrycker frustration då de inte har motoriken som krävs för att 

kunna skriva, eller har någon form av läs- eller skrivsvårigheter.  

                                                 
1 Sjödin(2012)www.arbetarbladet.se(20130927). 
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Bakgrund 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är tekniska hjälpmedel såsom datorer, skriv- och 

läsplattor och projektorer, vilka används i skolan i samband med undervisningen. IKT har de 

senaste åren börjat användas i allt större utsträckning i skolan och användningen av digitala 

hjälpmedel ökar generellt i hela samhället. Allt fler barn och ungdomar växer upp i en 

digitaliserad värld och redan från tidig ålder är det många barn som lär sig hantera mobiltelefoner, 

skriv- och läsplattor och datorer antingen i hemmet eller på förskolan. Allt fler skolor låter IT ta 

större plats och i Läroplanen för grundskolan 2011 står det att:   

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

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.2 

   Trots detta framkommer det i Skolinspektionens rapport från 2012 att IKT i många skolor inte 

används i tillräckligt stor utsträckning. Rapporten pekar främst på 4 punkter.  

1. Utrustning finns ofta i skolan men används till administration mer än i den 

pedagogiska verksamheten.  

2. Övergripande strategier saknas och därför är det upp till den enskilde läraren hur 

denne arbetar med IKT.  

3. Kompetensutveckling av lärare har inte tillgodosetts. 

4. Utrustning saknas på skolor eller är uråldrig.3 

 

   Det finns idag stora skillnader i hur mycket resurser som läggs på IKT i Sveriges grundskolor, 

vilket skapar olika förutsättningar för eleverna. Konsekvenserna av detta blir att vissa elever i den 

svenska kommunala grundskolan dagligen möter digitala verktyg medan andra elever inte ges 

några möjligheter att arbeta med IKT. En annan aspekt av resursanvändningen är de stora 

skillnaderna i olika skolors satsningar på IKT inverkar på storleken på klasser och på elevers 

tillgång till speciallärare och skolsjukvård. Redan för mer än 10 år sedan fanns en viss oro om att 

kvaliteten i skolan (sett till lärartätheten, speciallärare och skolsjukvård) skulle sänkas i och med 

stora IKT-satsningar.4 

I Sverige har man sedan 1980-talet satsat på IT i skolutveckling och runt år 2000, genom 

satsning organiserad av stiftelsen Kunskaps- och Kompetensutveckling, blev datorn på allvar en 

                                                 
2 Skolverket (2011). 
3 Lund (2012)s. 1. 
4 Pedersen (2000)s. 34. 
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del av undervisningen på Sveriges skolor. Senare gjordes ytterligare en satsning på IT i skolan 

(ITis)där pedagoger erbjöds kompetensutveckling inom IT.5 

Det har sedan länge funnits en förväntan på IKT i skolan, men utveckling har gått långsamt, 

bland annat gällande pedagogers kunskaper och tillgången på digitala hjälpmedel.6 

   Ett vanligt sätt att arbeta med IKT i skolan är inom läs- och skrivinlärning. Ett exempel på 

detta är att elever får använda datorn som första skrivverktyg i skolan, för att sedan i årskurs 2 få 

börja använda papper och penna att skriva med. Det ger positiv effekt inte bara på handstilen 

utan även på att inlärningen av att skriva bokstäver med penna går fortare.7 Aktuell forskning 

visar att man inte är mogen att använda papper och penna för att skriva med förrän i årskurs 2. 

Eleverna har då en bättre utvecklad motorik och skriver lättare med pennan som skrivverktyg. 

Om man använder datorn som första skrivverktyg skapas bra förutsättningar för alla elever 

oavsett motorisk utveckling att vara med i skrivinlärningen.8 ”Eleverna inte bara lär sig läsa och 

skriva, utan de gör det med bibehållen lust och självkänsla.”9  

   Syftet med denna studie är att tillföra kunskap om pedagogers attityder till arbete med IKT och 

till de förutsättningar som finns i skolan gällande IKT. De åren jag riktat in mig på är 

grundskolans tidigare år.  

IKT som begrepp 

Begreppen IT och IKT används ofta i denna studie. IT betyder informationsteknik och IKT 

betyder informations- och kommunikationsteknik. Skillnaden mellan begreppen markeras av k-et 

som står för kommunikation, vilket betonar hur informationstekniken används i pedagogiska 

sammanhang. Vanliga tekniska hjälpmedel i skolan är datorer, läs- och skrivplattor, projektorer 

samt interaktiva tavlor.  

   Digitala verktyg är idag en naturlig del i elevens vardag utanför skolan. IKT i skolan står inte 

bara för kommunikation utan även för lärande.10 

                                                 
5 Brodin & Lindstrand (2003)s. 130. 
6 Fahlén (2000)s. 58. 
7 Trageton (2005)s. 118. 
8 Kristensson (2013)http://logopedeniskolan.blogspot.se(20131002). 
9 Lövgren (2012)s. 11. 
10 Riis (2000)s. 23. 
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 Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten kommer jag behandla tidigare forskning om IKT i skolan. Jag kommer även 

ta upp olika teoretiska utgångspunkter som är relevanta för denna studie.  

 

 Tidigare forskning 

ITs framväxte i den svenska skolan och de statliga satsningarna 

I en artikel författad av pedagogerna Brodin och Lindstrand beskrivs den satsning som gjorts på 

IKT i skolan. Från 1980 och framåt har det gjorts stora ekonomiska IT-satsningar i skolan från 

staten och kommunernas sida. Mellan 1996 och 2000 pågick ett projekt som stiftelsen för 

Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) startat. Det centrala i det projektet var 

IKT-användningen i skolan. Trots de stora satsningar som gjordes saknades kompetensen hos 

pedagogerna och de behövde utbildning.  

   Det hade inte funnits någon pedagogisk förankring i satsningarna som tidigare gjorts på IKT 

och 1999-2001 gjordes en satsning från Riksdagen. ITis (satsningen på IT i skolan) var projektets 

namn och 60 000 lärare erbjöds kompetensutveckling. Fokus låg på att IKT skulle vara ett 

verktyg för lärande och att pedagogerna skulle få adekvat utbildning.11  I Skolinspektionens 

rapport från 2012 framkommer att det krävs utbildning och fortbildning för pedagoger för att få 

möjlighet till det pedagogiska arbetet med IKT som ska följas i enlighet med LGR 11.12  

   Av alla som deltog i ITis-utbildningen så var en övervägande del kvinnor. Målgruppen för 

utbildningen var specialpedagoger med handledandefunktion, men även andra pedagoger deltog. 

Det framgår att utbildningen varit efterlängtad och att pedagogernas förväntningar var bland 

annat att få ökad kunskap om hur de kan bedriva undervisning med hjälp av IKT och vilka 

pedagogiska vinster det ger och vilka programvaror som finns att använda. Många pedagoger 

ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens och vetskap om de verktyg som var bäst lämpade för 

att bedriva en IKT-baserad undervisning. Det tekniska hinder som pedagogerna stötte på ansågs 

vara det största problemet, då det försvinner mycket tid från undervisningen då tekniken inte 

stämmer. Vissa pedagoger ansåg att de redan kunde mycket av det som utbildningen tog upp 

medan andra ansåg att de behövde mer kunskap i att använda IKT som ett pedagogiskt verktyg.13 

Under KK stiftelsen ”fyrtornsprojekt” som pågick 1996-1999 ansåg stiftelsen att 

kompetensutveckling var ett viktigt delmål. Något som under tidigare års satsningar saknat, men 

                                                 
11 Brodin & Lindstrand (2003)s. 130.  
12 Lund (2012)s. 5. 
13 Brodin & Lindstrand (2003)s. 130 ff. 
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fortfarande framkommer i Skolinspektionens rapport från 2012 var att pedagogerna i skolan är 

villiga att använda den nya tekniken som finns, men att de inte har kunskapen som krävs. Därför 

efterfrågas kompetensutveckling.14 

  Vid datorns intåg i skolan undervisade pedagogen om datorn och inte med, det var upp till 

denne själv att ha med datorn i undervisningen.15 Idag finns IKT-användandet förankrat i LGR 

11 och IKT ska genomsyra all undervisning. 

Fördelar och nackdelar med IKT som pedagogiskt verktyg 

Brodin och Lindstrands artikel Informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett specialpedagogiskt 

verktyg visar att det sedan länge gjorts stora IT-satsningar i skolan men att pedagogerna inte fått 

lära sig hur man lär ut med IT som pedagogiskt verktyg. Många av pedagogerna menar att den 

tekniska utrustningen finns på skolorna men att de själva inte har den kunskap som krävs för att 

på ett pedagogiskt sätt kunna undervisa med hjälp av IKT.16 Med kompetensutveckling och bra 

utrustning blir det lättare att individanpassa undervisningen och motivera eleverna.17 

   Det finns projekt runt om i Sverige där tydliga resultat visar på att det finns pedagoger som 

arbetar dagligen med IKT och som har nått framgångar. Ett exempel är pedagoger som arbetar 

med ASL-metoden (Att skriva sig till läsning kommer hädanefter att benämnas endast ASL). Dessa 

pedagoger är ofta engagerade och har en bred kompetens vilket ger elever som lyckas. I de tidiga 

skolåren när eleverna ska lära sig skriva och läsa finns det många barn som inte är tillräckligt 

finmotoriskt utvecklade för att kunna skriva och att då använda datorn som skrivverktyg gör att 

oavsett elevens finmotoriska utveckling så kan hon skriva på ett tangentbord. De flesta elever 

som får undervisning med ASL-metoden kan redan tidigt i skolan producera något läsbart för sin 

omgivning.   

   I samband med denna typ av undervisning kan man även använda talsyntes, vilket innebär att 

eleven hör vad den skriver och kan få bokstäver, ord och meningar upplästa och på så sätt blir 

skapandet av text lättare. Det här sättet att arbeta på blir väldigt socialt för eleverna, då de sitter 

två och två framför datorn samt att klassen ger återkoppling på de texter som klasskompisarna 

producerat.18 Ett annat bra exempel på den här typen av arbetssätt är att alla inkluderas, de barn 

som ännu inte lärt sig läsa kan genom talsyntes ändå ”läsa” sina och klasskompisarnas texter.19 

Genom att talsyntesprogrammet läser upp det som står på skrivet på skärmen. Pedagoger som 

tror att datorer och undervisning med hjälp av IKT gör något positivt för elevernas utveckling 

och lärande använder det i större utsträckning än andra pedagoger.20  

                                                 
14 Lund (2012)s. 4. 
15 Riis (2000)s. 17. 
16 Brodin & Lindstrand (2003)s. 130 ff. 
17 Lund (2012)s. 2. 
18 Lövgren (2009). 
19 Genlott & Grönlund (2013)s. 103. 
20 Hatlevik & Arnseth (2012)s. 65. 
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   Det har länge funnits förhoppningar om att IKT ska kunna lösa individualiseringsproblemet i 

skolan och att undervisningen skall kunna effektiviseras.21 Detta tar Lund upp i sin rapport 

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning där det framkom att det blir lättare att 

individanpassa undervisningen med rätt utrustning. Underlaget till rapporten hämtades från 30 

skolor och det framkom bland annat att i vissa klassrum fanns interaktiva tavlor, men de 

användes bara sporadiskt. Datorer användes framförallt för att renskriva texter och söka 

information på nätet och digitalkameror användes för att dokumentera arbeten. Alltså används IT 

i undervisningen inte i så stor uträckning. Det är enskilda pedagoger och skolor som har en 

integrerad IT användning. Den användningen sågs bidra till inte bara ökad motivation utan även 

en större förståelse i undervisningen från eleverna.22 

 

Pedagogens roll i skolan  

Gu´s artikel From national commitment and initiatives to implementation in the classroom: some critical issues 

on integration of ICT into education in the Swedish context visar på att trots den enorma mängd pengar 

som satsats på skolan sedan 1970-talet så finns stora glapp i den svenska skolans klassrum. De 

satsningar som gjordes innefattade dels teknisk utrustning i skolan och dels att utbilda pedagoger 

inom IKT.23  

   IKT kan ses som en kreativ ny del av det pedagogiska arbetet och det väletablerade 

pedagogiska arbetssätt som redan finns, kan göras om för att passa in i en IKT-anpassad skola.24 

En pedagog som arbetar med IKT måste vara medveten om vilket arbetssätt som gynnar vilka 

elever. Risken med att eleverna får för mycket ansvar själva, för att söka kunskap och lära sig, blir 

att de inte lär sig på djupet. Då tappar man de elever som inte klarar av denna typ av arbetssätt.25 

Idag är det många pedagoger som har stor kunskap om datorer och tekniken runt omkring. Men 

att integrera IKT i undervisningen handlar inte om att kunna använda en dator, utan att veta hur 

man ska använda den i undervisningen. Dagens pedagoger behöver jobba vidare hela tiden i sin 

IKT-utveckling genom att integrera med andra, gå på kurser och hålla sig uppdaterade.26 

   Tidigare forskning har visat att skolor varit dåligt utrustade och pedagogerna dåligt utbildade, 

men att det idag ser det annorlunda ut. Utrustningen finns på Sveriges skolor i varierande grad 

och kvalité, men pedagogerna anser att den är dålig och att det saknas tid och pengar.27  

Digitala verktyg är idag en viktig del av vardagen i skolan och pedagoger ska inte ta för givet 

att alla elever redan kan, utan den förmågan måste pedagoger hjälpa sina elever att utveckla.28 I 

                                                 
21 Fahlen (2000)s. 58. 
22 Lund (2012)s. 2. 
23 Gu (2011)s. 29. 
24 Sutherland (2004)s. 424. 
25 Jedeskog (2004)s. 43 ff. 
26 Gu (2011)s. 36. 
27 Ibid s. 35. 
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Anderssons artikel Newly qualified teachers’ learning related to their use of information and communication 

technology: a Swedish perspective framkommer att pedagoger framförallt använder IKT när de arbetar 

med Svenska, Matematik och Engelska och den visar även på att när eleverna använder datorn i 

matematikundervisningen så har de ett större engagemang för undervisningen.29 Vilket även 

framkommer i Postholms artikel The advantages and disadvantages of using ICT as a mediating artefact in 

classrooms compared to alternative tools. Där det bland annat står att i och med en IKT-inkluderad 

undervisning stärks elevernas självförtroende, det blir snyggare och bättre vilket ökar 

motivationen.30 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet är en teoretisk utgångspunkt man kan ha när man ska försöka 

förstå pedagogers tankar kring IKT. Det sociokulturella perspektivet förklarar hur människan ser 

på olika fenomen i samhället. I sociokulturellt lärande är det viktigt att vi inte bara lär på egen 

hand, när man lär på egen hand befinner man sig på den faktiska utvecklingsnivån medan när 

man lär i ett sammanhang med andra lär sig mer.  

   Lev Vygotskij (1896-1394) var en psykolog, pedagog och filosof. Han såg att omgivningen är 

avgörande för individens utveckling och Vygotskij pratade om den proximala utvecklingszonen. 

Det vill säga hur man kan lära sig mer tillsammans och med hjälp av andra och där pedagogen då 

har en mycket viktig roll.31 Samspelet mellan människor är viktigt och det är då kunskap utvecklas 

och får en innebörd.32  

Det sociokulturella klassrummet är ett rum för gemensamt lärande33 

     Enligt det sociokulturella perspektivet har vi människor två olika redskap, det fysiska och det 

psykiska. Det fysiska benämns som artefakter och till artefakter räknas redskap som används runt 

omkring oss såsom penna, papper, datorer, skriv- och läsplatta och interaktiv skrivtavla. I det 

sociokulturella perspektivet har dessa artefakter en stor betydelse för vårt lärande och vår 

utveckling. Till de psykologiska redskapen hör sådant vi kommunicerar med och använder för att 

tänka, exempelvis alfabetet. Mediering är ett annat begrepp som tyder på att människan är en 

redskapsutvecklande och användande person exempelvis på detta kan vara om eleven ska minnas 

lösenordet till datorn på 4 siffror som exempelvis är 1523 så kan eleven koppla det till det året 

Gustav Vasa blev kung, som är något eleven lärt sig i skolans historieundervisning, den 

                                                                                                                                                         
28 Löwing (2012)s. 29. 
29 Andersson (2006)s.672. 
30 Postholm (2007). 
31 Löfving (2012)s. 44. 
32 Säljö (2012)s. 68 ff. 
33 Trageton (2005)s. 11. 
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kunskapskopplingen blir ett medierande redskap. Användandet av språk och begrepp vid 

kommunikation och tänkande liknade Vygotskij vid att använda kratta och spade när vi brukar 

jorden.   

Appropriering innebär att individen bekantar sig med fysiska och intellektuella redskap och 

det sker en process där individen får insikt i hur dessa redskap kan användas.  

Appropriering sker i samtal och i olika sociala praktiker och den sker genom att man själv 

använder redskapen och genom att man hör eller ser andra använda dem på specifika sätt.34 

Det här hjälper oss att förstå lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Detta kan även kopplas 

till hur IKT kan användas i undervisningen på så sätt att redskapen är tekniken och att eleven ser 

pedagogen använda den för att sedan själv göra det. 

Ett annat begrepp inom det sociokulturella perspektivet är internalisering vilket innebär hur 

man kan handla i olika situationer, som man lär sig genom just sociala situationer som blir 

erfarenheter. Detta är exempelvis vad människan gör när hon lär sig använda medierade redskap. 

Våra erfarenheter utgör grunden för vårt handlande genom att vi drar slutsatser och 

rekonstruerar sociala processer.35 

   Den erfarenhet och kunskap människan har använder hon när hon står inför nya situationer 

och den kunskapen används i interaktion med andra för att skapa ny kunskap, i den proximala 

utvecklingszonen lär man i interaktion med andra. Ordet scaffholding, på engelska som på 

svenska betyder stöttning, kan beskriva den proximala utvecklingszonen vidare. Då eleven får 

stöttning i det som finns ”inom räckhåll” sker utveckling i interaktion med andra. Dessa sociala 

processer sker i skolan och är en stor del av utveckling och lärande inom det sociokulturella 

perspektivet.36 

    John Deweys (1859-1952) pedagogiska filosofi har satt stora spår i dagens pedagogik, bland 

annat att man ska se till individens intressen och behov. Det är idag en given utgångspunkt i all 

undervisning.37Aktivitetsbegreppet och verksamhetsbegreppet är två centrala begrepp inom 

Deweys pedagogik, liksom ”learning by doing” som vilket i grunden handlar om att ha en mening 

med handlandet- ett mål. Handlandet ska ha en avsikt, det ska finnas en planering, och det ska 

ske en reflektion av erfarenheten och bedömning av det nya resultatet.38 Utgångspunkt i elevens 

lärande skall ske från elevernas erfarenheter och känslor för att det ska ske en god socialisering.  

                                                 
34 Säljö i Forsell (2005)s. 128 ff. 
35 Ibid s. 129 ff. 
36 Ibid s. 121 ff. 
37 Sundgren i Forsell (2005)s. 79.  
38 Ibid s. 92. 
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Syfte 

 

Tidigare studier av hur IKT används i undervisningen i den svenska skolan har givit en rad olika 

resultat. Bland annat visar det sig att fördelningen av IKT-resurser skiljer sig mycket åt på olika 

skolor, trots breda ekonomiska satsningar. Det finns också stora skillnader i pedagogers 

kunskaper i att undervisa med IKT, även om möjligheter till fortbildning erbjuds. Tillgången till 

adekvat utrustning är ojämnt fördelad och pedagoger anser att tekniska problem är ett av de 

största hindren för ett effektivt arbete med IKT.  

   Ifråga om pedagogiska vinster visar tidigare forskning att IKT kan vara ett effektivt stöd för 

barn i tidiga skolår, särskilt ifråga om läs- och skrivinlärning. Barn som lär sig att skriva på skriv- 

och läsplatta blir exempelvis snabbare skrivkunniga och förmögna att forma läsbara bokstäver än 

barn som övar läs- och skrivinlärning med traditionella metoder.  

   Mot denna bakgrund är syftet med denna studie att bidra med kunskaper om hur pedagoger 

arbetar med IKT och vilka attityder de har till IKT samt deras utbildning och förutsättningar. 

Studien inriktas på förhållanden i årskurserna förskoleklass till årskurs 6 och ska besvara följande 

frågeställningar.  

 

 Frågeställningar  

 Vad finns det för förutsättningar på de tillfrågade pedagogernas skolor för att kunna 

undervisa med hjälp av IKT.? 

 Vilken utbildning har de tillfrågade pedagoger som undervisar med hjälp av IKT? 

 Hur arbetar de tillfrågade pedagogerna med IKT? 

 Vad har pedagoger i förskoleklass-åk 6 för attityder till IKT? 

 

 Svaren på frågeställningarna kommer att analyseras i förhållande till tidigare forskning och 

med hjälp av det sociokulturella perspektivet på lärande, vilket bland annat lyfter fram fysiska 

artefakters betydelse för effektiva lärmiljöer. 
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Metod för datainsamling 

Metoden som använts i denna studie har bestått av intervjuer med pedagoger. Jag använder mig 

av kvalitativ forskningsintervju.39  

Jag har tagit utgångspunkt i Esaiassons uppfattning och gjort en intervjuguide där jag först valt att 

ha uppvärmningsfrågor för att skapa en bra stämning mellan mig och den intervjuade. Därefter 

valde jag att ha tematiska öppna frågor. På dessa ställdes uppföljningsfrågor för att gå djupare och 

få mer innehåll i svaret.40 Vid varje intervju fanns färdiga teman och frågor.41 Vidare valde jag att 

ha öppna frågor så att den intervjuade fick berätta fritt om just det ämne frågan gällde.  

   Intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplats, hem och per telefon och blir därför 

kallade personliga intervjuer.42 De intervjuade arbetar i grundskolans tidigare år. Då mitt syfte i 

denna studie var att ta reda på attityder, resurser och utbildning gällande IKT-användning hos de 

intervjuade pedagogerna ansåg jag att min valda metod var lämpligast då jag kan få fram vad 

pedagogen tycker och tänker med dennes egna ord. För att försäkra att pedagogen fått uttrycka 

allt denne ansåg var av vikt, ställdes en öppen fråga i slutet av intervjun. Jag valde att först göra en 

provintervju för att testa min intervjuguide, efter mindre justeringar var den klar att använda. 

Efter varje intervju skrevs en sammanfattning och sedan i direktanslutning gjordes en utskrift av 

vare intervju som spelats in med hjälp en mobiltelefon.43  

  

Urval 

Fem pedagoger i grundskolans tidigare år blev kontaktade gällande en intervju om IKT i skolan. 

Dessa pedagoger är alla relativt nya i skolan, den som arbetat längst har arbetat i 7 år.  

Pedagogerna i fråga utsågs då jag visste att de arbetade för att integrera IKT i undervisningen. De 

tillfrågade pedagogerna arbetar på olika skolor i Uppsala och Sollentuna kommun.  

En av respondenterna kallar jag för Maja, hon har arbetat som lärare i 3 år och blev färdig 

med sin lärarutbildning 2009. Hon har varit på 3 olika skolor sedan dess. Nu är Maja klasslärare 

för en årskurs 1. Svenska och SO är de huvudämnen som Maja läste under sin lärarutbildning, 

men Maja undervisar även i andra ämnen. 

 Min andra respondent kallar jag för Tove, hon har arbetat som lärare i 4 år och blev färdig 

med sin lärarutbildning 2009. Tove har arbetat på en och samma skola sedan dess. Svenska och 

                                                 
39 Esaiasson (2004)s. 281. 
40 Ibid s. 290 ff. 
41 Ibid s. 255. 
42 Ibid s. 258. 
43 Ibid s. 290 ff. 
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Matematik var de huvudämnen Tove läste på sin lärarutbildning. Nu undervisar hon i alla ämnen 

i grundskolan.  

Min tredje respondent kallar jag för Maria, hon arbetar i en förskoleklass. Under sin utbildning 

på lärarhögskolan valde Maria Pedagogiskt arbete med yngre barn och NO för nybörjare som 

inriktning. Nu undervisar hon eleverna i alla ämnen. 

Min fjärde respondent kallar jag för Fredrik, idag har Fredrik en årskurs 5. Fredrik har arbetat i 

grundskolan i 7 år med alla olika åldrar. De ämnen han läste på lärarhögskolan var Idrott, NO 

och SO. Idag undervisar Fredrik i Svenska, SO, NO och IKT som egentligen inte är ett eget 

ämne men som de på hans skola valt att ha med i undervisningen och koppla ihop med Svenska 

och SO.  

Min femte respondent kallar jag för Martina, hon har arbetat 4 år i skolan. De ämnen Martina 

undervisar i skolan är Svenska och SO, hennes huvudämnen på lärarutbildningen var Pedagogiskt 

arbete med yngre barn, Språk och Matematik och SO blocket. 

   Respondenternas olika bakgrund förväntas ge olika utfall i studien.  

Metod för bearbetning av analys 

I bearbetningen av insamlad data och analys har jag försökt hitta sammanhängande mönster och 

använt mig av en kartläggningsmetod. Där jag kartlagt de olika fenomen som framkommit i 

resultatet.44  

Genomförande 

När intervjuerna för denna studie skulle genomföras valde jag i samråd med mina respondenter 

att besöka två av dessa pedagoger på deras respektive skola där vi satt i klassrummet efter dagens 

lektioner var avslutade. En av de tillfrågade pedagogerna träffade jag hemma hos henne och en 

pedagog träffade jag på universitetet och en pedagog hade jag en telefon intervju med då hon 

tyvärr blivit sjuk och inte hade möjlighet att träffa mig i person. Vid varje intervjutillfälle hade jag 

med mig min dator där min intervjuguide fanns nedskriven och där jag även förde viss 

anteckning under samtalets gång. Jag använde min telefons röstinspelningsfunktion för inspelning 

av varje intervju vilket respondenterna informerades om innan intervjun startade. Detta skedde 

vid alla intervjuer med undantag för telefonintervjun där jag antecknade samtidigt som min 

respondent svarade. Jag började varje intervju med att prata om allmänna saker för att sedan tala 

om att intervjun skulle börja och att jag skulle börja spela in samtalet. 

                                                 
44 Esaiasson (2004)s. 298. 
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Etiska aspekter 

Den etiska aspekt jag valt att lägga fokus på till den här intervjuguiden var informationskravet. Jag 

skulle inte göra någon undersökning som kunde göra att de intervjuade kunde känna sig rädda 

eller tycka att det kändes jobbigt. Jag skulle fråga om de attityder, resurser och utbildning som 

pedagogerna hade till IKT i undervisningen. Min skyldighet var att informera om de intervjuades 

syfte och villkor för deltagandet, samt att de kunde avbryta när de önskade. Innan intervjun så 

fick personerna förhandsinformation så de visste vad det handlade om. Samt namn på den 

forskningsansvarige, så att de visste vem de kunde kontakta.  

   Motivering som gavs till varför de skulle ställa upp var för att försöka ta reda på hur IKT kan 

integreras mer i skolorna idag, och om det borde läggas mer forskning på detta ämne som kan 

generera mer kunskap. Jag var tydlig i min information om att det var frivilligt och att svaren 

endast kommer användas till forskningen. Samt att information gavs om var och hur de kan få ta 

del av resultatet.45  

   I mitt fall kom deltagarna som intervjuades att vara aktiva, så all förhandinformation gavs. Och 

det kom inte att äventyra min undersökning. 

Reflektion  

Jag har använt mig av en så kallad respondentundersökning, där jag har ställt samma frågor till 

alla respondenter för att sedan hitta mönster bland respondenternas svar. Samtalsintervjuer 

innebär att man kartlägger människors uppfattningar och utvecklar begrepp och definierar 

kategorier. Respondenten ska känna sig trygg under intervjun för då skapas goda chanser för att 

få ärliga svar.46 

   Resultaten visar endast hur de ser ut på dessa fem pedagogers skolor och vad de har för 

attityder, utbildning och resurser till IKT och inte för hela Sveriges grundskolor. 

  Validiteten är hög då liknande resultat kan ses i andra studier såsom exempelvis i Anderssons 

rapport Newly qualified teachers' learning related to their use of information and communication technology: A 

Swedish perspective. Där han bland annat såg att nyexaminerade pedagoger i stor utsträckning 

använde IKT i undervisningen och IT användes även för kunskapssökande på internet, av de 

nyexaminerade pedagogerna.47 

 De begränsningar jag funnit är att det bara är pedagoger från Uppsala och Sollentuna 

kommun som deltagit i studien samt att dessa 5 pedagoger är i ungefär samma ålder och alla har 

arbetat i 7 år eller mindre. Detta kan därför vara ett underlag till framtida studier och ge en bra 

grund till vidareforskning. 

 

                                                 
45 http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml (201310001). 
46 Esaiasson (2004). 
47 Andersson (2006)s. 679. 

http://codex.vr.se/forskarensetik.shtml
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Reslutat 

I detta resultat avsnitt redovisar jag varje kommande intervju var för sig. Jag använder fiktiva 

namn för att skydda mina respondenters identitet.   

 

Intervju med Maja 

Respondent 1: Maja, 33 år. Arbetar i årskurs 1.  

   I fråga om utbildning har Maja gått en PIM-kurs (praktisk IT och mediekompetens). Hon 

känner att hon har relativt bra kunskaper för att använda sig av IKT i undervisningen. 

 
I: Hur har din roll som pedagog förändrats i och med användandet av IKT? 

 

M: IKT är ett naturligt inslag i undervisningen, användandet av projektor och storbild. Jag skriver 

upp bokstäver och eleverna får skriva av. På projektorduk tittar vi mycket på film om djur och vi 

tittar mycket på faktafilmer överlag. Vi skriver ibland på datorn och lär eleverna baskunskaper som 

att hämta bilder från internet och vad man får och inte får använda. 

 

På frågor gällande lärarrollen berättar Maja att det ligger i tiden att använda sig av IKT. I 

princip alla barn har daglig kontakt i hemmet med telefoner, datorer eller skriv- och läsplattor 

även i de låga åldrar som Maja arbetar. Alla klasser på skolan har en klassblogg, det måste man ha 

enligt direktiv från rektorn och där kan föräldrar följa det klassen gör.  

 
 I: Hur tolkar du IKT i LGR11?   

 

M: IKT kan man få in i allt. Det vi pratar mycket om på våra möten är hur vi ska få in mer IKT i 

undervisningen. Mina kollegor är mycket positiva till IKT, även de äldre. Man kan använda det 

tillexempel inför utvecklingssamtal i årskurs 4-6 och då blir eleverna mer delaktiga och engagerade, 

exempelvis med ett bildredigeringsprogram där man kan tala in ljud. Alla pedagoger tycker IKT är 

bra för att det underlättar när man väl lärt sig. 

   Beträffande frågan om utrustning beskriver Maja IKT som ett bra verktyg för lärande i skolan. 

Den utrustning Maja arbetar med är projektor, ”modern overhead”, och hon har 2 stationära 

datorer i klassrummet. Om hon behöver fler datorer lånar hon dem från datasalen och man kan 

även gå till datasalen och sitta där och jobba. På dessa lektioner lär sig eleverna grundläggande 

kunskaper i Word. 
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I: Vilken är den främsta framgångsfaktorn som du ser hos eleverna när de använder datorn som 

pedagogiskt verktyg i sin läs- och skrivinlärning? 

 

M: I och med metoden Att skriva sig till läsning så är talsyntes verkligen bra, eleverna skriver och 

kan sedan lyssna på vad de skrivit. Alla bokstäver har ett ljud. Det är skillnaden mot om man låter 

eleverna skriva i Word, där det finns autokorrigering med stor bokstav och sådant. ASL- metoden 

ger alla en förutsättning att lyckas, det jag sett av mina elever är att det har varit lättare att lära sig 

läsa sedan. 

 

 Maja anser dock att det är bra med en kombination av att använda ASL-metoden och att 

skriva med penna och papper. Rent praktiskt så ska datorerna fungera och det ska finnas plats, 

pengar, och tid att avsätta.  

M: Egen dator i bänken vore fantastiskt! 

 Vidare berättar Maja att det länge funnits dator och skriv- och läsplatta för barn med särskilda 

behov.  

Det är den praktiska frågan som är svårast tycker Maja. Det finns inte en egen dator till varje 

elev och det är besvärligt att ta fram och få igång datorerna. Det görs men det vore lättare om det 

inte vore så besvärligt. 

Rörande temat om attityder berättar Maja att hon minst tre dagar i veckan använder sig av 

IKT i undervisningen.  Hon har ingen avsatt tid för IKT-planering, men lärarna har mer tid på 

schemat varje vecka för att en gång i månaden ha extra tid till att jobba med skolans 

kvalitetsarbete tillexempel IKT. Då sitter alla pedagoger tillsammans och hjälper varandra, det 

finns med andra ord lite tid.  

 Gällande organisation och resurser så finns det en IKT-grupp som ordnar med inköp och det 

tekniska. Det är dock det egna intresset som styr mest om det arbetas med IKT i klassrummen 

eller inte. Pengar till inköp kommer i omgångar och då köper man in det som personalen helst vill 

ha.  

 Maja funderar kring hur vissa skolor ligga så långt före och andra så långt efter när det gäller 

just utrustningen och organisationen runt omkring IKT. Det hon har sett när skolor satsar på 

IKT är att det blir större klasser och resurser som försvinner.  

Det finns bidrag att söka, exempelvis Att skriva sig till läsning (ASL) om man vill jobba mer 

IKT-baserat. 

 
I: Har du något du vill tillägga angående det vi pratat om och denna typ av undervisning?  

 

M: Jag kan tro att det kan fungera och hjälpa och många tycker det är roligt. Det är en inspiration 

till att lära sig, så det blir fint o snyggt och rakt annars kan det fälla många som tycker det är 

jobbigt med det motoriska. Eleverna är som öppna böcker de är jätte duktiga och kommer ihåg 

alla lösenord. Det funkar överlag väldigt bra. Jag har ju inte så många elever, de är ju bara 19 

stycken, så då fungerar det. 
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Intervju med Tove 

Respondent 2: Tove 29 år som arbetar i årskurs 1 och 2.  

   I fråga om utbildning har Tove gått en obligatorisk PIM -kurs och hon har 7,5 p IKT från 

lärarutbildningen. Toves IT bakgrund är ganska god och har bra grundläggande IKT-kunskaper 

och tycker att det blir roliga inslag i undervisningen.  

 
I: Vad är IKT för dig?  

 

T: Användandet av det tekniska runtomkring i skolan allt från dator till musik, projektor och skriv- 

och läsplatta. 

 

På frågan gällande lärarrollen och IKT så ser Tove det som ett hjälpmedel i det pedagogiska 

arbetet och inte som själva huvudsyftet. Det står i LGR 11 att IKT ska finnas med i skolarbetet 

och dagens samhälle är byggt på teknik oavsett yrke så måste du kunna använda en dator. 

   Beträffande frågan om utrustning där Tove arbetar finns fyra skriv- och läsplattor i 

förskoleklassen och totalt femton datorer till 100 elever och datorerna finns i en datavagn som 

lärarna får boka i förväg, det finns även sex stycken stationära datorer. Varje klassrum har 

projektor och alla lärare har en varsin bärbar dator. Tove har en egen skriv- och läsplatta i sitt 

klassrum, men det är inget de andra lärarna har. Datorerna har börjat användas mer och mer 

överlag på skolan och Tove har minst en lektion i veckan som är inriktad på att eleverna ska lära 

sig använda datorn för att skriva på den. Då de även har en skrivare i närheten så går det att 

skriva ut det eleverna skrivit.  

   SKOP (som står för den tekniska supporten) fungerar bra, men oftast hinner hon själv lösa 

problemet innan hon får hjälp av dem. Tove är den som alla vänder sig till med sina dataproblem, 

hon tror att det troligtvis beror på att hon är den som är mest engagerad i frågan och kan mest 

om datorer. 

   Gällande de positiva effekter som Tove ser när hon och eleverna använder IKT är framför allt 

det motoriska, det blir lika för alla och det finns ett stort intresse bland eleverna. De vill, försöker 

och tycker att det är stimulerande. Det blir ”det lilla extra” att få skriva på datorn, eleverna lägger 

även in bilder själva. Ofta när de sjunger sånger och läser ramsor använder hon projektorn, det 

blir mer intressant om det är en liten Nalle som sjunger och gör rörelser. Det blir mycket roligare 

än när man bara lyssnar och Tove fångar elevernas uppmärksamhet på ett helt annat sätt. 

Framför allt använder Tove sig av projektorn i Engelska, istället för att använda boken. Eleverna 

får titta på nyhetsprogram som är anpassat för skolan, liknande ”Lilla aktuellt” som är ett 

nyhetsprogram anpassat till elever i grundskolan.  

   Gällande hinder med denna typ av undervisning så finns det inte varsin dator till eleverna och 

det måste planeras så att ingen annan klass vill använda datorerna samtidigt, datorerna ska vara 

laddade och allas inloggningar måste fungera och det är något som inte fungerar varje lektion. 

Det tar ca 6 månader med en ny klass att komma igång och få allt att fungera.  Tove önskar att de 
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kunde finnas fler datorer så att man slipper boka upp i förväg och dela.  Det är besvärligt när 

tekniken inte fungerar och mycket lektionstid går till tekniskt strul.  

   På frågan om attityder ser Tove att de kollegorna som är äldre än henne är inte så positivt 

inställda till användandet av IKT, de pedagogerna vill känna att de kan bättre än eleverna. Och 

just det tekniska är något de inte hängt med på. I deras värld är det läraren som har kunskapen 

medan Tove anser att man även lär av att lära ut, alltså att eleverna lär henne något är också en 

lärprocess för dem. När Tove visar de äldre kollegorna hur de ska arbeta med IKT är de positiva, 

men de tycker de är besvärligt att lära sig från början.  

   Det finns en oro över att handstil kan försvinna, men egentligen funderar Tove, hur viktigt är 

det att man kan skriva fint. Samhället är elektroniskt uppbyggt nu så det är där man borde lägga 

mycket fokus. Föräldrarna till Toves elever är otroligt positivt inställda till IKT i undervisningen, 

de tycker om att få tips om bra sidor som barnen kan använda hemma samt att deras barn får lära 

sig grundläggande datakunskaper och att Tove har en Blogg/hemsida är något som föräldrarna 

tycker är jätte bra.  

 
I: Hur ofta använder du dig av IKT i arbetet?   

 

T: Varje dag används något IKT, projektor, skriv- och läsplatta eller bärbardator. 

 

   Gällande organisation och resurser ser Tove en förändring under de sista åren och det är att de 

äldre kollegorna också kan och vill använda IKT mer och mer hela tiden när de får tips och att 

Tove visar för dem hur man kan göra för att underlätta för sig själv också. På skolan har de 

pedagogiskt samtal en gång i veckan där de ofta tar upp den tekniska biten, och lär varandra. 

   Önskemål gällande IKT kommer från lärare och sen får de kanske ett okej från ledningen men 

det kommer aldrig förslag från ledningen om hur man kan få in mer IKT på skolan och i 

undervisningen. Kommunen kan ibland komma med förfrågningar om skolorna vill ha vissa 

saker och det tar man ställning till då. 

   Tove tycket att många skolor satsar fel, det måste finnas en balansgång med ekonomin. Satsar 

man mycket på IKT görs avdrag på annat som kan resultera i stora klasser, mindre städning och 

så vidare. Toves rektor satsar på mindre grupper och speciallärare, skolsköterska och 

skolpsykolog och att de alltid finns tillgängliga för eleverna det vill säga läggs mycket pengar på 

annat som är viktigt, än det tekniska. 

   Tove har lite tankar om att det blev allt för olikt bland skolorna i Sverige när kommunen tog 

över ansvaret från riksdagen. Men samtidigt kanske beslutsfattarna satt för långt bort förut. LGR 

11 tycker hon är för öppen och tolkningsbar. Det borde vara mer jämnt över hela Sverige med 

tydligare riktningar att följa. En lika skola för alla är målet i Sverige och så borde det även se ut i 

skolorna. 
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Intervju med Maria 

Respondent 3: Maria är 29 år och har arbetat som lärare i 3 år.  

   I fråga om utbildning har Maria ingen utbildning alls i IKT, inte ens den obligatoriska PIM- 

kurs som lärare som arbetar inom kommunen ska ha gått. Det hon kan har hon lärt sig själv eller 

från kollegor. Hon har heller inget intresse för det sedan tidigare 

 
I: Vad är IKT för dig? 

 

R: IKT för mig är ett tekniskt hjälpmedel och arbetsätt i skolan. IKT genomsyrar hela skoldagen 

och då främst genom datorn och vår interaktiva skrivtavla som vi har i klassrummet. I enlighet 

med LGR 11 så tolkar jag det som så att IKT ska finnas dagligen i alla ämnen. Men jag tycker 

också att man kan tolka det som man vill, men det ska finnas med. Min roll som pedagog är att 

leda klassen mot målen som finns i årskurs 3 och hjälpa varje elev att utvecklas efter sin egen 

förmåga. 

 

Beträffande utrustning tycker Maria att de är positivt med en interaktiv skrivtavla i 

klassrummet och det finns i alla klassrum på hennes skola. Alla lärare har en egen bärbar dator 

och det finns en datasal med en klassuppsättning datorer och 2 nya datavagnar med 

klassuppsättningar som man kan boka och låna. Hon vet inte om de har några skriv- och läsplatta 

på skolan överhuvudtaget. Det finns en kvinna som är IT-ansvarig, hon är även klasslärare så hon 

finns där dagligen om man behöver hjälp. Om det finns någon annan teknisk support vet hon 

inte.  

Gällande läs- och skrivutvecklingen så får en elev varje morgon i en veckas tid skriva på den 

interaktiva skrivtavlan. Dag, datum och så vidare samt att eleven får ta närvaron på klassen, vilket 

går väldigt smidigt. På så sätt får hon in både skrivning och läsning i och med det. På bara en 

vecka brukar hon se stora framsteg hos eleven. Nackdelar med det tekniska är enligt Maria att det 

kan bli krångel om datorn inte vill starta eller om den interaktiva skrivtavlan hakar upp sig.  

På frågan gällande attityder ser Marias att alla kollegor är mycket positivt inställda till att få in 

mer IKT i skolan och de hjälper varandra med tips och idéer för att göra undervisningen rolig 

och stimulerande för eleverna och Maria använder IKT dagligen i sin undervisning.  

Gällande organisation och resurser finns ingen speciell tid avsatt till att planera ihop med 

kollegor just gällande IKT men de lägger in det på vanliga planeringstiden. Ledningen på skolan 

kommer inte själva med några idéer om vad som kan göras för att göra skolan mer IKT anpassad 

och för att följa LGR 11, men ledningen lyssnar på lärarna och köper ofta in det som lärarna vill 

ha. Exempelvis så blev det så med den interaktiva skrivtavlan.  

 
I: Har du något du vill tillägga angående det vi pratat om och denna typ av undervisning? 

 

M: Jag ser att man hellre lägger pengar på extra resurser och mindre klasser än på skriv- och 

läsplatta och annat teknisk utrustning, nu när vi har en interaktiv skrivtavla. Tekniken kommer 

eleverna få så småningom ändå, men den förändras så snabbt nu så när de blir vuxna är det något 

helt annat som gäller. 
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Intervju med Fredrik 

Respondent 4: Fredrik, 35 år. Arbetar i årskurs 5.  

I fråga om utbildningen så har Fredrik alltid haft ett stort intresse för IT ända sen han var ung. 

Han har läst en IKT-kurs på lärarhögskolan och gått den obligatoriska PIM-utbildning som gäller 

för alla lärare i kommunen samt att han gått några vidareutbildningar under sin tid som lärare. 

IKT är framtidens läromedel säger Fredrik som är mycket involverad i IKT-arbetet på skolan. 

Han har även varit aktiv på Skoldatateket som är en plattform för lärare att få utbildningar, tips 

och IKT idéer. 

 
I: Vad är IKT för dig?  

 

F: Roligt, hjälpmedel, studieverktyg. Det är mer hjälp för vissa och vissa behöver det i större 

utsträckning än andra. Man ska kunna ha användning för IKT på många olika sätt och få eleverna 

att förstå bredden av IKT. IT är elevernas vardag utanför skolan och användningen dippar totalt i 

skolan. Eleverna pratar mycket om vad de gör på internet och Kick är det senaste, (det är en chat 

med alla möjliga olika personer, inte bara de man känner). Youtube är också populärt och där finns 

mycket bra saker och eleverna kan få bra idéer därifrån och även använda det som kunskapskälla. 

 

På frågan gällande lärarrollen så tycker Fredrik att det är kul att användningen av IKT står så 

tydligt med i många olika ämnen i LGR 11. Fredrik vill att eleverna ska komma till skolan och 

känna att de är roligt och gå hem och känna att man lärt sig något och vill veta mer. Han arbetar 

ständigt med att fundera på hur han ska göra för att nå det. 

Fredrik ser att det definitivt har blivit ett ökat IKT-användande i skolan, exempelvis med 

datorer, men han påpekar även att man måste vara intresserad för att det ska bli av. Den typen av 

undervisning har inte förändrat han som lärare men hans undervisning. Att använda medievagn 

eller skriv- och läsplatta blir närmare elevernas vardag utanför skolan.  

Beträffande utrustning på skolan så finns 2 stycken datavagnar som måste bokas och 2 stycken 

medievagnar med projektor på och alla pedagoger har precis fått en varsin skriv- och läsplatta till 

sitt klassrum och elever med särskilda behov har i de allra flesta fall en egen skriv- och läsplatta 

som tillhör skolan och den får inte tas med hem, men det är den elevens skriv- och läsplatta på 

skoltid.  

Den som har hand om supporten på skolan är Fredrik och det är enligt honom mycket 

tidskrävande.  Han tycker att en egen tjänst på skolan ska vara IT-pedagog, nu när det står om 

IKT användandet så tydligt i LGR 11. Det borde finnas en IT-pedagog som kan göra lite mer 

tekniska saker med eleverna än en lärare som känner att hen inte klarar av det.  

Fredrik är inte It-tekniker utan IT-pedagog och kan känna att det, även för han är svårt med 

tekniken. Den tekniska supporten SKOP kan vara svår att jobba med, problemet man har kan bli 

ett ärende som kan dröja upp till en vecka att få hjälp med. Fredrik beskriver det som om att han 

får vara It-tekniker fast det inte är något han kan eller är, och det blir otroligt tidskrävande på 

hans ordinarie tjänst.  
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I: Vilken är den främsta framgångsfaktor som du ser hos elever när ni använder IKT som 

pedagogiskt verktyg i deras skriv- och läsinlärning? 

 

F: Största framgångsfaktorn är att eleverna bli nöjda, det är enklare att jobba, förändra och att få 

det uppläst för elever med dyslexi. Eleverna blir mer självständiga men nackdelar är tekniken, när 

de inte fungerar. Exempelvis kan eleverna hamna på fel sidor på internet, samtidigt måste den 

diskussionen tas då man inte kan förhindra sådant. Avundsjuka är en annan sak som kan 

uppkomma, om man inte har tillräckligt med utrustning så att alla kan få varsin sak.  

 

I fråga om attityder hos kollegor så är det positivt, främst för att eleverna efterfrågar IKT. 

Lärarna är inte riktigt bekväma med att arbeta med IKT, framför att för att det är jobbigt när 

tekniken strular och då avstår många från det.  

Gällande organisation och resurser så använder Fredrik IKT varje dag i hela klassen och några 

elever får mer i och med att de har dyslexi. I nuläget finns det ingen planeringstid för IKT på 

skolan. Det är ledningen som bestämmer men det är Fredrik som leder arbetet med att få in mer 

IT-utrustning på skolan. Det finns inte heller någon avsatt tid för att planera IKT arbetet utan det 

är vanlig planeringstid som gäller men pedagogerna har i och med PIM-kursen fått några timmar 

där de fick hjälpa varandra och diskutera.  

Det görs just nu en stor satsning på skolan där alla klassrum ska få egna projektorer. Vad det 

blir för konsekvenser ekonomiskt sätt vis stora IT-inköp kan Fredrik fundera över, exempelvis 

vart man tar pengar ifrån. Fredrik är för IT i skolan men tycker att det ska finnas böcker för 

exempelvis Svenska och Matematik.  

 
I: Har du något du vill tillägga angående det vi pratat om och denna typ av undervisning? 

 

F: Man måste våga närma sig elevers vardag och se det som ett hjälpmedel och finna den röda 

tråden i hela undervisingen. Det är ett fantastiskt hjälpmedel för de elever som har svårigheter. 

Handstil är inte jätte viktigt men man måste kunna skriva och lära sig hur man skriver på olika sätt, 

men man vet inte hur det ser ut om 20 år. Elever måste kunna båda skriva och forma texter, man 

får börja i en viss ände och sen se. 

 

Intervju med Martina 

Respondent 5: Martina 26 år, jobbat som lärare 4 år.  

   I fråga om utbildning så hade Martina ingen speciell utbildning gällande IT innan hon blev 

lärare utan bara att skriva skolarbeten och vara ute på internet samt surfa på de sociala medier 

som finns. Idag har Martina fått IKT-utbildning från sin skola eftersom hon arbetar på en IKT-

profilerad skola. Dock kan hon känna att det inte är tillräcklig. Hon har gått en PIM-kurs och 

några små IKT-kurser och en ett- årig utbildning som heter ” Att skriva sig till läsning- med datorn 

som skrivverktyg” den kursen mycket var mycket givande tycker Martina. På kursen skulle hon en 

gång i veckan skriva en lektionsplanering kopplat till LGR 11 och IKT som hon lämnade in och 

fick återkoppling på. Responsen hon fick under den kursen kan hon sakna i det vardagliga 

arbetet.  
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I: Vad är IKT för dig?  

 

R: Verktyg i undervisningen! 

 

På frågan gällande lärarollen och IKT svarar Martina att utifrån LGR11 och kursmålen så 

planerar hon in IKT som ett komplement i sin undervisning. Idag lever vi i ett IT-samhälle där 

eleverna ofta kan mer än pedagogerna och då måste skolan möta eleverna i deras intresse värld 

säger hon. Som exempelvis tar hon upp målen i Svenska där det bland annat står att eleven ska 

kunna använda både penna och dator som skrivverktyg.  

Att vara lärare handlar för Martina om att möta eleverna där de befinner sig och ta tillvara på 

elevens lust att lära. Det är A och O i undervisningen tycker hon, och där ser hon IT som det 

perfekta komplementet. Genom att använda IKT mycket så ser Martina att hon lägger till något 

istället för att ta bort. Alla elever i hennes årskurs 1 kan skriva berättelser med hjälp av datorn, 

även de elever som inte ännu utvecklat sin finmotorik och med läs- och skrivsvårigheter.  De 

eleverna har stor hjälp av talsyntes när de skriver och använder datorn. Med talsyntes menas ett 

program som läser upp bokstäver, ord och meningar när man skriver.  

Martina försöker hitta olika uttrycksformer till samma uppgifter i undervisningen, som 

exempel kan hon först låta eleverna skriva för hand och göra en sagomall för att sedan skriva rent 

på datorn. Hon påpekar att det är viktigt att hitta olika uttrycksformer för att fånga upp och nå 

alla elever.  

På frågan om hon tycker att hennes roll som pedagog har förändrats i och med ökat IKT-

användande så säger hon att den har det och tillägger att hon först kände att det var otroligt 

jobbigt att arbeta på en skola där det fanns en tydlig IKT-profil, men när hon började googla och 

se filmer och applikationer för skriv- och läsplattan så började hon förstå att det var ett bra sätt 

att fånga upp eleverna och börja vid deras intresse. De läser mycket böcker i Martinas klass och 

hon ser det som en naturlig del att även läsa digitalt. 

   Beträffande utrustning så använder Martina inga läromedel i bokform förutom en läsebok, utan 

böckerna finns på skriv- och läsplattan. Det finns skriv- och läsplattor i varje klassrum och 

datorer och en interaktiv skrivtavla i nästan alla klassrum. Årskurs 1 delar på 3 klassrum och ett 

rum har en interaktiv skrivtavla, ett rum har en projektor och ett rum har en tv. Datorer finns i 

alla klassrum men de är uråldriga och pedagogerna vill knappt använda dem för det tar väldigt 

mycket extra tid att starta och ofta blir det problem.  

    Martina har flera exempel på hur de arbetar med skriv- och läsplattor, bland annat i Matematik 

där deras elever ligger på samma nivå som årskurs 3 som använder traditionella matematikböcker. 

Skulle de använda den traditionella matematikboken för årskurs 1 så skulle deras elever inte få 

någon utmaning. Däremot tycker Martina att man inte helt får ta bort det traditionella lärandet 

för det uppskattar eleverna jätte mycket också, tillexempel i svenska har de häften där eleverna får 

formbokstäver och det tycker eleverna är roligt. 
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   Den stora skillnaden Martina kan se mellan dessa arbetssätt är att när eleverna sitter med en 

skriv- och läsplatta eller dator så tävlar de inte med varandra på samma sätt som när de jobbar 

med deras ABC-häfte som exempel.  

Den som är IKT-ansvarig på skolan arbetar halvtid och är det något som inte fungerar är det 

han man ska vända sig till, han sköter all kontakt med support. Skolan där Martina arbetar är en 

IKT-skola och det finns mycket IT på skolan men det finns inte så mycket laborativt material 

vilket Martina kan sakna. Det är även hög personaltäthet bland eleverna men det finns bara ett 

litet resursteam som består av 5 personer på totalt 690 elever.  

Gällande de positiva effekter Martina ser är att alla arbetar på samma villkor, alla kan skriva 

genom att trycka på tangenterna oavsett den finmotoriska utvecklingen. De hinder som kan 

uppkomma då man arbetar IKT-baserat undervisning är att tekniken strular eller att nätverket 

lägger av och då kan man inte komma åt det man tänkt jobba med eller att eleverna ibland kan 

råka radera det de gjort eller så kan datorn hänga sig. Gång på gång säger Martina att om skolan 

ska satsa på IKT så ska skolan satsa fullt ut från dator till nätverk till att utbilda personalen.  

Som pedagogisk verksamhet är IKT något som ska gå som en röd tråd genom alla 

undervisning, i alla ämnen och Martina tycker inte IKT ska vara ett eget ämne, då genomsyrar det 

inte undervisningen. Att använda IKT så mycket som hon och hennes kollegor gör kräver väldigt 

mycket planering, och hon måste ständigt leta efter program och applikationer som har ett tydligt 

syfte mot LGR 11.  

I fråga om attityder hos äldre kollegor ser Martina att det är en generationsfråga. De som har 

jobbat i 40 år är inte lika positiva till förändringen och tycker mest det skapar en otrolig stress. 

Martina försöker förklara att de kan göra exakt samma sak men med IKT, som ligger närmare 

elevernas intressevärld. Eleverna ser användandet som positivt och det enda som kan vara 

förvirrande är att det är stora bokstäver på tangentbordet som blir små på skärmen och att 

bokstäverna på tangentbordet inte är i alfabetisk ordning.  

   En oro med det nya arbetssättet kan vara att eleverna inte får en fin handstil, men det tycker 

inte Martina är det viktigaste utan säger att det är viktigare att eleverna skriver och tycker att det 

är roligt, det är skrivglädjen som är det viktiga. Hon försöker ständigt hitta syften till varför man 

ska kunna forma siffror och bokstäver.  

   Gällande organisation och utrustning så finns IKT dagligen med i undervisningen på olika sätt. 

Däremot finns ingen avsatt tid för gemensam planering av IKT-användandet. Martina vill ha mer 

återkoppling på sitt IKT-arbete och önskar mer tid för sammarbete och att kunna utbyta 

erfarenheter.  

   Den som styr IKT-arbetet i undervisningen är den enskilde läraren men det kommer direktiv 

från ledningen att det är en IKT-skola och det ska genomsyra hela undervisningen. Det finns en 

arbetsplan där det bland annat står att lärarna ska använda sig av IKT i största möjliga mån. Den 

enda återkoppling som ges på det här arbetssättet är på medarbetarsamtalet.  
M: Vi ska använda IKT men det finns inte ordentlig utrustning, det ser väldigt fint ut utåt med en 

IKT skola men de har inte satsat ordenligt på IKT. 
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Analys 

I analysen kommer jag behandla studiens frågeställningar. Jag har delat upp varje intervju var för 

sig, där jag valt att lägga fram vissa citat som jag tycker lyfter mina frågeställningar lite extra. Jag 

har även delat upp analysen under de teman jag hade i frågeguiden. Dessa teman är organisation 

och resurser, respondenternas bakgrund inom utbildning, pedagogerna och IKT i lärarollen, IKT 

och framgångsfaktorer i skriv- och läsutveckling, attityder hos pedagogerna gällande IKT-

undervisning. Jag tolkar alla respondenters svar utifrån teoretiska perspektiv, tidigare forskning 

och LGR 11. 

Mina respondenter är mycket positiva till att integrera IKT i undervisningen. Men de känner 

alla att de gärna skulle ha mer utbildning gällande IKT, men att de gör så gott de kan och 

försöker lära sig själva eller i samspel med kollegor. De nämnde alla lusten att lära som något de 

ser hos eleverna om de möter dem i deras intressevärld. Även nämndes IKT som något som kan 

hjälpa elever med läs och skrivsvårigheter. Ett orosmoment som alla respondenter tog upp var 

det tekniska krångel som finns och att datorerna ofta är gamla. Gällande attityder hos kollegor så 

fanns det en tydlig generationsskillnad. De äldre kollegorna tycker ofta att det är besvärligt och 

svårt med IKT.  Skolledningarnas intresse för IKT skiljde sig åt mellan de olika skolorna, 

förslagen om IKT-utveckling kommer från pedagogerna, förutom på en skola där ledningen ger 

direktiv gällande IKT-användandet men inte ser till att ha fullt fungerande utrustning för att 

bedriva en sådan undervisning. 

 

Organisation och resurser  

Såsom mina intervjuer visar är organisation och resurser en grundläggande förutsättning för 

lärares attityder och hur man arbetar med IKT. Är det dåliga förutsättningar för att bedriva en 

IKT-baserad undervisning så undviker pedagogerna att använda den tekniska utrustningen och 

det påverkar pedagogernas attityder till att arbeta med IKT. Exempel på detta är att flera av 

respondenternas elever delar datorer med resten av skolan och dessa måste transporteras till 

klassrummet vilket är både tungt och besvärligt. Detta avsnitt svarar mot min fråga gällande 

förutsättningar i skolan. 

   I Skolinspektionens rapport Granskning av IT i undervisningen 2012 lyfts ansvaret tydligt fram på 

rektorn och skolledningen, det är deras ansvar att IT i undervisningen fungerar. Som det ser ut nu 

är det den egna lärarens intresse som styr. Teknik och support är ofta dålig, utrustningen gammal 

och det är mycket tekniskt krångel.48 Något som även blir bekräftat från mina respondenter. På 

                                                 
48 Östling (2012)s. 1. 
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Fredriks skola är det han som är den drivande kraften med IKT och han lägger hela tiden fram 

förslag till ledningen gällande den utrustning som önskas köpas in. Han tror att ledningen på 

skolan är mer inriktade på resurstäthet bland personal än att ligga långt fram gällande IKT. I 

Skolinspektionens rapporten Satsningarna på IT används inte i skolornas framkommer att det ska 

ligga hos skolorna och huvudmännen att utvärdera och följa upp hur man på skolan arbetar med 

IKT för att uppnå målen i LGR11.49  

   På Majas skola finns ett IKT-team som följer med i utvecklingen och ser vad skolan behöver 

och de vill testa nya saker. De har ofta stöd från ledningen, men där är det inte heller ledningen 

som kommer med nya tankar och idéer. Så är det även hos Maria, ledningen är otroligt 

tillmötesgående mot lärare och elevers behov men de kommer inte själva med idéer för att skapa 

en skola med mer integrerat IKT-användande.  

   Däremot är det lite tvetydigt på Martinas skola. Där har ledningen bestämt att skolan ska ha en 

IKT-profil. Men det finns inga extra resurser till detta i form att nya datorer eller interaktiva 

skrivtavlor i alla klassrum, projektorer finns inte heller i alla klassrum. Datorerna är gamla och de 

startar knappt. Däremot finns det många skriv- och läsplattor så att eleverna kan sitta två och två 

och jobba. Nätverket på skolan är inte heller tillräckligt starkt för att klara av den stora 

användningen. Ska man satsa så ska man satsa fullt ut påpekar Martina. Vilket även framkommer 

i Skolinspektionens rapport Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning där man sett att 

när IKT används i undervisningen blir det hämmat av exempelvis långsam uppkoppling mot 

nätverket.50  

 

Respondenternas utbildning inom IKT 

Att många pedagoger har för lite eller för dålig kompetens är något som kom fram enligt 

undersökningen om ITis som jag nämnde under tidigare forskning.51 Intervjuerna gjorda för 

denna studie visar på att utbildning är viktigt gällande IKT-undervisning. Alla pedagoger i denna 

studie har under sin lärarutbildning gått en IKT-utbildning som varit 7,5 högskolepoäng vilket 

motsvarar ungefär fyra veckors fulltidsarbete och utbildningen har varit på grundläggande nivå. 

Fyra av respondenterna har gått kursen Praktisk IT och mediekompetens (PIM), detta för att få bättre 

kunskap om att undervisa inom IKT. Som det framkommer i mina intervjuer så är det en 

kompetenskurs som är obligatorisk och sen är det pedagogens egna intressen som får styra 

undervisningen och vidareutbildningar. 

   En av respondenterna, Maja, tycker att hon är välutbildad för den undervisning hon bedriver. 

Hon tycker dock inte att hon har den kunskap som krävs för att integrera IKT ytterligare i 

                                                 
49 Lund (2012)s. 5. 
50 Ibid s. 6. 
51 Brodin & Lindstrans (2003)s. 130ff. 
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undervisningen, däremot finns det ett stort intresse hos henne att utveckla sin kunskap inom 

IKT.  

   Tove är en av de fyra respondenterna som har undervisats i kursen PIM, som är ett krav från 

kommunen hon arbetar i. Hon tyckte att utbildningen var alldeles för grundläggande, hon lärde 

sig ingenting som hon kunde dra nytta av i sin undervisning. Maria är den enda av 

respondenterna som inte undervisats i den obligatoriska kursen, trots detta undervisar hon inom 

IKT. För att klara av den tekniken hon använder i undervisningen har hon använt sin egen och 

hennes kollegors kunskaper, då skolan inte erbjudit henne någon form av utbildningen inom 

IKT. Det här sättet att lära kan kopplas till det sociokulturella perspektivet där pedagogen och 

eleven erfar och lär tillsammans och kunskapen medierats vidare genom språket.52 

   Fredrik och Martina är de pedagoger i denna studie som har fått mest vidareutbildning och 

framför allt då Martina som fick ett helt år av utbildning när hon läste en ASL kurs Att skriva sig 

till läsning som handlar om att använda datorn som skrivverktyg i grundskolans yngre år. Precis 

som det framkommer i Skolinspektionens rapport från 2012 så har inte kompetensutveckling av 

pedagoger i den Svenska skolan tillgodosetts ordentligt.53  

   I artikeln Teaching in technology rich classrooms: is there a gap between teachers’ intentions and ICT practices? 

som är författad av Almås och Krumsvik, står det att skolorna idag är så pass tekniskt utrustade 

att man inte längre kan skylla på att utrustning inte finns tillgänglig utan snarare på lärarens 

digitala kompetens.54 Detta avsnitt leder mig mot min fråga gällande pedagogers utbildning. 

Pedagogerna och IKT i lärarrollen  

Pedagogens roll är framför allt viktig när det gäller IKT i skolan. Om inte pedagogen vet vilken 

roll IKT ska ha i undervisningen så blir de inte heller så att IKT får den rollen, det handlar 

mycket om lärarens ämneskunskaper och hur pedagogen kan knyta det till IKT.55  

   Som sin främsta roll ansåg Maja att det var att nå målen från LGR11 och kursplaner som är 

uppsatta för årskurs 3 och det är de målen hon strävar mot hela tiden. Att eleverna ska ha roligt 

var också en sak hon nämnde men inte hade som huvudfokus. Detta leder mig mot mina frågor 

på det sätt att de beskriver vilka attityder och förutsättningar pedagoger i skolan har idag.                             

    Pedagogens roll i skolan är viktig, speciellt om man ser till Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen. Med den menas med vad eleven kan lära sig själv och vad den kan lära sig 

ytterligare med hjälp av läraren.56 Ett bra exempel på detta berätta Maria, och det är när eleverna i 

hennes förskoleklass får skriva på klassens interaktiva skrivtavla. En vecka i taget skriver samma 

                                                 
52 Forsell (2005)s. 120. 
53 Lund (2012)s. 4. 
54 Almås & Krumsvik (2008)s. 104. 
55 Ibid s. 106. 
56 Löfving (2012)s. 44. 
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elev varje dag och under den veckan ser Maria alltid stora framsteg i skrivprocessen. Hon berättar 

att eleven oftast knappt kan stava dag 1 och sedan med hennes hjälp så skriver eleven själv dag 5. 

   Tove ser sig själv som den roliga läraren som sätter gränser. Men självklart ser hon till att följa 

läroplanen och alla mål som eleverna ska nå. Att ha roligt släpper loss lärandet och kreativitetet 

oavsett om man är pedagog eller elev.57  

   Maja ser att LGR 11 är så pass tolkningsbar att man kan få in IKT i allt man gör. 

Skolan skall ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda moderna teknik 

som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.58 

   De gör även Maria och hon tycker man kan få in IKT i allt, men det ska inte bara vara IKT 

utan det är främst som ett extra plus. Maria tycker liksom Tove att många lärare idag stressar för 

mycket gällande att nå kursmålen, hon försöker se till att eleverna når målen genom att göra det 

roligt och spännande i skolan och se till individens möjligheter. Precis i enlighet med John Dewey 

som menade att skolans centrum borde ligga på eleven och utformas därefter. Eleverna skall inte 

hanteras som ett kollektiv utan hänsyn skall tas till individen.59 Om detta berättar även Fredrik, 

han beskriver ett arbetssätt där han individualiserar för eleverna. Bland annat tar han upp de 

skriv- och läsplattor som två av eleverna i klassen dagligen använder för att, på ett sätt som passar 

deras lärande, kunna följa det dagliga arbetet i klassrummet.  

   Martina tycker att det är viktigt att möta barnen på deras individnivå, det vill säga där de 

befinner sig i sitt lärande samt att ta tillvara på lusten att lära som finns hos eleverna. Det är den 

inre motivationen som föder kreativitet och som skapar lusten att vilja lära sig och veta mer.60 

Elevernas lust att lära är även något Fredrik pratar om. Framförallt känslan av att eleven ska 

känna att den lärt sig något när skoldagen är slut och vill veta ännu mer.  

    I artikeln ICT in the Classroom: Is Doing More Important than Knowing? skriven av Jedeskog, tar 

författaren upp att eleverna får för mycket eget ansvar att söka sin egen kunskap på nätet där det 

finns så mycket att välja på.61 Fredrik ser det inte så utan att man får lära eleverna vart man ska 

söka och vilka sidor som är bra och vilka som inte är det. 

    Martina tycker att det tar lång tid att planera sitt IKT-arbete, ibland mer tid än när hon arbetar 

traditionellt. Med traditionellt arbete menar hon allt det som eleverna gör som inte innefattar 

tekniska hjälpmedel, det vill säga arbetet med penna, papper, lärobäcker och stenciler. När hon 

planerar sin IKT-undervisning använder hon internet för att söka information till undervisningen, 

såsom exempelvis applikationer till skriv- och läsplattan. Vilket även Andersson skriver i sin 

studie om nyexaminerade pedagoger, att de ofta använder IT för att söka information och höja 

                                                 
57 Löving (2012)s. 84. 
58 Skolverket (2011)s. 14. 
59 Sundgren i Forsell (2005)s. 79. 
60 Löfving (2012)s. 55. 
61 Jedeskog (2004)s. 43. 
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sin egen kompetens utveckling. Pedagogerna använde sig av internet för att söka kunskap att 

använda sig av i undervisningen.62 

IKT och läs- och skrivutveckling 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande tillsammans med andra och i samspel mellan 

människor får kunskap innebörd och liv.63 Gällande detta berätta Martina att hennes elever alltid 

arbetar i par när de arbetar med tekniska hjälpmedel och att samspelet emellan eleverna ger goda 

resultat. 

   Gällande framgångsfaktorer ser Maja det främsta som att eleverna har roligt och alla kan vara 

med på sin nivå. Tove tycker framför allt att det tekniska hjälper många av de svaga eleverna eller 

de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Men hon använder det inte på något speciellt sätt i 

den övriga läs- och skrivundervisningen, utan här finns ett bra exempel på hur datorn och skriv- 

och läsplattan som artefakt hjälper framför allt de elever som behöver extra stöd. Eleven kan då 

med hjälp av datorn eller skriv- och läsplattan få stöd i sin inlärning med bland annat talsyntes 

som ljudar och läser upp det som skrivs på datorn. På skriv- och läsplattan finns speciella läs- och 

skrivprogram som kan hjälpa elever i deras läs- och skivutveckling. 

   ett ur det sociokulturella perspektivet är datorer, skriv- och läsplattor och projektorer artefakter 

som används i en lärande miljö med IKT.64 Det vill säga hjälpmedel till lärande med hjälp av 

IKT, exempel på andra så kallade artefakter utanför IKT-undervisningen är penna och papper. 

Exempelvis så använder Maja ofta projektorn när hon presenterar nya bokstäver eller vill visa 

upp olika texter och Maria ser stora framsteg hos eleverna då de får använda klassens interaktiva 

skrivtavla. Då är skolan lärandemiljön, och artefakten blir projektor och interaktiva skrivtavlan.    

Att eleverna blir nöjda och att det är ett så bra hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter 

tycker Fredrik är den största framgångsfaktorn. Medan Martina ser det som att alla får en 

möjlighet att det blir bra på lika villkor. Det spelar ingen roll om man inte har motoriken ännu, 

eller ful handstil. Enligt Dewey så skulle eleverna bli mer engagerad i skolarbetet om det 

introducerades konstruktion, tillverkning och praktisk handling i skolarbetet. Skolarbetet bör ta 

utgångspunkt i något som ligger nära elevernas egna intressen.65 Vilket mina respondenter tydligt 

påvisar då de talar om att möta eleverna i deras intressevärld, och med det menas i detta fall 

användandet av tekniska hjälpmedel som genomsyrar deras vardag såsom mobiltelefoner, skriv- 

och läsplattor och datorer. 

                                                 
62 Andersson (2006). 
63 Säljö (2012)s. 81. 
64 Säljö i Forsell (2005)s. 118ff.  
65 Sundgren i Forsell (2005)s. 93. 
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Attityder hos pedagogerna gällande IKT undervisning 

I enlighet med vad tidigare forskning visar så finns det datorer på Sveriges grundskolor men de 

ofta är dåliga och krånglar.66 Vilket är något som även mina respondenter påvisar. Ett av de 

orosmoment som Maja tydligt ser är den tid som tas från undervisningen till tekniskt krångel. Att 

behöva transportera datorer och övrig utrustning till och från klassrum, samt förvaring och plats 

sågs även som problem. Det såg även Tove som en av de främsta nackdelarna med just 

datorerna, de ska bokas, vara laddade och transporteras till och från klassrummet.  

   I Skolinspektionens rapporten Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning framkommer 

att pedagogerna ansåg att IT-användandet på många sätt var besvärligt och tidskrävande i det 

avseendet att utrustning måste bokas upp i förväg och att det var svårt och tog längre tid att få 

teknisk support.67 Eleverna ska även minnas sina lösenord och de ska inte bli någon dator som 

krånglar. Vilket oftast händer och då går det otroligt mycket tid till att hjälpa några få elever och 

de andra får sitta och vänta. 

   Enligt Vygotskij så är det som avgör framgången i undervisningen samspelet mellan elev och 

lärare.68 Vilket betyder att det inte bara är läraren som lär eleven utan även tvärtom. Toves 

kollegor, då framför allt de äldre känner att de inte alltid har mer kunskap än eleverna och då vill 

de inte undervisa med hjälp av IKT. Medan Tove gärna låter eleverna lära henne och på så sätt 

får till ett bra samspel i lärandet. 

   På Majas skola försöker pedagogerna hjälpa varandra att se det positiva som kan underlätta för 

alla parter. Skolans uppgift är att skapa reflekterande människor.69 Och det gör man genom att 

utmana och inspirera eleverna, pedagogerna försöker hitta många källor till inspiration hos andra 

som kommit långt med sitt IKT-arbete.  

   Enligt det sociokulturella perspektivet är kunskap något som finns mellan människor och det är 

i samspelet mellan människor som kunskap utvecklas.70 Exempelvis på Martinas skola där 

eleverna delar på skriv- och läsplattor och nästan alltid jobbar i par vid den typen av 

undervisningen, detta ger tydligt ett samspel mellan eleverna vilket då gör att de utvecklas med 

hjälp av varandra. 

   På Marias skola finns en datasal dit hon ibland tar med eleverna för att få arbeta med datorerna 

men det sker inte så ofta, de får istället skriva med hjälp av penna och papper och använda deras 

interaktiva skrivtavla i den utsträckning det går. Hon ser att tiden det tar att transportera klassen 

till datasalen och få igång alla att jobba tar för mycket tid från undervisningen, det får de göra mer 

när de blir äldre tycker hon. Detta exempel stämmer med vad Dewey hävdade, vilket var att 

skolan var isolerad från de andra delarna av livet. Skolan borde bli en del av elevens verklighet 

                                                 
66 Gu (2011)s. 34. 
67 Lund (2012)s. 3. 
68 Säljö i Forsell (2005)s. 126. 
69 Sundgren i Forsell (2005)s. 97. 
70 Säljö (2012)s. 68. 
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och inte ett ställe där uppgifterna är abstrakta.71 Ett annat exempel är från Fredriks undervisning 

där eleverna blir mer och mer självständiga i sitt kunskapssökande men samtidigt finns en oro att 

eleverna ska hamna på fel sidor på internet. Internetvett och etikett pratar de om på hans skola så 

att det inte ska behöva bli så att eleverna ”Do surfing and learn nothing” det vill säga söker sig runt 

på internet och letar utan att hitta något användbart för ämnet.72  

    Fredriks kollegor känner att de inte riktigt är bekväma med tekniken och använder därför inte 

IKT i den utsträckning som de borde enligt LGR 11. Martina ser att det främst handlar om en 

generationsfråga och i Anderssons studie framkommer att nyexaminerade pedagoger använder 

IKT i undervisningen mer frekvent än vad deras äldre kollegor gör, samt att pedagoger med IKT 

kunskaper ofta är drivande och inspirerar kollegor till IKT-användande.73 De som är äldre ser sig 

själva som den som ska kunna mest och lära eleverna och inte tvärtom därför blir de osäkra runt 

tekniken där många elever kan väldigt mycket.  

   Detta leder mig mot min fråga om pedagogers attityder och enligt Deweys ide om att när man 

lär sig något nytt skall utgångspunkten vara från något man redan har erfarenhet av, där skall 

pedagogen ha en aktiv roll i elevers utbildning och lärande.74 Den aktiva rollen kan kopplas till 

Martinas sätt att ständigt fundera ut hur hon kan använda sig av flera arbetssätt till varje uppgift 

så att det ska passa alla elevers sätt att lära och där hon utgår från elevens erfarenhetsvärld och 

vidare kan det kopplat till IKT. 

 

                                                 
71 Sundgren i Forsell (2005)s. 85 
72 Trageton (2005)s. 39 
73 Andersson (2006) 
74 Sundgren i Forsell (2005)s. 94 
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Diskussion 

Förutsättningar för IKT-undervisning 

Pedagogerna i denna studie framhåller att det finns olika förutsättningar för arbetet med IKT i 

skolan och dessa olika förutsättningar ger olika utfall. Om ledningen på skolan arbetar aktivt för 

att integrera IKT i undervisningen, i enlighet med LGR 11, så skapas bra förutsättningar för att 

IKT-arbetet ska fungera väl i skolan.75 Men om förutsättningarna är dåliga så ger IKT-

användandet ett sämre utslag då pedagogerna hävdar att tekniken gör att arbetet blir besvärligt 

och tar för mycket tid av undervisningen. Det vill säga att om miljön på skolan och attityder från 

ledningen är god skapas ett gott klimat som gör att pedagogerna använder IKT i undervisningen 

och på så sätt blir det meningsfullt för pedagogerna att arbeta med IKT. Mina respondenter 

kände att stödet från ledningen fanns men ofta inte var tillräckligt med avseende på utrustning 

och utbildning. 

   Enligt det sociokulturella perspektivet pågår ständigt sociala processer i vår omgivning som 

påverkar hur vi ser på saker, så om ledningens attityder är positiva så påverkas pedagogerna 

utifrån det.76 Respondenterna i denna studie saknade vidareutbildning i IKT, och inköp av 

modern utrustning efterfrågades för att kunna bedriva IKT-undervisning. Det sociokulturella 

lärandet handlar om den sociala process som sker i lärandet och även om att individen ska finna 

redskap, både fysiska och intellektuella, för appropriering.77 Vilket betyder att individen får insikt 

i hur de kan använda redskapen, i det här fallet IKT. 

Pedagogens undervisning med IKT 

I det sociokulturella perspektivet ses utveckling och lärande som en social omgivning. Lärande 

sker i ett socialt sammanhang i sociala processer där kommunikation har en stor plats, i det här 

fallet i skolan där kommunikation är en stor del av undervisningen.   

   Pedagogerna i denna studie ansåg att läraren inte är den enda som kan lära ut i skolan, utan 

eleverna får också vara delaktiga i IKT-undervisningen. Ibland kan eleven mer än pedagogen och 

detta var något respondenternas äldre kollegor inte kände sig bekväma med och därför kunde de 

avstå från att använda IKT i den utsträckning lärare bör enligt LGR 11. 

Undervisningen skall individualiseras så att den passar individen och det är något pedagogerna 

i denna studie gör med hjälp av bland annat skriv- och läsplattor, i det sociokulturella 

perspektivet beskrivs sådana hjälpmedel som artefakter för lärande. 

                                                 
75 Skolverket (2011). 
76 Säljö i Forsell (2005)s. 121 ff. 
77 Ibid s. 128 ff. 
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 John Deweys ”learning by doing” kan kopplas till när elever lär pedagogen om IKT, de 

skapar gemensam kunskap genom meningsfulla sammanhang där pedagog och elev skapar och 

lär sig om IKT.78 När pedagogen står för undervisningen ska denne finna mening med sitt 

handlande gällande IKT. I handlandet skall det enligt Dewey finnas en avsikt och reflektion 

måste ske utifrån resultatet som blir av undervisningen, lärandet skall utgå från elevens 

erfarenheter för att en god socialisering skall ske.79 Pedagogerna i denna studie tog upp att de vill 

använda IKT i undervisningen mer då de ansåg att de närmade sig elevens intressevärld utanför 

skolan på det sättet. Utbildning och återkoppling inom IKT-undervisning var något alla 

pedagoger efterfrågade. 

Pedagogers attityder till IKT 

Med stöd i det sociokulturella perspektivet, kan man hävda att förutsättningarna och det praktiska 

arbetet med IKT är det som medierar pedagogernas attityder.  

I lärmiljön använder pedagogerna IKT, vilket leder till vissa former av appropriering och 

mediering. Mina informanter har visat att tillgång till utbildning och teknisk utrustning bidrar till 

att forma deras erfarenheter av IKT. I undervisningen medierar IKT ett visst lärande. Det bästa 

exemplet är läs- och skrivinlärningen där artefakterna medierar kunskaper hos eleverna, såväl som 

den tekniska utrustningen som om konsten att läsa och skriva. Allt detta sker i ett socialt samspel 

mellan lärare och elev vilket påverkas av närvaron av artefakterna gör samspelet annorlunda än 

vad det skulle ha varit annars. Ett exempel är att skriv- och läsplattan kan automatiskt ge eleven 

den respons som annars skulle ha kommit från läraren. 

   Min studie har visat att pedagogernas attityder till IKT beror på vissa bestämda saker och i 

teoretiska termer kan de tekniska hjälpmedel som används inom IKT-undervisningen förstås som 

artefakter som medierar ett meningsfullt lärande. Informanterna gav ett flertal exempel på detta. 

Bland annat nämnde alla pedagoger i studien att tekniken ska vara fungerande och att den ska 

vara lättillgänglig om de ska använda sig av den i undervisningen. Icke korrekt fungerande 

utrustning påverkar undervisningen på ett negativt sätt och om artefakterna för lärande inte 

fungerar i den sociokulturella lärmiljön uteblir IKT-användandet.  

I sociokulturella termer finns goda förutsättningar att mellan lärare och elev motivera att 

arbeta med artefakterna.80 I ett sociokulturellt perspektiv ses attityder som en del av en social 

omgivning.81 Skolan och dess omgivning kan ses som en social process där eleverna lär i ett 

socialt sammanhang. 82 Exempelvis då eleverna arbetar parvis med den tekniska utrustningen.  

                                                 
78 Sundgren i Forsell (2005)s. 92 ff. 
79 Ibid s. 90. 
80 Säljö i Forsell (2005)s. 117 ff. 
81 Säljö (2000)s. 12. 
82 Säljö i Forsell (2005)s. 121. 
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Pedagogers tidigare erfarenheter utgör grunden för deras handlande, internalisering är det 

begrepp som inom det sociokulturella perspektivet beskriver denna process då erfarenheter 

hjälper oss använda våra medierade redskap av tidigare erfarenheter, vilket påverkar attityder hos 

pedagogerna i den miljön. Detta kan kopplas ihop med pedagogernas tidigare erfarenheter av IT 

och IKT till att undervisa med hjälp av det. Exempel på detta är min respondent Martina som 

gått en ASL-kurs och fick bra respons av sin lärare på de IKT lektioner hon planerade i skolan. 

Vilket utvecklade hennes kunskaper inom IKT-undervisning som hon sedan utövade på sina 

elever. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att ta reda på fem pedagoger i grundskolans tidigare års attityder, 

förutsättningar och utbildning till IKT i undervisningen och skolan.  

Det är en positiv attityd och vilja till ett aktivt arbete med IKT som finns bland pedagogerna, 

men resurser och utbildning och fortbildning saknas. Intressant vore att göra en studie där man 

tar in elevernas tankar kring IKT i undervisningen och att titta på det politiska ansvaret så att alla 

i Sveriges grundskolor får samma förutsättningar.  

Slutsatsen blir att hur stort utrymme IKT får ta på skolan handlar (ofta) om hur driven 

pedagogen i klassrummet är mer än hur engagerad skolledningen är. 

Det händer mycket just nu i skolorna och på så sätt kan forskning kännas gammal även om 

den bara är några år. Från det att jag började min undersökning för några månader sedan fram till 

nu så har det hänt flera saker på de skolorna där pedagogerna jag intervjuat arbetar. Det pratas 

mer om IKT och utrustning köps in. Det är en IT-förändring på gång i skolorna och framtidens 

läromedel är här. Nu är det bara som pedagog att följa med i utvecklingen och hålla sig 

uppdaterad. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Bakgrund: 

 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du i? 

Vad var dina huvudämnen på lärarutbildningen?  

Vad har du för bakgrund när det gäller IT innan din tid som yrkesverksam lärare?  Inte så mkt. 

Sociala medier 

Har du gått några/någon vidareutbildning under din lärartid, och vilka/vad i så fall? 

Har du någon IKT utbildning? Vad? Hur mycket? Hur länge varade utbildningen? 

 

2. Lärarrollen: 

Vad är IKT för dig?  

Hur tolkar du IKT ur/från Lgr 11?  

Hur ser du på din lärarroll,( vad anser du är din främsta roll?) 

Har ökat IKT användande i undervisningen förändrat din roll som pedagog? Har ni någon 

hemsida/blogg? 

Vad ser du som främsta förändring i det? 

 

3                 Utrustning: 

Vad finns det för IKT utrustning i ditt klassrum och på skolan? 

Hur har eleverna tillgång till datorer/Ipad? 

Vad finns det för teknisk support om du behöver hjälp? Vem ringer du? Villig eller ovillig hjälp? 

4. IKT och framgångsfaktorer och nackdelar i läs och skrivutveckling: 

Vilken är den främsta framgångsfaktor som du ser hos elever när de använder IKT som 

pedagogiskt verktyg i sin skriv och läs inlärning? 

Vad ser du för fördelar? 

Vad ser du för nackdelar? 

Hur får man IKT till ett pedagogiskt verktyg? 



41 

 

5 Attityder 

Vad ser för attityder hos elever och kollegor gällande IKT? Vad tror du det beror på? 

Vad ser du för orosmoment med denna typ av undervisning? 

Hur ställer sig föräldrar till användandet av IKT?  

 

6.  Organisation och resurser: 

Hur ofta använder du dig av IKT i undervisningen? 

Har du någon avsatt tid för planering och sammarbete med kollegor? 

Vem är det som styr IKT verksamheten på skolan? Är det du som enskild lärare eller är det 

ledningen? 

Vad har ni för resurser i tid och pengar?  

Har du något du vill tillägga angående det vi pratat om och denna typ av undervisning? 

 

 

 

 


