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Sammanfattning

I denna studie undersöker jag hur lärare ser på användningen av IKT i undervisningen. Jag fokuserar 

på tre olika infallsvinklar: hur lärare använder digitala hjälpmedel för att stödja elevers språkinlärning, 

vad lärare uppger att elevernas tycker om digitala hjälpmedel i undervisningen samt vad lärare uppger 

är möjligheter respektive begränsningar med att använda IKT i skolan.

Undersökningen har jag genomfört genom kvalitativa intervjuer med fyra verksamma lärare inom 

årskurs F-2. Intervjuerna spelades in och leddes med hjälp av en intervjuguide. 

De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i aktuell forskning om möjligheter och begränsningar med 

IKT i undervisningen. Då det råder delade meningar om IKT hjälper elevers lärande eller har negativ 

inverkan på lärandet, använder jag mig av båda dessa perspektiv i analysen. 

Resultatet av studien visade att lärare uppger att användningen av IKT i undervisningen stödjer elevers 

språkinlärning, att utifrån respondenternas perspektiv så tycker eleverna att IKT i undervisningen är 

givande och intressant, samt att lärare kan identifiera både möjligheter respektive begränsningar med 

IKT. Möjligheterna inkluderar bland annat en ny dimension i undervisningen, motiverande 

arbetsuppgifter för eleverna, samt att det ger omväxling från ordinarie skoluppgifter. Som 

begränsningar angavs bland annat problem med att få tekniken att fungera, att det är tidskrävande att 

lära sig att använda tekniken, samt att det finns brist på digitala hjälpmedel på skolorna vilket i sin tur 

påverkar utsträckningen att kunna använda IKT i undervisningen.

Nyckelord: digitala hjälpmedel, informations- och kommunikationsteknik, skolfaktorer och 

lärarfaktorer, språkinlärning, kritik mot IKT
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1. Inledning

Såväl i hemmet som i skolan ses IKT (informations- och kommunikationsteknik) som något 

som förstärker lärande menar vissa forskare (Livingstone, 2012, s. 9). Dock är praxisen ännu 

inte sådan att den tas för givet i den sociala sfären (ibid.). Skolor har ändrat sina 

lektionsplaneringar till att även inkludera IKT och andra digitala hjälpmedel och programvaror, 

men det betyder inte att IKT faktiskt stärker lärande (ibid. s. 11). Vi ser nya tillfällen för lärande 

som fokuserar på barns digitala kreativitet, till exempel att barn har tagit klivet in i den digitala 

världen genom digital media som gjorts tillgängligt via hemmet (Livingstone, 2012, s. 21). Barn 

som tidigare använde biblioteket kan nu söka på Internet efter en bok. Barn som tidigare endast 

målade med penna och papper kan nu använda digitala hjälpmedel och färglägga med ett 

digitalt målarprogram, och dela bilden med resten av omvärlden (ibid.). Dock är detta endast är 

uppenbart hos en minoritet av den yngre befolkningen och skolor är därför tvungna att arbeta 

för att balansera denna ojämlikhet (ibid.).

I en allt mer digitaliserad värld har tekniken spridit sig med rasande fart, inte minst in i skolans 

värld genom införandet av IKT i kunskapskraven för läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Skolans uppdrag är att förbereda eleverna på att bli 

aktiva och kunniga medborgare efter fullbordad skolgång (LGR 11, 2011, s. 9). I andra kapitlet 

av läroplanen beskrivs rektorns särskilda ansvar för att utforma en arbetsmiljö i skolan som 

främjar elevers tillgång till stöd för att självständigt kunna söka nya kunskaper med hjälp av 

exempelvis ”[…] datorer och andra hjälpmedel” (ibid. s. 18).

IKT nämns på tre ställen i kunskapskraven för årskurs 1–3 i svenska. Däribland nämns att 

eleverna ska kunna skriva enkla texter på datorn (ibid. s. 227) samtidigt som det centrala 

innehållet för årskurs 1–3 nämner texter som kombinerar ord och bild, exempelvis film och 

webbsidor (ibid. s. 224) samt att eleverna ska bli bekanta med informationssökning från olika 

källor från sökmotorer på webben (ibid. s. 225). Kursplanen för svenska som andraspråk har 

också användningen av IKT i dess centrala innehåll: eleverna ska få undervisning i att skriva på 

dator (LGR 11, 2011, s. 240), jobba med texter som kombinerar ord och ljud (ex. interaktiva 

spel och webbsidor) samt veta hur man söker information på webbsidor för barn (ibid. s. 241). 

I Lpo94 finns samma beskrivning rörande rektorns ansvar att skolans miljö ska tillhandahålla 

stöd för elevers kunskapssökning genom datorer och andra hjälpmedel (1994a, s. 17) liknande 

samma avsnitt i LGR 11. I kursplanen för svenska nämns att eleverna ska sträva efter målet att 

vänja sig vid att dra nytta av bibliotekets möjligheter samt att använda hjälpmedel så som 
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datorer för att skriva och söka information (Lpo 94, 1994b, s. 48). Kursplanen för svenska 

beskriver mål som eleverna ska ha uppnått när de gått ut femte skolåret, men dessa berör inte 

digitala hjälpmedel överhuvudtaget (ibid. s. 49). 

I kursplanen för svenskämnet i både LGR80 (1980, s. 133–141) och LGR69 (1969, s. 128–130)

finns ingen anknytning till digitala hjälpmedel eftersom dessa inte integrerades i skolans 

verksamhet förrän vid millennieskiftet. En statlig satsning på IT-användning i skolan 

genomfördes på uppdrag från den dåvarande regeringen där man ville undersöka och 

vidareutveckla lärares kompetensutveckling, dels genom att förse lärare med datorer och dels 

genom att ge kommunerna statsbidrag för att de skulle kunna utöka IT-infrastrukturen 

(Framställning-/redogörelse 2001/02:RR1., 2001, s. 47–48). Regeringen granskade denna 

satsning och rapporterade att den ansåg att IT i skolan var intressant att satsa på, främst utifrån 

ett förvaltningspolitiskt perspektiv (Skolverket, 2002, s. 1). Skolverket menade att det inte gick 

att uttala sig om vilka (om några) effekter deltagandet i satsningen har på IT-användningen i 

skolorna som deltog i studien. Skolverket menade att på grund av granskningens avgränsningar 

kunde varken den dåvarande regeringen eller Skolverket uttala sig om huruvida projektet 

påverkat IT-användningen i skolorna som deltog i studien. På grund av granskningens snävhet

kunde Skolverket inte bilda någon uppfattning om det överhuvudtaget är värt att satsa på IT i 

skolan i framtiden (ibid.). Idag används IKT, digitala hjälpmedel och programvaror flitigt i 

skolans värld, framförallt tack vare tidigare diskuterade kunskapskrav som LGR11 fastställer

(LGR11, 2011, s. 224–225, 227 & 240–241).

Mitt intresse för detta undersökningsområde grundar sig i mitt intresse för teknik och IKT, 

framförallt hur detta kan utvecklas och förbättras i anknytning till undervisningssituationer. 

Från den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildningen har jag fått se mycket goda och 

mindre goda exempel på hur IKT och digitala hjälpmedel kan användas för att hjälpa och stödja 

elevers lärande samt underlätta och ge inspiration till lärares planering och genomförande av 

lektioner som innehåller dessa digitala medier. Därför har jag valt att fokusera på användningen 

av IKT i undervisningssyfte i detta arbete. Nedan följer en mer utförlig redogörelse för syftet 

med studien.

2. Syfte

Syftet med detta arbete är att genom en systematisk studie undersöka hur lärare använder IKT

i undervisningen, där fokus ligger på IKT som stöd för elevers språkinlärning. Jag analyserar 

således vilka möjligheter respektive begränsningar lärare upplever i sitt arbete när de 
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använder IKT i undervisningen, samt hur lärarna uppfattar elevernas respons på denna 

undervisning.

2.1 Frågor

 Hur använder lärare digitala hjälpmedel för att stödja elevers språkinlärning?

 Hur uppger lärare att elevernas respons är på IKT i undervisningen?

 Vilka möjligheter respektive begränsningar ser lärare med att använda digitala 

hjälpmedel i skolan?

3. Disposition

I följande avsnitt kommer en litteraturgenomgång där tidigare forskning samt teoretiska 

utgångspunkter presenteras. Därefter redogör jag för undersökningens metod, urval samt mina 

forskningsetiska överväganden. Sedan följer analysavsnittet där jag redogör för de olika 

teman som har urskiljts från det rådata som bearbetats. I diskussionsavsnittet diskuteras 

forskningsfrågorna. Slutligen presenteras slutsatserna och förslag på vidare forskning.

4. Tidigare forskning

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning inom fältet för IKT och språkinlärning, 

elevers attityder mot IKT-användning i skolan, valet av digitala programvaror samt kritik mot 

IKT i undervisningen. Jag nämner även några faktorer som påverkar införandet av IKT i 

undervisningen, med en mer utförlig redogörelse av dessa i avsnittet Teoretiska

utgångspunkter.

4.1 IKT och språkinlärning

Tidigare studier som gjorts har bland annat rapporterat att användningen av IKT i 

undervisningssyfte har en positiv effekt på elevers läsförståelse (Christensen & Knezek, 2007, 

s. 25). Under början av 2000-talet gjordes en övergripande studie av 25 landsbygdsskolor i 

Texas som fokuserade på att undersöka och bedöma en positiv respektive negativ effekt på 

elevers läsförståelse genom integrationen av IKT i årskurserna 1–2 (ibid. s. 23). Resultaten

hade en direkt koppling till workshops som lärdes ut av erfarna lärare vilka i sin tur fokuserat 

på att integrera IKT i sina egna klassrum (ibid. s. 26).

En rapport från det brittiska Department for Education and Skills (Cox et al, 2004, s. 3) visar 

att IKT främst används i anknytning till diverse ordbehandlingsprogram. De mest positiva 

effekterna har sitt ursprung i lågstadieelevers användning av ordbehandlingsprogram när de är 
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i det tidiga skedet av deras språkutveckling, samt när eleverna får möjlighet att skriva en text 

och sedan reflektera kring textens sammansättning. Denna rapport pekar på att IKT kan 

användas för att stärka språkinlärningen med hjälp av ordbehandlingsprogram, så som 

exempelvis Microsoft Word, då det ger eleverna en chans att tänka och reflektera kring sina 

texter (ibid.).

4.2 Elevers och lärares attityder gentemot IKT och digitala hjälpmedel

En studie som genomfördes i Nederländerna fokuserade på att undersöka vilka faktorer som 

påverkar hur elever värderar digitala hjälpmedel (Heemskerk et al, 2012, s. 155). 495 elever 

mellan åldrarna 13–15 från nio olika skolor deltog i studien. Kriterierna som skolorna skulle 

uppfylla för att delta i studien var att elevpopulationen på skolorna skulle vara mångkulturell 

samt att klasserna som deltog hade tre eller fler IKT-hjälpmedel som använts i undervisningen

under de senaste två åren (ibid., s. 159). Respondenterna uppgav att de lär sig mer från 

digitala hjälpmedel som de själva har hög uppskattning för (ibid., 2012, s. 166). Utifrån 

enkätundersökningen uppgav eleverna att de uppskattar digitala hjälpmedel med ett intressant 

och attraktivt innehåll. Respondenterna uppgav också att de tyckte om att använda digitala 

hjälpmedel som har ett definierat syfte samt har enkla instruktioner att följa. Eleverna som 

deltog i enkätundersökningen tyckte om att använda digitala hjälpmedel i ett utforskande syfte 

och de uppgav att de uppskattade att prova saker själva, och att samarbeta med sina 

klasskamrater (ibid.). I resultatet visade det sig finnas skillnader i vad pojkar och flickor ansåg 

vara högt värderat i ett digitalt hjälpmedel. Flickorna som deltog uppgav att ett ämne som 

intresserar användaren var viktigt, medan pojkarna som deltog i studien uppgav att fina bilder 

i programmet var önskvärt (ibid., 2012, s. 164). Flickorna uppgav dessutom att ett bra digitalt 

hjälpmedel ska vara enkelt att använda med lättbegripliga instruktioner. En annan skillnad 

mellan flickorna och pojkarna i studien var att pojkarna uppgav att de uppskattade ett digitalt 

hjälpmedel där det fanns utrymme för tävling mer än ett som inte hade det. Resultaten tyder

även på skillnader bland vad elever med olika etnicitet värderar i ett digitalt hjälpmedel.

Elever med en annan etnisk bakgrund uppgav att de uppskattade förklarande bilder som gör 

det möjligt att använda ett digitalt hjälpmedel utan att användaren behöver behärska språket 

ännu (ibid.).

Historiskt sett bestod den traditionella lärarrollen av att delge sina elever kunskap för att 

eleverna sedan skulle nå långt i sin akademiska karriär (Uibu & Kikas, 2008, s. 462). 

Framväxten av IKT och digitala hjälpmedel breddar elevers tillgång till kunskapskällor utöver 

lärarens traditionella undervisning som saknar dessa. Den ökade tillgången av IKT och 
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digitala hjälpmedel ska dock ske under lärares tillsyn för att säkerställa att materialet är 

lämpligt för eleverna samt för att ge instruktioner i användningen av olika digitala hjälpmedel 

och hur eleverna ska använda sig av Internet (ibid.). En estländsk studie som genomförts 

syftade på att undersöka verksamma lärare som regelbundet använder digitala hjälpmedel i sin 

undervisning (ibid., s. 464). 123 lärare från 11 skolor deltog i en enkätstudie, och sedan valdes 

fem lärare ut för enskilda intervjuer.

Intervjuerna fokuserade på fyra faktorer: 1) lärarnas egen rolluppfattning, 2) inflytandet IKT 

och digitala hjälpmedel har på lärares arbetsuppgifter och roll i skolan, 3) möjliga 

förändringar i skolan och samhället som påverkats av intågandet av IKT och digitala 

hjälpmedel samt 4) lärares svårigheter när det gäller att använda IKT och digitala hjälpmedel i 

undervisningen (ibid., s. 464). Lärarna som intervjuades uppgav alla att deras grundläggande 

lärarroll inte förändrats, snarare så har arbetsuppgifterna relaterade till deras lärarroll ändrats

(ibid. s. 475). Deltagarna som intervjuades uppgav att de såg på sin egen lärarroll som 

huvudsakligen kunskapsreproducerande, där fyra av fem lärare i undersökningen poängterade 

att IKT och digitala hjälpmedel är ett varierande sätt att delge eleverna kunskap och berika 

undervisningen (ibid., s. 475).

Svårigheter och problem relaterade till IKT och digitala hjälpmedel var främst kopplade till 

ökade krav på lärares tidsförvaltning: två stycken intervjudeltagare uppgav att teknikens

framsteg föder högre krav på lärares kunskaper och färdigheter, vilka är tidskrävande att hålla 

uppdaterade och kräver träning samt livslångt lärande. Respondenterna själva tyckte inte att 

det väsentliga i lärarens roll hade ändrats, utan användningen av IKT och digitala hjälpmedel 

har gjort vissa arbetsuppgifter enklare men samtidigt ökat deras arbetsbelastning (ibid., s. 

477).

4.3 Valet spelar roll

För att höja kvaliteten på den svenska matematikundervisningen har Skolverket infört 

Matematiklyftet som inriktar sig mot lärare i grundskolan, grundsärskola, sameskola, 

specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna, förskola och förskoleklass (Skolverket, 2016, s. 3). Denna satsning 

syftar på att höja kompetensen gällande matematikdidaktik hos lärare i dessa skolformer.

Matematiklyftet genomförs ute på skolor i Sverige med hjälp av en handledare och 

Skolverkets material som organiserats i olika moduler (ibid.). Inom Matematiklyftet finns i 

nuläget åtta olika moduler: modulen Matematikundervisning med IKT inriktar sig på att 
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använda digitala hjälpmedel som hjälp för att stärka och förbättra lärares 

matematikundervisning. 

Digitala programvaror ingår numera i lärares planering av undervisning (Helenius och Palmér, 

2015, s. 1). Utöver den tekniska kompetensen och lärares ämneskunskaper behöver lärare även 

pedagogiska kunskaper som inbegriper användningen av digitala hjälpmedel (ibid.). Dessa 

faktorer ökar möjligheten att skapa en undervisning som uppfyller de mål som eleverna behöver 

klara av. För att underlätta detta kan lärare ta hjälp av tre analysverktyg för att bedöma digitala 

programvaror, och utifrån den bedömningen inkludera de digitala hjälpmedel som lämpar sig 

för undervisningen läraren vill bedriva (ibid., s. 2).

De tre analysverktygen utgår från att den digitala programvaran som ska analyseras är 

applikationer, s.k. ”appar”, men analysverktygen går likväl att applicera på andra digitala 

programvaror så som exempelvis datorprogram. Det finns inte ett sätt att undervisa i 

matematik som är överlägset ett annat, likväl som det inte finns en lathund för att välja ut och 

bedöma nyttan en app eller andra digitala programvaror kan ha i lärares undervisning. 

Faktorer som påverkar valet är förbestämda mål med lektionen, innehållet som behandlas 

under lektionen, elevernas förkunskaper relaterade till det digitala hjälpmedlet som är i fråga 

och klassrumskontexten och didaktiken som används där i (ibid., s. 2). Dessa tre 

analysverktyg beskrivs i större utsträckning i avsnittet Teoretiska utgångspunkter.

4.4 Kritiskt förhållningssätt mot IKT och digitala hjälpmedel

Införandet av IKT i skolan är långt ifrån klart samtidigt som lanseringen av IKT i skolan för 

med sig både möjligheter och utmaningar (Livingstone, 2012, s. 9-10). Ett framgångsrikt 

införande av IKT i undervisningen medför ett behov av omorganisering av lärarutbildningar, 

läroplaner, skolmaterial, klassrumspraxis samt bedömningsmallar (ibid.). Tre kategorier för 

att analysera påståenden rörande fördelarna med IKT är analytisk kritik, förklarande kritik

samt ideologisk kritik (ibid. s. 19–21). Den första kategorin analytisk kritik lägger fokus på att 

oberoende kritiskt granska IKT och andra digitala hjälpmedel. Utifrån denna premiss finns det 

inte något konkret och oberoende bevis att IKT stöder elevers lärande (ibid. s. 19).

Den andra kategorin förklarande kritik syftar på att utforska alternativa teorier och 

förklaringar som kan klarlägga det förändrade landskapet och medföljande förväntningar på 

lärande som utvecklingen av digitala hjälpmedel har bidragit till (ibid., s. 20). Syftet med 

användningen av digitala läromedel är oklar: ska de ses som ett verktyg för lärande eller som 

en förändring av infrastrukturen för lärande (och istället utmana relationen mellan pedagogik 
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och samhället, lärare och elev et cetera)? (ibid.) Den tredje kategorin ideologisk kritik ses som

en kritik mot samhället som producerat IKT, och fokuserar på vem det är som tjänar på det

(ibid., s. 21). IKT-praxis som fokuserar på att utmana skolan som institution genom nya sätt 

att lära ut kunskap främjar demokratin. IKT-praxis som istället fokuserar på att företagen som 

marknadsför digitala hjälpmedel och programvaror gör en större vinst genom att inrikta sig på 

en annan målgrupp kan endast främja dessa företag. Oavsett vem som gör en vinst så har det 

redan skett en växling hos elever där de kan komplettera sina lärandeaktiviteter med 

användning av digitala hjälpmedel eller programvaror (ibid.).

4.5 Faktorer som påverkar införandet av IKT i klassrummet

I artikeln Factors enabling the use of technology in subject teaching har forskare samlat data 

från sju turk-cypriotiska ämneslärare med behörighet i matematik, främmande språk, 

samhällskunskap och naturkunskap genom enskilda intervjuer (Cubukcuoglu, 2013. s. 53).

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som positivt påverkar turk-cypriotiska 

lärare att integrera IKT och digitala hjälpmedel i klassrummet (ibid., s. 50). Studien 

identifierar två faktorer som möjliggör integrationen: skolfaktorer respektive lärarfaktorer. 

Nedan följer en djupare analys av dessa två faktorer.

5. Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt redogör jag för de teoretiska utgångspunkter jag sedan använder i analys- och 

diskussionsavsnittet. De begrepp som jag huvudsakligen utgår ifrån är skol- och lärarfaktorer 

och analysverktyg 2: klassifikation och inramning. De övriga begreppen har jag valt att 

behålla i avsnittet för att ge tips till andra som möjligtvis vill undersöka IKT i undervisningen.

5.1 Skolfaktorer och lärarfaktorer

Två olika faktorer har särskild inverkan på integrationen av IKT och digitala hjälpmedel i 

klassrummet (Cubukcuoglu, 2013, s. 52). Så kallade skolfaktorer syftar på skolans lokaler och 

vilka förutsättningar som där finns för att främja integrationen av IKT, till exempel lärares 

tillgång till datorer och annan teknik, att lärare får en egen dator att använda, grundläggande 

träning i användningen av IKT i undervisningen samt användningen av IKT inskriven i 

nationella läroplanen är exempel på skolfaktorer som främjar integration. Det största 

problemet är tekniska problem och otillfredsställande teknisk support. Även tillgången till 

digitala hjälpmedel och lokaler anpassade till dessa är grundläggande för att en integration ska 

kunna ske (ibid.).
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Så kallade lärarfaktorer inbegriper lärares uppfattningar om sina färdigheter och kunskaper 

att använda IKT. Man får inte glömma bort att lärares personliga preferenser och 

självförtroende angående sin egen förmåga att använda IKT i undervisningen är en stor faktor 

som bestämmer hur undervisningen genomförs (ibid., s. 53). En annan lärarfaktor är lärares 

medvetenhet om den positiva effekt IKT och digitala hjälpmedel kan ha för elevernas lärande. 

Ytterligare en lärarfaktor som krävs för att kunna framgångsrikt integrera IKT i 

undervisningen är lärares kunskap om didaktiska färdigheter (ibid.).

Utifrån analysen som gjordes har man identifierat ytterligare övriga faktorer som spelar roll 

när integrationen av IKT i undervisningen ska ske (ibid., s. 57). Nedan följer exempel på 

sådana faktorer.

Ett exempel är att auktoriteter så som rektor och utbildningsdepartement inom skolväsendet 

ska uppmuntra lärare att använda IKT i undervisningen. En annan faktor som diskuterades var 

att införa ett obligatoriskt krav på att använda IKT i undervisningen (ibid., s. 56). Deltagarna i 

den turk-cypriotiska studien uppgav även att färre elever i klassrummet bidrog till att 

framgångsrikt integrera IKT i klassrummet (ibid. s. 58).

Studien som behandlar så kallade lärarfaktorer, skolfaktorer och övriga faktorer utfördes på 

Cypern där användningen av IKT i undervisningen inte är styrd av policydokument, till 

skillnad från Sverige. I den svenska läroplanen från 2011 finns inslag av IKT i 

kunskapskraven för årskurs tre i svenska och svenska som andraspråk vilket innebär att lärare 

är tvungna att undervisa elever med hjälp av digitala hjälpmedel och programvaror (LGR11, 

2011, s. 224–225, 227, 240–241). I analysavsnittet bortser jag därför från att diskutera övriga 

faktorer eftersom de redan är en självklar del i lärares användning av IKT i undervisningen.

5.2 Analysverktyg för digitala programvaror

Nedan följer en sammanfattning av tre olika analysverktyg som presenteras i modulen 

Matematikundervisning med IKT (Helenius & Palmér, 2015, s. 1–9). Dessa analysverktyg är 

tänkta att hjälpa lärare att göra kloka val av digitala programvaror för att stödja elevers 

lärande (ibid., s. 8).

5.2.1 Analysverktyg 1: Instruktiv – Manipulativ – Kreativ

Det första analysverktyget fokuserar på den pedagogiska designen, det vill säga är appen 

instruktiv, manipulativ eller kreativ? (ibid., s. 4). Så kallade instruktiva programvaror är 

inriktade på färdighetsträning. Användaren (eleven) ska utföra en förutbestämd uppgift som 
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kräver ett förutbestämt svar utan att användaren behöver använda sig av kreativa lösningar 

eller resonemang (ibid.). Manipulativa programvaror kallas sådana upplägg som ger 

användaren möjlighet att manipulera delar av innehållet inom förutbestämda ramar (ibid.).

Händelseförlopp går att manipulera av användaren: det kan alltså finnas flera olika strategier 

att lösa en uppgift. Helenius & Palmér (ibid.) menar att detta innebär ett större val av 

strategier för att lösa en uppgift än instruktiva programvaror erbjuder. Strategierna är dock

förutbestämda och inte lika fria för användaren att manipulera som kreativa programvaror. Så 

kallade kreativa programvaror är designade på ett sätt som möjliggör att användaren fungerar 

som medskapare i programvaran. Denna typ av programvara kräver störst kraftansträngning 

på användaren som måste använda sig av kreativa lösningar och resonemang för att använda 

programvaran på ett fördelaktigt sätt (ibid.).

5.2.2 Analysverktyg 2: klassifikation och inramning

Med klassifikation menas hur tydligt undervisningsinnehållet i programvaran har avgränsats.

En stark klassifikation innebär att undervisningsinnehållet i programvaran har avsiktligt 

definierats mot ett ämne eller en specifik aktivitet, t.ex. innehåll som rör svensk- eller 

matematikämnet. Med inramning menas hur stor eller liten användarens frihet är i förhållande

till vad användaren kan påverka inom undervisningsaktiviteten. Ett exempel på detta är att en 

svag inramning innebär att användaren kan påverka både vad som ska göras och hur det ska 

göras (ibid., s. 5). 

5.2.3 Analysverktyg 3: Ersättning, förstärkning, transformering

Det tredje analysverktyget beskriver hur den digitala programvaran förhåller sig till tidigare 

undervisning med ett specifikt ändamål, till exempel att träna en förmåga. Det finns tre olika 

kategorier som är applicerbara på detta analysverktyg, nämligen ersättning, förstärkning och 

transformering (ibid. s. 6). Ersättning innebär att den digitala programvaran ersätter en 

aktivitet som tidigare gjorts utan digital teknik, exempelvis att ersätta papper och penna med 

att skriva genom att dra med fingret på en iPad. Om fokus ligger på att förstärka och öka 

möjligheten för lärande utan att ändra innehållet eller formen för användaren kallas detta

lämpligt nog förstärkning (ibid.). Ett exempel på detta är en programvara som Flip it (ibid.) 

där eleverna kan testa olika strategier att lösa en uppgift. Undervisningen förstärks med hjälp 

av dessa typer av programvaror. Transformering betyder att den digitala programvaran 

”erbjuder ökade och förändrade möjligheter för lärande av ett förändrat innehåll i relation till 

hur innehållet hade presenterats i en undervisning utan [den digitala programvaran]” (ibid.). 
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Inför valet av lämpliga digitala programvaror kan lärare bestämma hur programvaran kommer 

att relatera till lektionen och till elevernas lärande, och göra några ställningstaganden: ska 

programvaran fungera som ett verktyg för läraren eller eleverna? Ska fokus ligga på 

färdighetsträning, problemlösning eller ska eleverna istället utforska programvaran och dess 

innehåll själva? Ska användningen av den digitala programvaran ske enskilt eller i par (ibid., 

s. 7)?

De tre analysverktygen kan användas för att skapa en strukturerad förhandsbedömning av 

digitala programvaror som lärare vill inkludera i sin undervisning. Att analysera digitala 

programvaror innan de används i klassrummet kan alltså användas för att lättare kunna sålla 

bort sådant som kanske inte är relevant att använda i undervisningen.

Analysverktygen kan användas för att göra en subjektiv bedömning av digitala programvaror

(ibid.). En objektiv klassificering är nästan omöjlig att göra då lärares personliga preferenser 

och erfarenheter med digitala programvaror är svåra att bortse ifrån. Kollegiala diskussioner 

om valen av olika programvaror och motivationen till dessa val gör också dessa analysverktyg 

intressanta (ibid.). Målet med dessa analysverktyg är att stödja valet av digitala programvaror 

i förhållande till målen som ska uppfyllas med ämnesundervisningen. Ett klokt val av digital 

programvara kan spela roll en viktig roll för att stödja elevers lärande (ibid., s. 8).

6. Metod

I detta avsnitt redogör jag för urvalet av respondenter i min studie. Jag redogör även för mitt 

etiska förhållningssätt och hur jag gått tillväga för att ta hänsyn till dessa i min studie.

6.1 Urval

För att kunna svara på frågorna som beskrivs i det inledande avsnittet valde jag att använda 

mig av kvalitativa intervjuer med verksamma lärare inom årskurs F–2. Kvalitativa intervjuer 

utmärks av att intervjuaren ställer enkla, raka frågor för att få svar med mycket stoff (Trost, 

2010, s. 25). Eftersom syftet med studien är att undersöka hur lärare använder och ser på IKT 

i undervisningen valde jag att göra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka mina 

forskningsfrågor (ibid., s. 32). Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med fyra lärare som 

undervisar i årskurs F–2. Ett av kriterierna för respondenterna för att delta i studien var att de

använder sig av IKT i sin undervisning.
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6.2 Etiskt förhållningssätt

Jag kontaktade potentiella deltagare via e-post och bifogade ett informationsblad som 

beskriver studiens syfte (se bilaga 1). I informationsbladet talade jag om för deltagarna att 

deltagandet i studien är frivilligt, något som Vetenskapsrådet (2004, s. 7–8) sammanfattat i 

den första forskningsetiska principen informationskravet. Jag berättade även att deltagarna har 

rätt att avbryta sitt deltagande när som helst, även efter datasamlingen genomförts (ibid.).

All data som samlats in ska endast användas inom ramen för arbetet, alltså i forskningssyfte,

och inte lämnas ut till tredje part. Detta sammanfattar den fjärde forskningsetiska principen 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2004, s. 14). Jag intervjuade fyra lärare från två olika 

skolor i Uppsala kommun: två lärare i årskurs 2, en lärare i årskurs 1 samt en lärare i 

förskoleklass. Intervjuerna varierade mellan fjorton och 27 minuter i längd. Det hade varit 

önskvärt att få en femte deltagare som undervisar i årskurs 3, men då det var svårt att hitta 

villiga deltagare så uteblev detta. En lärare som kan berätta hur IKT-undervisningen troligtvis 

har påverkats av kunskapskraven eleverna ska uppfylla i slutet av årskurs 3 hade visserligen 

varit nyttigt, men tack vare de uttömmande intervjuerna jag gjorde med fyra lärare som 

undervisar i förskoleklass, årskurs 1 och 2 anser jag ändå att denna studie håller. 

Det saknas ett perspektiv från en lärare som direkt influeras av kunskapskraven som eleverna 

ska uppfylla i slutet av vårterminen i årskurs tre. Denne lärare kunde i teorin kunna se en mer 

direkt koppling mellan IKT-undervisningen och kunskapskraven, men intervjuerna jag gjorde 

med fyra lärare som undervisar i förskoleklass, årskurs 1 och 2 var uttömmande och gav 

mycket material. Därför anser jag ändå att urvalet för denna studie är tillräckligt.

Deltagarna i studien intervjuades efter kontakt via e-post. Efter jag mottagit ett skriftligt 

medgivande i form av ett bekräftelsemejl genomfördes intervjuerna på förbestämd tid och 

plats. Jag har använt dessa bekräftelsemejl som ett skriftligt samtycke, vilket summerar den 

andra forskningsetiska principen, det vill säga samtyckeskravet (ibid., s. 9–11). Tre av 

intervjuerna skedde i deltagarnas klassrum efter den ordinarie undervisningen upphört för 

dagen. En intervju skedde i ett konferensrum, också efter ordinarie skoldagen slutat. Som stöd 

för intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 2). Intervjuguiden följde jag inte 

rigoröst, utan följdfrågor som dök upp under intervjuernas gång ställdes på plats för att 

utveckla deltagarnas svar om så behövdes. Innan intervjun startade informerade jag deltagarna 

om att intervjun skulle spelas in samt att korta anteckningar skulle föras för att underlätta den 

senare analysen av intervjuerna. De forskningsetiska principerna upprepade jag även kort så 
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att deltagarna skulle få en påminnelse om att inga personuppgifter ska avslöjas i denna rapport

eller förvaras så att någon obehörig person kan ta del av dem, att intervjuerna endast ska 

användas i forskningssyfte samt att deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande när som 

helst. Slutligen transkriberade jag intervjuerna.

Med hänsyn till Vetenskapsrådets tredje forskningsetiska princip, konfidentialitetskravet

(2004, s. 12–13), har jag valt att anonymisera de lärare som deltar i min studie. Nedan följer 

därför en lista med fingerade namn för lärarna:

 Lärare i förskoleklass: Siv Ahlsberg (S.A.); anställd på en skola som har cirka 300 

elever. Skolan ligger på landsbygden.

 Lärare i årskurs 1: Tage Wahlström (T.W.); samma skola som lärare S.A.

 Lärare i årskurs 2: Filippa Eriksson (F.E.); anställd på en skola med cirka 600 elever. 

Skolan ligger några mil utanför en stadskärna med närhet till naturen.

 Lärare i årskurs 2: Ulla Claesson (U.C.); på samma skola som lärare F.E.

7. Analys

I detta avsnitt fokuserar jag på att analysera data som jag samlat in under intervjuerna. Jag har 

tematiserat analysavsnittet för att lättare kunna undersöka mina forskningsfrågor. Dessa 

teman speglas i rubrikerna för varje underavsnitt, exempelvis IKT och språkinlärning, Elevers 

attityder gentemot IKT och digitala hjälpmedel, Lärares attityder gentemot IKT och digitala 

hjälpmedel och så vidare.

7.1 IKT och språkinlärning

Samtliga deltagare i intervjustudien uppgav att de använder IKT, digitala hjälpmedel samt 

programvaror för att stödja sina elevers språkinlärning. Det var även vanligt att eleverna 

använde både datorer och iPads i klassrummet. Lärare T.W., F.E. och U.C. (lärare i årskurs ett

och två) berättade att de använder ordbehandlingsprogram så som Microsoft Word så eleverna 

får öva på att skriva på datorn och redigera sina egna texter. Lärare F.E. uppgav att de 

använde så kallade kompisbedömningar när eleverna skriver texter. Kompisbedömningarna 

går ut på att eleverna får läsa varandras texter och sedan kommentera. Efter att kompisen gett 

sina kommentarer får eleven skriva om sin text om den vill. De flesta elever tycker detta är en 

bra metod för att arbeta fram en text. Detta arbetssätt tycker läraren är positivt då eleverna får 

möjlighet att utveckla sin text mer än om man bara hade haft sin lärares hjälp att bearbeta 
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texten. Kompisbedömningen blir också ett hjälpmedel för eleverna då man blir medveten om 

hur man kan omarbeta sin text. 

Vidare berättade läraren att denna typ av övning förenklar skrivprocessen eftersom eleverna 

inte behöver skriva för hand, och sen börja sudda för att skriva om texten, eller lägga till 

meningar på nytt. Med text som skrivs på datorn menar lärare F.E. att eleverna kan klippa in 

meningar och redigera sina texter på ett annat vis än när man skriver för hand, något som 

läraren uppger att eleverna uppskattar. Lärare T.W. berättar också att de jobbar med 

ordbehandlingsprogram på datorn med tillägg av ett program som fungerar som en talsyntes. 

Lärare U.C. berättar att eleverna jobbar med ett program som överför muntligt tal till skriftligt 

via en applikation på iPad. Eleven kan då tala in en berättelse eller saga som sedan överförs 

till skrift. Läraren använder denna metod i samband med en smartboard. Enligt lärare U.C. 

underlättar detta för andraspråkselever, då de kan delta i undervisningen trots att de ännu inte 

behärskar språket. I avsnittet Tidigare forskning har jag diskuterat den positiva påverkan 

användningen av ordbehandlingsprogram har på elevers tidiga språkinlärning (Cox et al, 

2004, s. 3). Tre av fyra deltagare i studien uppger att de använder denna metod i sin 

undervisning.

Lärare S.A. använder inte datorer i sitt klassrum, utan programvaror på iPads används till 

språkinlärningen. Läraren använder sig av appar som bygger på skolverksamheten, 

exempelvis appar som är baserade på Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen fokuserar på

fonologisk träning av bokstäver, som sedan byggs på till att bilda ord och sedan meningar. 

Materialet riktar sig främst till elever i förskola och förskoleklass (Lundberg m.fl., 1988).

Läraren uppger även att eleverna använder iPads för att lyssna på bokstavsljud. 

7.2 Elevers attityder gentemot IKT och digitala hjälpmedel

I samtliga intervjuer tillfrågades deltagarna hur deras elever tyckte det var att använda IKT i 

skolan. Samtliga lärare har svarat att eleverna är väldigt positivt inställda till detta. Lärare 

S.A. säger att eleverna tycker det är ”det bästa som finns”. Läraren menar också att det 

används som belöningssystem och att man får göra samma uppgift fast med hjälp av ett 

digitalt hjälpmedel istället. Lärare U.C. berättar följande om en elev i klassen:

[…] Det är jättebra, till exempel han som sitter där bak, han tycker det är jättejobbigt att 

skriva och när han ska skriva så blir det ju jätte […] det blir bara knöckla och hålla på,

men när han får skriva på dator, han skriver hur mycket som helst. (Lärare U.C.)
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Läraren berättar att alla elever i klassen älskar att hålla på med IKT i skolan. Att spela 

matematikspel, att skriva i Microsoft Word och att leta efter bilder tycker eleverna är kul. 

Läraren menar att det är en generation som gillar IKT och att IKT i skolan ”fångar” eleverna. 

Samtidigt berättar läraren att ha som uppgift att göra enformiga övningar, till exempel att jobba 

med en läsförståelsebok också lockar eleverna för då får de omväxling från den digitala världen.

Läraren i årskurs ett uppger att eleverna jobbar efter ett arbetsschema med skrivande på datorn 

inplanerat varje vecka. Det tycker eleverna är roligt, trots att det är en sak som sker varje vecka.

Läraren i förskoleklass berättar att hittills har ingen tackat nej till att använda ett digitalt 

hjälpmedel som erbjudits. Lärare F.E. har följande att säga om eleverna i sin klass:

[…] det man märker på lärplattorna det är en dimension, det är när dom jobbar med 

någon mer än sig själv. Dom tycker inte det är lika kul att sitta själv. Ska vi inte jobba 

två? säger dom ofta. Då tycker dom det är roligare, man tävlar mot varann eller man 

skapar en saga ihop, även om dom är egoister i många lägen så tycker dom det är roligare

att sitta […] ihop med en kompis och tävla mot varann än ett spel […] (Lärare F.E.)

7.3 Lärares attityder gentemot IKT och digitala hjälpmedel

Deltagarna i studien blev tillfrågade om de ansåg att digitala hjälpmedel hjälper eleverna i sin 

språkinlärning. Lärarna i årskurs två svarade båda ja på den, medan lärare T.W. i årskurs ett 

uppgav att digitala hjälpmedel snarare skulle ses som en del av ett smörgåsbord och att det 

säkerligen kan locka några. Lärare S.A. anser att det både hjälper och stjälper elevers 

språkinlärning. Läraren är av åsikten att dagens elever ibland är snabbare i fingret än i 

hjärnan, vilket betyder att de hellre testar sig fram för att komma till rätt svar och därmed är 

det en nackdel snarare än en fördel att använda ett digitalt hjälpmedel. Följdfrågorna till 

läraren klargjorde att S.A. ansåg att appens konstruktion och vilken funktion den fyller är 

viktig. 

Alla deltagare använder IKT i undervisningen i olika utsträckning. Motiveringen till varför de 

väljer att använda digitala hjälpmedel och programvaror i sin undervisning kan sammanfattas 

med ord så som ”motiverande”, ”omväxling”, ”variation”, m.fl. Lärare S.A. menade att iPaden 

blev ett sätt att belöna de barn som jobbat flitigt på lektionen, men även som ett sätt att utmana 

de elever som är snabba, vilket ger läraren tid att hjälpa de elever som ”behöver traggla”. 

(Lärare S.A.)
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Lärare U.C. menade att eleverna ska bli beredda på att fungera i dagens samhälle efter

avslutade studier vilket innebär att de blir tvungna att lära sig behärska tekniken: att förstå den 

och använda den, att vara kritisk mot teknik och veta hur de kan använda den. Läraren ansåg 

också att IKT ger en möjlighet att individualisera undervisningen, då eleverna har egna 

konton på olika appar, så istället för att läraren förbereder extrauppgifter så använder eleverna 

iPads och alla får jobba på sin egen nivå. Lärare F.E. ansåg att användningen av IKT i 

undervisningen blir som en ”extra dimension i undervisningen” (Lärare F.E.). 

Attityderna mot användningen av IKT i undervisningen var delade. Två av lärarna uppger att 

det är bra, men den ena av dem menar även att det är tidskrävande. En av deltagarna anser att 

eleverna som går i skolan idag är vana och menar att allt pekar på ett allt större användande av 

IKT i undervisningen framöver. Lärare F.E. uttrycker en önskan att få tillgång till fler olika 

digitala hjälpmedel, inbegripet datorer och iPads, då det finns alldeles för få på dennes skola. 

Två av deltagarna känner igen denna bild och önskar fler digitala hjälpmedel för att kunna 

förbättra sin undervisning. 

Samtliga lärare som deltog i studien understryker att det största problemet de stött på i 

förhållande till användningen av IKT och digitala hjälpmedel i undervisningen är när tekniken 

inte fungerar. 

[…] grejerna ska funka, vi ska inte behöva hålla på och vänta, vi ska inte behöva hålla 

på och koppla sladdar och greja själva… (Lärare U.C.)

Lärare S.A. uppger att sådana problem också sker i klassrummet, att Internet ligger nere eller 

att iPadsen inte har någon ström kvar eftersom de har använts på fritids och har blivit 

urladdade. Lärare F.E. berättar att nackdelen med IKT är att man ska vara kvick på mycket 

själv och ha ett intresse av att lära sig mer. Läraren känner inte att tiden räcker till att hålla sig 

uppdaterad och uttrycker en önskan om mer utbildning i användningen av IKT i 

undervisningen och, som jag tolkar det som, mer instruktion i det tekniska som hör till de 

digitala hjälpmedlen.

Två av lärarna tyckte att användningen av IKT i undervisningen i deras klassrum har hjälpt 

dem i sin lärarroll genom att det ger variation och att undervisningen blir roligare med hjälp 

av digitala hjälpmedel. En av lärarna menade att man kan använda IKT för att underlätta i 

planeringen, exempelvis om man vet att ett moment som använder IKT redan är bra upplagt 

och har en direkt koppling till läroplanen. På det viset sparar man tid och det kan underlätta i 
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planeringen. Övriga deltagare kände att integrationen av IKT i undervisningen redan fanns 

sedan tidigare, och därför varken hjälpte eller hindrade läraren i sin lärarroll samt att det 

snarare blir för mycket strul och att man då är tvungen att vara förberedd på ett annat sätt.

[…] kör man med IKT så bör man ha en plan A och en plan B. Så det blir dubbelt 

arbete för skulle det då bli datastrul, så måste du ju sätta nånting annat i händerna på 

barnen. (Lärare S.A.)

7.4 Skolfaktorer och lärarfaktorer

Som tidigare nämnts i litteraturgenomgången har jag beskrivit två faktorer som påverkar 

integrationen av IKT och digitala hjälpmedel i klassrummet: så kallade skolfaktorer och 

lärarfaktorer (Cubukcuoglu, 2013, s. 52). Utifrån intervjuerna kan man identifiera flera av 

dessa faktorer i deltagarnas förutsättningar för att framgångsrikt kunna integrera IKT och 

digitala hjälpmedel i sina klassrum. Skolfaktorer så som brist på tillräckligt med digitala 

hjälpmedel, saknade tekniska förutsättningar (problem som uppstår till följd av dessa) i 

klassrummen samt utbildning i användningen av digitala hjälpmedel har lyfts fram i 

analysavsnittet. Eftersom dessa faktorer är grundläggande för att en lyckad integration ska 

kunna ske kan avsaknaden av digitala hjälpmedel, tekniska förutsättningar samt tillräcklig 

utbildning i hur man använder IKT i undervisningen ses som några av begränsningarna med 

att använda digitala hjälpmedel i skolan. Lärarfaktorer går även att urskilja från intervjuerna. 

Lärares preferenser spelar roll, och även självförtroende och färdigheter hos lärare har 

inflytande.

Jag är ju en IKT-person och jag älskar ju själv att hålla på med system och så, så för 

mig är det bara jättekul. Om man ska lägga mycket energi på något, och det ska bli bra, 

så finns det såklart inte så mycket tid kvar till annat. (Lärare U.C.).

Övriga faktorer som är bra att ha i åtanke är det faktum att IKT och användningen av digitala 

hjälpmedel är inkluderade i LGR 11, och därför redan innehar en roll i undervisningen. Ett

lägre elevantal i klassrummet spelar roll, då färre elever bidrar till en smidigare integration av 

IKT i undervisningen (Cubukcuoglu, 2013, s. 57). Färre elever i klassrummen nämndes inte i 

intervjuerna, men läroplanens kunskapskrav som inkluderar elevens kunskap och användning 

av digitala hjälpmedel nämndes kort i förbifarten i samtliga intervjuer. Läroplanen och 

kunskapskraven har jag tolkat som en grundläggande hörnsten i samtliga deltagares planering 

och genomförande av undervisningen som inkluderar IKT.
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7.5 Val av digitala hjälpmedel och programvaror

Tre av deltagarna i studien berättar att de tillsammans med kollegor på skolan diskuterar vilka 

appar eller programvaror som kan användas i undervisningen. Samtliga deltagare uppger att 

de har kriterier som ska uppfyllas för att de ska använda en programvara i undervisningen. 

Lärarna menar att programvaran ska tillföra något, att det ska passa in i det som eleverna 

tränar på, att instruktionerna ska vara tydliga och att programvaran ska vara lätt för eleverna 

att använda. Två av lärarna pekar på att programvaran ska ha en tydlig koppling till LGR 11.

Det ska helst vara ganska självgående för det mesta i alla fall. Sen är det väl att jag 

tycker det ska självklart vara knutet till LGR11. Det ska ju vara knutet till det vi jobbar 

med, sen behöver det inte vara uttalat, men jag tittar ju alltid. Men är det här liksom 

relevant… varför gör vi det här? (Lärare U.C.)

Lärare T.W. uppger att de flesta programvaror som finns på datorerna kommer från 

kommunen, eftersom de använder sig utav kommunala datorer. Det går att hämta hem 

program själv, men om de inte är godkända av kommunen så tas de bort automatiskt när det 

sker en uppdatering av mjukvaran. Två lärare nämner att de mestadels väljer vilka appar som 

ska köpas in tillsammans, oftast i arbetslaget, men appar som är gratis bestämmer lärarna 

individuellt om de vill hämta hem och använda (om de är av nytta i undervisningen). 

Tidigare i Teoretiska utgångspunkter har jag beskrivit tre olika analysverktyg (Helenius & 

Palmér, 2015, s. 2–3). Det mest relevanta analysverktyget i relation till denna intervjustudie är 

analysverktyg 2, det vill säga klassifikation och inramning (ibid., s. 5). Två av lärarna 

identifierar dessa två kriterier som nödvändiga kriterier för att de ska tänka sig att använda en 

programvara i undervisningen. Båda menar att en stark klassifikation är nödvändig:

Ja för det första så ska det ju vara ett pedagogiskt program. Det är ju inte det här att 

man bara ska sitta och färglägga […] … om jag ska ha det […] under skoldan så ska det 

ju vara pedagogiskt och så ska det ju va både… ett syfte och ett mål. Och när man sätter 

igång ska man veta varför man gör det liksom. (Lärare S.A.)

Lärare U.C. exemplifierar en stark inramning (ibid.) i intervjun tydligare med följande ord:

Det ska inte vara så att jag kan bara gå in och bara spela runt i grejer utan när jag ska 

klara en nivå, och så kommer jag till nästa, och så klarar jag en nivå och så ska jag 

kunna komma till nästa… det ska inte vara så jag ska kunna hoppa in på multiplikation 

bara och trycka på den… så. (Lärare U.C.)
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Detta tolkar jag som att läraren menar att användaren inte ska kunna påverka allt för mycket i 

programvaran, utan användarens påverkan ska vara ganska liten (ibid.).

7.6 IKT som stöd för elever med svårigheter eller speciella behov

Alla lärare som intervjuades uppgav att de har använt IKT och digitala hjälpmedel som ett 

stöd eller hjälpmedel för elever med svårigheter eller speciella behov. Två lärare uppgav att 

de använt digitala hjälpmedel för att stödja elever med språkstörning respektive 

uttalningssvårigheter. Med hjälp av talsyntes, läspenna och appar som hjälper läsa upp 

bokstavsljud kunde lärarna hjälpa eleverna. Tre av deltagarna i intervjustudien berättar att 

digitala hjälpmedel har varit till hjälp för elever med Aspergers syndrom. 

En av lärarna i årskurs två berättar att eleverna använder särskilda appar om de har svårt för 

ett ämne samt att IKT används för att stötta en elev som har tinnitus och 

koncentrationssvårigheter. Han kan lyssna på musik medan han jobbar med en uppgift och 

därmed koncentrera mycket lättare än när han inte har hörlurar på sig. En elev har en egen 

dator i klassrummet, vilket läraren uppger hjälper eleven till exempel när resten av klassen 

tittar på film på smartboarden: då tittar eleven på samma film fast på sin egen dator.

8. Diskussion

I diskussionsavsnittet fokuserar jag på att utifrån mina teoretiska utgångspunkter diskutera 

vad jag redogjort för i analysavsnittet. Detta avsnitt har likt analysavsnittet delats in i olika 

teman, som exempelvis Språkinlärning, Attityder mot IKT och digitala hjälpmedel och så 

vidare.

8.1 Språkinlärning

I analysavsnittet har jag presenterat flera olika digitala hjälpmedel och metoder som 

deltagarna i intervjustudien har använts sig utav för att stödja elevers språkinlärning. Dessa 

har förekommit både i den ordinarie undervisningen och för elever som behöver speciellt stöd 

i språkinlärningen. Fokuset med denna studie har inte legat på IKT som stöd för elever med 

svårigheter och speciella behov, men utifrån de intervjuer som jag genomfört har denna 

dimension ändå varit tydligt närvarande i lärarnas undervisning. Samtliga lärare har uppgett 

att de använder någon form av anpassning för att hjälpa elever som har speciella behov eller 

svårigheter när det kommer till språkinlärningen, till exempel genom att använda talsyntes på 

dator, läspenna och diverse appar på iPad som exempelvis en app som läser upp bokstavsljud 

så att eleverna kan höra dem. 
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Digitala hjälpmedel har även varit till hjälp för elever som har Aspergers syndrom och då dels 

fungerat dels som trygghet, dels som hjälpmedel för eleverna (vilket jag tidigare redogjort för 

i analysavsnittet). I avsnittet Tidigare forskning har jag redogjort för den positiva effekt 

användningen av IKT i undervisningen har haft på läsförståelsen hos eleverna som deltog i en 

amerikansk studie (Christensen & Knezek, 2007, s. 25). Detta reflekteras i intervjuerna jag 

gjort med lärare i åk F–2. Deltagarna har också uppgett att inkluderingen av IKT-användning 

i läroplanen från 2011 har influerat deras undervisning, något som jag tidigare nämnt i

avsnittet Tidigare forskning som en viktig faktor för huruvida integrationen av IKT i 

undervisningen är lyckad eller inte (Cubukcuoglu, 2013, s. 52). Detta är en så kallad 

skolfaktor, så som tekniska förutsättningar, tillgång till digitala hjälpmedel, träning i 

användningen av IKT för lärare et cetera (ibid.). De andra faktorerna, lärarfaktorerna, 

redogörs för senare i diskussionen. 

En intressant observation är att lärarna som intervjuades alla uppgav att de digitala 

programvaror som de använder i sin undervisning måste tillföra något till undervisningen. Det 

ska vara pedagogiska programvaror som inte är lättmanipulerade av användaren och som är 

lätta för eleverna att använda sig av. Detta har redogjorts för i modulen som ingår i 

Matematiklyftet (Helenius & Palmér, 2015, s. 1–3). Där presenteras tre olika analysverktyg 

som användbara när lärare ställs inför val av digitala programvaror som ska användas i 

undervisningen. Två av lärarna som jag intervjuade berättade att de tillsammans i arbetslaget 

bestämmer vilka programvaror som ska användas i undervisningen. En lärare berättar att 

några programvaror får de gratis via kommunen, då datorerna de använder i klassrummen 

tillhör Uppsala kommun. Några program finns alltså redan tillhanda för att användas. Dock 

gick inte den intervjun in något djupare på innehållet av dessa program, utan fokuserade mest 

på de digitala programvaror som läraren ansåg vara lämpliga för undervisningen. Detta 

inkluderade programvarorna som kommunen redan köpt in till sina datorer. Möjligtvis skulle 

man kunna fråga hur kommunen bestämmer vilka programvaror de köper in och varför, då 

detta skulle ge en värdefull dimension med att jämföra olika programvaror med varandra. På 

grund av brist med tid gick intervjun inte djupare på detta ämne, men det skulle vara 

intressant att göra vidare studier på.

Några av deltagarna i studien definierade väldigt tydligt vilka kriterier som läraren krävde för 

att en digital programvara överhuvudtaget ska användas på lektionerna: klassifikation samt 

inramning (det andra analysverktyget från Teoretiska utgångspunkter) (Helenius & Palmér, 

2015, s. 5). Programvaran ska ha en stark klassifikation, vara pedagogiskt och ha ett syfte och 
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tydligt mål samtidigt som det kräver en stark inramning, då eleverna inte ska kunna 

manipulera innehållet i programvaran och misslyckas med uppgiften.

8.2 Attityder mot IKT och digitala hjälpmedel

Både elever och lärare har olika attityder mot IKT och digitala hjälpmedel. I en nederländsk 

studie uppgav deltagarna (eleverna) att de lär sig mer av ett digitalt hjälpmedel de själva 

uppskattar: programvaran ska vara intressant och ha ett attraktivt innehåll (Heemskerk et al, 

2012, s. 166). Respondenterna uppgav även att syftet med användningen av programvaran eller 

ett digitalt hjälpmedel skulle vara väldefinierat och att instruktionerna skulle vara enkla att följa

(ibid.). Utifrån de intervjuer jag gjort stämmer dessa påståenden bra överens. En lärare uppgav 

att eleverna tyckte att IKT är ”det bästa som finns” och att det ibland används som ett 

belöningssystem för de elever som snabbt blir klara med en uppgift eller behöver vidare 

stimulans. En av lärarna anser att dagens elever är av en sådan generation som fångas upp av 

IKT-användning. Läraren berättar också att IKT och annan digital teknik är viktigt för elevernas 

framtid eftersom det är en alltmer digitaliserad värld vi lever i. Eleverna ska alltså bli 

förberedda på att använda tekniken men även öva på att ha ett kritiskt förhållningssätt till den.

En av lärarna som deltog i studien uppgav att trots en regelbunden användning av datorer och 

medföljande ordbehandlingsprogram såg eleverna fram emot tiden på arbetsschemat då de fick 

skriva på dator och med hjälp av talsyntes redigera sin text. Detta stämmer väldigt bra överens 

med det som redogörs för i den nederländska studien i förhållande till definierat syfte och 

instruktioner: eftersom denna övning sker på samma sätt varje vecka, med samma programvaror 

och samma syfte (att skriva) blir det något som eleverna upplever som roligt och därmed 

tröttnar de inte (Heemskerk et al, 2012, s. 166). 

Tidigare har jag beskrivit och förklarat olika skolfaktorer som påverkar integrationen av IKT i 

undervisningen. Tillhörande dessa skolfaktorer finns de så kallade lärarfaktorerna, som 

innefattar lärares egna preferenser och förkunskaper, lärares självförtroende till sin egen 

förmåga när det kommer till att använda IKT i undervisningen och att lärare känner till de 

positiva effekterna som IKT i undervisningen kan ha. Jag har berört detta kort i analysavsnittet 

med ett citat från en av lärarna som uppgav sig vara en person som tycker om att använda IKT i 

undervisningen. I nästa avsnitt följer en kort kritisering av en av dessa lärarfaktorer.

8.3 Kritik mot IKT och användningen av digitala hjälpmedel i undervisningen

För att förhålla sig kritiskt till de teoretiska utgångspunkterna jag använt mig utav i 

diskussionen är det lämpligt att tillägga att det finns delade meningar med de påstådda 
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fördelarna med att använda IKT i undervisningen. Med hjälp av tre olika analyskategorier har 

man försökt förklara den påstådda framgången med IKT-undervisning (Livingstone, 2012, s. 

19). Dessa kategorier är analytisk kritik, förklarande kritik samt ideologisk kritik (ibid.). 

Införandet av IKT och digitala hjälpmedel i klassrummet och undervisningen för med sig både 

möjligheter och utmaningar, vilket jag redogör för mer djupgående i nästa avsnitt. Enligt den 

första kritikkategorin (analytisk kritik) finns det inte något som helst konkret bevis som stödjer 

påståendet att IKT i undervisningen främjar elevers lärande (ibid.). Detta står i kontrast emot 

vad en annan forskare påstår angående lärarfaktorn att när lärare känner till de positiva 

effekterna som IKT har för elevers lärande främjar detta integrationen av IKT i undervisningen

(Cubukcuoglu, 2013, s. 53). Dessa studier motsäger varandra, men jag har ändå valt att 

inkludera dessa för att visa att det finns delade meningar inom forskningsvärlden ifall IKT i 

undervisningen är något som främjar elevers lärande. En alternativ förklaring till detta kan vara 

att denna lärarfaktor (ibid.) kan ses som en självuppfyllande profetia. Om en lärare tror att IKT 

kommer att främja elevers lärande är det då naturligt att ta steget att integrera IKT i lärarens 

egen undervisning, vare sig det finns något konkret bevis eller inte. En lärare som vill att 

eleverna ska lära sig kommer naturligtvis att ta till alla knep och metoder som fungerar. Även 

fast man inte känner till de delade meningarna som forskningen presenterar kan man endast tack 

vare tron på att IKT i undervisningen främjar elevers lärande bestämma sig för att införa den i 

sin egen undervisning, och anpassa denna undervisning till målgruppen (eleverna) och syftet 

med lektionen. På det viset har man en självuppfyllande profetia och därför anser jag att det är 

intressant att inkludera och diskutera just denna lärarfaktor.

Oavsett om IKT främjar elevers lärande eller inte så är det intressant att visa den påverkan som 

en lärare kan ha på sin undervisning. Utifrån tidigare redogörelser för intervjuerna jag gjort så 

anser samtliga lärare som tillfrågats att just läraren har en viktig roll, till exempel när det gäller 

att välja ut lämpliga digitala programvaror som ska användas i undervisningen, att göra 

pedagogiska val, att genomföra undervisningen på ett sätt som gör att alla elever känner sig 

inkluderade och att IKT i undervisningen ska kunna ge något extra när den traditionella 

undervisningen inte räcker ända fram till alla elever. IKT och digitala hjälpmedel i 

undervisningen är till för att främja elevernas lärande, men för att det ska lyckas ska

användningen av dessa hjälpmedel styras av lärarna.

8.4 Möjligheter och begränsningar

Införandet av IKT i undervisningen medför både möjligheter och begränsningar (Livingstone, 

2012, s. 19). Detta kommer jag redogöra för i detta avsnitt. Det framkommer av analysen att 
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både lärarfaktorer och skolfaktorer har en inverkan på deltagarnas integration av IKT i 

undervisningen. Deltagarna uppger också att särskilda skolfaktorer påverkar användningen av 

IKT och digitala hjälpmedel i undervisningen, till exempel att skolan har för få digitala 

hjälpmedel, att de tekniska förutsättningarna är långt ifrån ideala och att lärare spenderar 

mycket tid till ”datastrul”. Vissa deltagare har också uttryckt en önskan om att få mer utbildning 

i hur tekniken fungerar, så att man inte blir tvungen att göra detta på eget bevåg. Några av 

deltagarna i studien uttryckte att man alltid ska ha en reservplan när det kommer till en lektion 

då man planerat att använda sig av IKT. En av lärarfaktorerna som nämndes i intervjuerna var 

att det är tids- och resurskrävande att hålla sig uppdaterad på hur tekniken fungerar och att detta 

kan begränsa utsträckningen som lärare använder sig av IKT i sin undervisning. 

Lärarna uttryckte även den frustration som uppstår när tekniken inte fungerar och att det kan 

vara svårt att få hjälp med detta på skolorna. En av lärarna tyckte att en av begränsningarna med 

IKT är att eleverna ibland kan vara snabbare i fingrarna än i hjärnan, då de i princip kan prova 

sig fram till ett rätt svar på iPad och dator utan att tankeprocessen hinner hänga med. Detta är ett 

konkret exempel på hur IKT kan begränsa eleverna i sitt lärande. I en av intervjuerna nämndes 

att på klassens datorer har kommunen begränsat vilka program som går att ladda ner och 

använda, vilket är en grov begränsning för lärarna som kanske vill testa nya programvaror för 

att hjälpa elevernas lärande. En sådan begränsning kan jämföras med inkluderingen av IKT i 

läroplanens kursplaner för diverse ämnen: å ena sidan så bestämmer kommunen vilka 

programvaror som är godkända att hämta till datorerna som används i undervisningen medan å 

andra sidan ger den nationella kursplanen endast riktlinjer som är fria för tolkning av de som 

jobbar inom skolans väsen. Kanske är det så att kommunen arbetar utifrån rekommendationer 

från lärare eller andra organisationer så som Skolverket, eller att de förlitar sig på aktuell 

forskning. Som jag tidigare nämnt i diskussionen så finns det delade meningar om vare sig IKT 

i undervisningen är bevisat att främja elevers lärande eller inte. Vidare undersökning och analys 

av detta ämne vore intressant, men det krävs mer djupgående intervjuer om detta för att kunna 

uttala sig om detta ämne med någon säkerhet.

Några av möjligheterna som har nämnts i intervjuerna är att digitala programvaror så som 

talsyntes och ordbehandlingsprogram underlättar för elever som inte har tålamod att skriva för 

hand samt att redigeringen av elevernas texter görs mycket lättare på datorn än för hand med 

papper och penna. En annan av möjligheterna som tagits upp under en intervju är hur IKT kan 

stödja andraspråkselever som ännu inte fullt behärskar språket. Med hjälp av en digital 

programvara kan dessa elever med sin röst tala in en saga eller berättelse som sedan översätts 
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till ord som sedan visas på en Smartboard. Denna typ av användning av digitala programvaror 

öppnar upp en hel värld av möjligheter för att anpassa och individualisera undervisningen för 

elevers olika förutsättningar och behov, som jag tidigare nämnt. Det ger säkerligen också dessa 

elever ökat självförtroende när det kommer till sina skolprestationer och vilja att lära sig ett nytt 

språk.

8.5 Analysverktyg för digitala programvaror

I analysen och diskussionsavsnittet har hittills endast ett analysverktyg använts för att 

analysera vilka digitala programvaror som lärarna använder sig av i undervisningen. Fokus 

med intervjuerna har inte legat på vilka typer av digitala programvaror som deltagarna 

uppgett att de använder eller värdesätter, utan snarare på att analysera råmaterialet utifrån 

syftet med studien samt frågeställningen. Sammanfattat kan man säga att analysverktygen är

användbara för lärare när det är dags att välja vilka digitala programvaror som kan vara 

lämpliga att använda i undervisningen, och att de kan användas för att sålla bort sådant som 

inte kommer att tillföra något till undervisningen. I analysavsnittet har fokus varit på 

klassifikation och inramning, men de övriga verktygen är också värda att ha i åtanke när man 

ska göra sina val. 

9. Slutsatser

Genom kvalitativa intervjuer med verksamma lärare i årskurserna F–2 har jag undersökt lärares 

attityder gentemot IKT, digitala hjälpmedel samt programvaror i förhållande till elevers 

språkinlärning. Jag har även fokuserat på att redogöra för vilka möjligheter respektive 

begränsningar lärare upplever när de använder IKT och digitala hjälpmedel och programvaror i 

skolan. Vidare har jag redogjort för hur lärare uppger att deras elever tycker om att använda 

IKT i skolan.

Eftersom studien är begränsad måste resultaten tolkas endast som en fingervisning, då 

underlaget för studien kan uppfattas som tunt. En utökad studie skulle givetvis kunna ge en 

större bas för insamlandet av mer data. Resultaten av studien följer någorlunda linjen som 

tidigare forskning fastställt, det vill säga att digitala hjälpmedel stärker språkinlärningen.

Samtidigt finns det forskning som motsäger detta och påstår att det inte finns några konkreta 

bevis på att digitala hjälpmedel och IKT stödjer elevers lärande. Samtliga deltagare i studien 

uppger att de anser att IKT i undervisningen och användningen av digitala hjälpmedel stödjer 

språkinlärningen. Dessa delade meningar inom forskningen ger givetvis upphov till nya frågor. 
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Stödjer IKT elevers lärande eller är det ett påstående som saknar förankring i autentiska 

forskningsbevis? Grundar sig påståenden som menar att IKT i undervisningen främjar 

språkinlärningen i människors uppfattningar eller övertygelser att den gör det snarare än i 

forskningsbaserade oberoende data? Dessa frågor är intressanta att studera vidare och försöka 

att komma fram till något svar. Detta kräver sannolikt en större bas för datainsamling, med fler 

respondenter eller deltagare än de som har deltagit i denna studie.

Det som denna studie bidrar med är lärares perspektiv på digitala hjälpmedel och hur de stödjer 

elevers språkinlärning, vad lärare uppger att deras elever tycker om att använda digitala 

hjälpmedel samt lärares perspektiv på vilka möjligheter respektive begränsningar de ser med att 

digitala hjälpmedel i skolan. Detta har jag redogjort för i analysen och diskussionsavsnittet.

10. Vidare forskning

IKT, digitala hjälpmedel och programvaror, är ett brett fält att undersöka. Jag har i min 

syfteformulering och frågeställning endast fokuserat på en liten del som kan vara av intresse för 

den som är intresserad av pedagogik och didaktik, och hur detta förhåller sig till IKT. Förslag 

på vidare forskning utöver det jag redan nämnt i diskussionen vore att till exempel undersöka 

elevers perspektiv och upplevelse av dessa hjälpmedel. Det kan även vara intressant att 

genomföra en djupare analys av olika digitala programvaror, exempelvis med hjälp av de 

analysverktyg som redogörs för i artikeln Analys av digitala programvaror (Helenius & 

Palmér, 2015, s. 2–3). En mätning av effektiviteten av IKT, digitala hjälpmedel och 

programvaror i skolan eller i ett specifikt ämne är ett annat förslag på vidare forskning.
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Bilaga 1 - informationsblad

Information om en studie rörande digitala hjälpmedel i undervisningen

Jag är lärarstudent som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 

självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet.

Studien ämnar undersöka lärares attityder gentemot digitala hjälpmedel för att stärka 

språkinlärningen, samt undersöka de möjligheter respektive problem som kan uppstå i 

samband med användningen av digitala hjälpmedel inom undervisningen.

Deltagandet i studien innebär deltagande i en enskild intervju. Intervjun spelas in för att 

senare analyseras inom ramen för arbetet. Datainsamlingen kommer att ske under maj månad. 

Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras 

och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare (se nedan för kontaktuppgifter). 

Studiens handledare: Madeleine Michaëlsson, Universitetsadjunkt vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Tel: █ █ █ █ █

e-post: █ █ █ █ █ █ █ @edu.uu.se

Uppsala den 9 maj 2016

Jessica Wendel

e-post: █ █ █ █ █ @student.uu.se
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Bilaga 2 - intervjuguide

Lärarens roll

Vad har du för utbildning?

Har du någon utbildning som innefattar IKT (informations- och kommunikationsteknik) eller 

andra digitala hjälpmedel?

Hur många timmar i genomsnitt skulle du säga att du använder IKT i undervisningen?

IKT och språkinlärning

Använder du IKT för att stödja språkinlärningen?

Hur då? Vilken typ av program använder du dig av?

Tycker du att digitala hjälpmedel hjälper eleverna i sin språkinlärning?

Elevers och lärares attityder gentemot IKT

Varför väljer du att använda IKT i undervisningen?

Vad tycker du om att använda IKT i undervisningen?

Har du stött på några problem med att använda IKT i undervisningen?

Vad tycker dina elever om att använda IKT i skolan?

Använder du IKT som hjälpmedel för elever med svårigheter eller speciella behov? Hur då?

Tycker du att integrationen av IKT i din undervisning har hjälpt dig i din lärarroll? På vilket sätt?

Valet spelar roll

Hur väljer du ut vilka digitala programvaror som du använder i din undervisning?

Har du några kriterier som måste uppfyllas för att du ska använda en programvara i din 

undervisning?


