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Bakgrund 
Den tekniska utrustningen i skolan används här som ett samlingsnamn på verktyg som per-
sondator, dokumentkamera, projektor och smartboard. Att eleverna kan använda denna ut-
rustning finns med som uppnåendemål i den nya läroplanen. Den teoretiska utgångpunkten i 
min undersökning kommer från litteraturen samt de båda teoretikerna Freinet och Dewey. 
Det centrala för dem är elevernas praktiska deltagande, vilket återspeglas i begreppet  
learning by doing med ursprung hos Dewey. 
Syfte 
Att undersöka hur pedagoger och elever på en utvald skola använder sig av den tekniska 
utrustningen som de har tillgång till. Detta för att ta reda på om de ekonomiska resurser som 
satsas på den tekniska utrusningen på skolan ger några positiva resultat på elevernas inlär-
ning. 
Metod 
Denna undersökning har gjorts med kvalitativ analys som ansats. Datainsamling har skett 
med hjälp av intervjuer av tre pedagoger och sex elever i årskurs 6. Sedan har dessa tran-
skriberats och analyserats. 
Resultat 
Genomgående visar resultaten av intervjuerna på att den tekniska utrustningen som finns på 
skolan används främst till olika form av visualisering. Elever och pedagogers användning 
skiljer sig åt både i användningssätt och hur ofta den tekniska utrustningen används. Elever-
na använder den tekniska utrustningen till följande: att skriva rent på datorn, rättstavnings-
program, tabellträningsprogram samt att göra powerpoint-presentationer. Huvudsakligen 
används utrustningen några gånger per vecka, men inte så ofta som dagligen. Det framgår att 
den tekniska utrustningen är tidsbesparande för både elever och pedagoger. Det går dock 
inte att tydligt koppla effektiviseringen till en ökad inlärning hos eleverna. Det framgår 
också att det är svårt för eleverna att reflektera över sin egen inlärning.  
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1 Inledning 
Intresset för att undersöka hur frekvent skolan använder sig av sin tekniska utrustning i 
undervisningen uppkom i samband med min vistelse på den VFU skola där jag blivit tillde-
lad en plats. Skolan har goda tillgångar till teknisk utrustning, framförallt datorer, projekto-
rer, smartboard och dokumentkamera. Samtliga är bra verktyg, men jag undrar hur de nyttjas 
i skolans undervisning?  
 
Förutsättningarna kan skilja sig mycket på skolorna i Sverige. Det står i den nya läroplanen 
som börjar gälla från och med 1 juli 2011 att eleven ska uppnå kunskapsmål där eleven ”kan 
använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 
och lärande”  (Skolverket, 2011, s. 14). 
 
Det innebär att skolan medvetet måste arbeta med IKT (Information, Kommunikation och 
Teknologi) i sin undervisning. Jag har under min lärarutbildning fått möjlighet att vara på en 
skola som har de tekniska förutsättningarna och vill undersöka närmare hur pedagogerna 
använder sig av tekniken. Det ligger i mitt intresse att se hur mycket, samt på vilket sätt pe-
dagoger och elever arbetar med tekniken. Hjälper tekniken eleverna att lyckas bättre med 
sina studieresultat? Detta är några av de tankar som ligger till grund för min undersökning. 
 

2 Syfte och frågeställningar 
Att undersöka hur pedagoger och elever på en utvald skola använder sig av den tekniska 
utrustningen som de har tillgång till. Detta för att ta reda på om de ekonomiska resurser som 
satsas på den tekniska utrusningen ger några positiva resultat på elevernas inlärning. 
 
1. Hur frekvent och på vilket sätt används de tekniska resurserna av pedagoger och elever i 

undervisningen? 
 

2. Hur upplever pedagogerna och eleverna att de tekniska resurserna underlättar inlärning-
en hos eleverna? 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag bland annat att ta upp relevant litteratur för undersökningen. 

3.1 Begrepp 

Benämningen teknisk utrustning används frekvent i denna undersökning och därför bör de-
finieras. Den tekniska utrustningen inbegriper följande; datorer, dokumentkamera, projektor 
samt smartboard. En kort och enkel förklaring till vad denna tekniska utrustning innebär 
följer nedan. 
 
dator 

persondator med internetuppkoppling 
 
dokumentkamera 

ger möjlighet att visa text och bild på whiteboard eller smartboard (SMART, 2011a). Den 
skulle kunna ses som en ersättare till overheaden. 
 
projektor 

projektionsapparat som visar film, bilder och text från datorn. 
 
smartboard 

en interaktiv whiteboard med touch-funktion. Den kan kopplas till alla slags PC-datorer och 
projektorer för en interaktiv och praktisk undervisningsmiljö (SMART, 2011b). 

3.2 Kartläggning av vilken utrustning skolan har tillgång till 

I denna undersökning följer jag totalt två stycken klasser (45 elever). Eleverna går i årskurs 
6 på samma skola och jag har tagit reda på hur tillgången på teknisk utrustning ser ut genom 
att besöka skolan.  

 
� 2 st. datorer med internetuppkoppling i varje klassrum samt tillgång till datasal som er-

bjuder totalt 15 st. datorer med internetuppkoppling (delad med resten av skolans årskurs 
1-6). 

� 1 st. dokumentkamera som de båda klasserna samsas om. 
� 1 st. projektor i varje klassrum. 
� 1 st. smartboard i ett utav klassrummen. 

 
Med tillgång till ovanstående teknisk utrustning finns det goda möjligheter att arbeta med 
IKT i dessa två klasser. Klasserna undervisas huvudsakligen av ett lärarlag bestående av tre 
pedagoger. Skolan har en pedagog som är ansvarig för IKT utrustningen, men denna person 
har bara tid för underhåll av utrustningen. 
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3.3 Användning av IKT i dagens skola 

Det bör inte längre vara något unikt att skolorna använder sig av IKT i undervisningen, ef-
tersom det är ett krav i läroplanen. Kravet på att elever ska använda sig av IKT stod redan 
med i Lpo94 där ett utav uppnåendemålen löd: ”kan använda informationsteknik som ett 
verktyg för kunskapssökande och lärande” (Skolverket, 2009, s. 10 ). I nya läroplanen som 
börjar gälla från och med 1 juli 2011 finner vi motsvarande uppnåendemål som nu lyder 
”kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skap-
ande och lärande” (Skolverket, 2011, s. 14). 
 
Samtidigt som IKT bör användas i skolan kan resurserna vad gäller diverse teknisk utrust-
ning vara mycket olika fördelad runt om på Sveriges skolor, det kan till och med skilja sig 
mycket mellan olika stadsdelar i en och samma kommun (Skarin, 2009). Det blir också en 
politisk fråga när det satsas pengar på IKT och där är det viktigt för beslutsfattare att se re-
sultat av de resurser som satsas (Pedersen, 2000). Den här undersökningen kommer handla 
om hur det fungerar när en skola som den jag varit ute och besökt har tillgång till en stor del 
teknisk utrustning. 
 
Förväntningarna på IKT och den tekniska utrustningen kan ibland bli stora. Forskare är inte 
alltid överens, vissa menar att IKT i skolan utgör en stor skillnad för eleverna att lyckas 
bättre medan andra hävdar att det inte utgör någon skillnad alls eller enbart en minimal 
skillnad som inte är värd att tala om (Brodin & Lindstrand, 2007). En forskningsöversikt om 
betydelsen av IKT i skolan ges av Tydén och Thelin (red) (2000) där bland annat Jens Pe-
dersen (2000) skriver att ända sedan IKT introducerades i skolan någon gång under 80-talet, 
har IKT precis som andra tidigare tekniska framsteg givit stora förhoppningar om att kunna 
förändra undervisningen. Förespråkare av den nya tekniken har ofta sett det som självklart 
att denna förändring också är en förbättring, men om så faktiskt är fallet råder det delade 
meningar om. Införandet av tidigare teknik (radio, TV och film) har givits lika stora för-
hoppningar om förbättrad undervisning men visat sig stöta på problem. Utifrån erfarenheter-
na från införande av tidigare teknik kan man dra slutsatsen att det finns vissa faser som 
kommer igen.  
 
Först kommer en period av stor teknikentusiasm hos förespråkarna av tekniken, sedan kom-
mer det forskning som pekar på de positiva effekterna av tekniken. Senare visar det sig att 
tekniken inte får den användning man tänkt och därefter kommer det vanligtvis en period 
när man skyller detta på lärarnas bristande engagemang. Slutligen kommer det en ny teknik 
och samma process börjar om igen (Pedersen, 2000). Vad gäller IKT idag så anser jag att 
tekniken är så pass mogen att vi nog kan sägas vara i ett av de senare skedena, vilket är an-
ledningen till denna undersöknings syfte att; undersöka om den tekniska utrustningen ger 
några positiva inlärningsresultat. Pedersen (2000) nämner att man ofta ställt förhoppningar 
till att IKT skall leda till en effektivisering av lärande och undervisning, eleverna ska lära sig 
mera i en snabbare takt med mindre undervisningstimmar. Återigen så visar det sig att det är 
problematiskt att avgöra den tekniska utrustningens positiva, negativa eller uteblivna effek-
ter på undervisning och lärande. En anledning till att det är problematiskt är att det är ovan-
ligt med studier där till exempel en grupp med elever förses med resurser medan en kon-
trollgrupp inte får tillgång till samma resurser, så att man kan göra en jämförande studie. 
Dessutom är det svårt att definiera vad som är en positiv effekt på undervisning och lärande. 
Betyder det att eleverna lär sig mer på kortare tid eller är det till exempel så att inlärningen 
hos eleverna på något annat sätt blir bättre (Pedersen, 2000)? 
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En positiv aspekt ges i varje fall av Bodil Jönsson (2008) som besvarar en viktig fråga i sin 
bok: ”Vad är det som datorn gör så mycket bättre än en aldrig så motiverade lärare eller för-
älder?” med ”Den ger belöning, den är pålitlig och den är snabb…”. Å andra sidan så kan 
man enligt Gustafsson & Rosén (2005) misstänka att den ökade datoranvändningen i Sve-
rige under 1990-talet har starkt bidragit till att minska de svenska elevernas läsförmåga. Ex-
akt vad det  beror på är svårt att säga, men det kan vara så att datorn i hemmen konkurrerar 
med den traditionella bokläsningen. Datoranvändning kräver naturligtvis läsning, men inte 
av längre sammanhängande texter på samma sätt som vid läsning av böcker. Bussière & 
Gluszynski (2004) konstaterade att tillgång till dator eller internetuppkoppling i hemmet 
hade en påverkan på elevers läsförmåga, dock så var den effekt inte tydlig om man även tog 
med andra variabler så som till exempel föräldrarnas utbildningsnivå i analysen. Den största 
effekten av att ha tillgång till en dator hemma var på den upplevda förmågan hos eleverna 
att använda sig av en dator.  

En mindre positiv effekt av införande av IKT i skolan är att på senare år så har plagiering 
ökat i omfattning, något som studerats av Nilsson (2008). Nilsson menar att detta inte nöd-
vändigtvis är kopplat till en sämre moral och större vilja till att vilja fuska hos de studenter 
som han har studerat, utan mer är ett resultat av hur man arbetar med modern teknisk utrust-
ning för framställning av rapporter genom att man skriver dem digitalt och även söker sin 
information digitalt. Det finns alltså helt andra möjligheter att snabbt samla in information 
och sammanställa den, men om den inte behandlas och skrivs om innan den presenteras som 
egenproducerat material så uppkommer problemet med plagiering, till största delen omed-
vetet. 

Trageton (2005) talar om de fyra grundläggande baskompetenserna som numera blivit fem, 
nämligen att tala, läsa, skriva och räkna samt kunskap i IKT. Han nämner att ”både Norge 
och Sverige är två länder som satsat miljarder på att öka användningen av IKT i skolan” (s. 
9). När tekniken gjorde entré i skolans värld var man till en början mest intresserad och fo-
kuserad utav själva tekniken i sig, men på senare tid har fokus flyttats till den pedagogiska 
användningen av IKT. Trageton (2005) skriver vid den tidpunkten att det inte gjorts särskilt 
många undersökningar som kan visa på inlärningseffekten utav IKT- användning i skolan 
samt att ”störst nyttoeffekt får man antagligen av att använda datorn som skrivmaskin” (s. 
9). Vidare säger han att lära sig skriva är lättare än att lära sig läsa för ett litet barn som pre-
cis börjat skolan. Samtidigt är det svårt för ett litet barn att hantera motoriken kring att fatta 
pennan och skriva. Datorn kan ses som ett enklare skrivverktyg än pennan och därför kan 
man med dess hjälp gå från en traditionell läs- och skrivinlärning till att lära sig att skriva 
och läsa parallellt. Fler positiva effekter av just datoranvändning är att eleverna får formu-
lera egna tankar och blir på det sättet kunskapsproducenter (Trageton, 2005). Om eleverna 
arbetar i par kan det också leda till samtal och god muntlig erfarenhet.  

Oavsett om det går att avgöra om den tekniska utrustningen har en avgörande betydelse för 
elevernas inlärning eller inte finns det en faktor som nämns av Almqvist et al. (1999). Detta 
är att denna typ av utrustning har en särskild dragningskraft på eleverna och upplevs som 
”kul” att arbeta med. Genom att finna ett arbetssätt som upplevs roligt, annorlunda eller va-
rierat kan man som lärare vinna elevernas uppmärksamhet och intresse vilket självklart på-
verkar inlärningen på ett positivt sätt.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
I detta kapitel presenterar jag den vetenskapliga teori som jag utgått ifrån. 

4.1 Freinet 

Freinets tankar om pedagogik spred sig ursprungligen från Frankrike och sedan världen över 
och nådde även Sverige. Idag kan vi finna tydliga spår av hans pedagogiska tankar som 
återkommer i de svenska läroplanerna. Det som starkt utmärker, samt är målet med freinet-
pedagogiken, är att eleverna ska bli självständigt och kritiskt tänkande individer med stark 
egen identitet som förverkligar sig själva manuellt, konstnärligt och psykologiskt genom det 
dagliga skolarbetet (Freinet, 1988).  
 
Freinet må själv ha sagt att ”Vår pedagogiska rörelse inskränker sig inte till vissa metoder, 
hur utmärkta de än må vara. Vi syftar inte till att uppnå framgång med en metod eller vinna 
utbredning för ett material, hur förträffliga de än må vara” (Freinet. 1988, s. 14). Freinets 
främsta syfte var alltså inte att framstå som någon teoretiker med nya revolutionerande me-
toder inom pedagogiken, hans främsta syfte var att förändra samt förbättra den franska folk-
skolan. I efterhand är det trots allt svårt att inte se Freinet som en revolutionär inom pedago-
giken. Då man läser om Freinets arbete kan man gissa att hans inspirerats av Deweys teorier, 
men där Dewey är generell i sina uttalanden är Freinet istället mycket konkret i hur elever 
och pedagoger kan arbeta i skolan.  
 
Freinet har skrivit flera böcker om sina pedagogiska tankar, men det är dessvärre inte många 
som blivit är översatta till svenska. Däremot är hans bok med titeln För folkets skola - En 

praktisk vägledning för den allmänna skolans materiella, tekniska och pedagogiska organi-

sationen (1988) översatt till svenska och används just som en handbok på till exempel de 
kommunala skolorna där man delvis arbetar efter Freinetpedagogiken eller på friskolorna 
som valt att arbeta helt och hållet efter  Freinetpedagogiken. 
 
Freinet ansåg att förutom det teoretiska arbetssättet som finns i skolan ska eleverna få möj-
lighet att experimentera och arbeta praktiskt. Freinet talar i För folkets skola (1988) om an-
vändningen av sin tids tekniska utrustning såsom filmkamera, skiv- och bandspelare, radio 
och skrivmaskin. Han beskriver och ger konkreta exempel på användningen av denna tek-
niska utrustning i undervisningen och vilka pedagogiska tankar som ligger till grund för an-
vändandet. Filmkameran tas med på utflykter och platser som elever och lärare besöker i 
syfte att dokumentera och på samma gång ge ”en levande och inspirerande bild av vår till-
varo och som därför liksom våra dagliga texter har en utomordentlig suggestiv kraft” (Frei-
net, 1988, s. 130). Freinet betonar vikten av utbyte med andra elever från andra skolor där 
kontakten hålls genom brevväxling samt det stora värdet i att få dela med sig av sina verk 
samt möjligheten till utbyte av kunskap. 
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Freinet såg flera fördelar med skrivmaskinen och ansåg att den kunde bli ett utav skolans 
mest värdefulla och uppskattade verktyg för både elever och lärare. Dessvärre tillhörde 
skrivmaskinen den sortens teknisk utrustning som var mycket dyr att köpa in till skolan och 
därför fanns det ingen riktig bra tillgång till skrivmaskiner. Elever som ännu inte behärskade 
motoriken med att skriva för hand skulle ändå kunna framställa felfria texter. Ytterligare en 
fördel med skrivmaskinen kunde vara att eleverna precis som på dagens datorer omedelbart 
får se den text de skriver. Skrivmaskinen användes för att skriva rent elevernas egna texter 
och ansågs ha god inverkan på elever som precis börjat lära sig läsa och skriva (Freinet, 
1988). Liknande tankar har Arne Trageton när det handlar om barns skriv och läsinlärning, 
vilka jag har redogjort för i kapitel 3.3. 
 
En föregångare till Freinet som också trodde starkt på elevernas möjlighet till att få arbeta 
praktiskt och att experimentera skulle leda till goda resultat hos eleverna i deras kunskapsin-
hämtning var Dewey. Deweys idéer utvecklas i kommande stycke. 

4.2 Dewey 

John Dewey var en amerikansk filosof och pedagog som levde mellan 1859 och 1952. Han 
var professor i filosofi men drev även en försöksskola där hans teorier prövades. Hans idéer 
var mycket inflytelserika på den rörelse som kallades den progressiva pedagogiken (Dewey 
2004). Denna typ av pedagogik fokuserar på elevernas förmåga att upptäcka och lära själv-
ständigt, med pedagogen som handleder dem i rätt riktning.  

Deweys filosofi utgår alltid ifrån individen och det sociala sammanhanget. Han menar att 
individens utveckling sker i ett samspel med sin omvärld och i denna process lär hon sig 
även sociala regler och att förstå sammanhang (Dewey 2004). Deweys pedagogiska tankar 
fokuserar och handlar ofta om vikten av att ge den enskilda eleven utrymme att växa och 
utvecklas. Den skarpa uppdelningen mellan teori och praktik som var allmän i skolan på 
hans tid såg han som ett problem och argumenterade för att skolans arbetssätt måste ligga 
närmare det samhälle som eleverna lever i (Dewey 2004). Hans texter om pedagogik håller 
sig på en generell nivå utan konkreta exempel, vilket dock gör att hans idéer i viss mån kan 
ses som tidlösa. 

Ur mitt Pedagogiska credo (1897): 
… utbildning [måste] börja med en psykologisk insikt om barnets kapacitet, intressen och 
vanor. Den måste styras på varje punkt av hänsyn till dessa överväganden. Dessa talanger, 
intressen och vanor måste hela tiden tolkas, vi måste veta vad de betyder (Dewey 2004). 

Dewey är välkänd upphovsman till begreppet learning by doing och ansåg att eleverna be-
höver arbeta både teoretiskt och praktiskt i skolan men att dessa arbetssätt inte skulle vara 
uppdelade utan gå hand i hand. Han menade att teoretiska ämnen i skolan såsom naturveten-
skap och matematik kan ge viss kunskap, men att när man utför konkreta handlingar med ett 
verkligt motiv bakom så ger det mycket större förståelse (Dewey 2004). Dessutom behöver 
eleverna arbeta ”med de praktiska problem som eleverna kommer att möta i samhället.” 
(Dewey, 2004, s. 19). Det betyder att Dewey starkt förespråkade att skolan ska arbeta med 
nära anknytning till det som ligger i tiden och framåt. Problem som elever av idag kommer 
att möta i framtiden, både privat och i arbetslivet, kommer i stor utsträckning vara kopplade 
till olika form av teknisk utrustning och därför är Deweys idéer relevanta även i denna 
undersökning.  
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5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs de praktiska detaljerna kring den genomförda studien. 

5.1 Kvalitativ analys 

Mina frågeställningar har två olika ansatser. Den första frågan är mer av kvantitativ natur, 
vilket betyder att man fokuserar på att beskriva något genom att samla in siffror, mäta det 
man vill beskriva (Björkdahl-Ordell, 2007). Den andra frågeställningen har en kvalitativ 
ansats, och behandlas därför med hjälp av kvalitativ analys. Kvalitativ analys innebär att 
man går igenom sitt material systematiskt för att upptäcka företeelser, till exempel variation-
er, strukturer eller processer som är okända innan undersökningen påbörjas. Den kan därför 
bidra med att ge en mer nyanserad beskrivning av det fenomen man studerar (Malmqvist, 
2007). I kvalitativ analys kan man ha olika utgångspunkter, till exempel att man utifrån sina 
insamlade data hittar olika teman som återkommer och samlar dessa svar för att visa på att 
detta är en viktig. Man kan också utgå ifrån olika grupper och försöka jämföra deras svar, 
till exempel att man jämför olika grupper av pedagoger eller elever (baserat på kön, årkurs 
eller liknande), och på så vis försöka hitta en struktur (Malmqvist, 2007). Allt eftersom att 
man bildar sig en uppfattning om sina resultat från den utgångspunkt man valt kan det vara 
bra att reflektera över om man gjort rätt, försöka se på materialet mer övergripande och 
kanske gå tillbaka och byta utgångspunkt eftersom att man får en bättre förståelse allt ef-
tersom man analyserar sitt material. Det är också viktigt att förhålla sig kritiskt till resultaten 
av sin analys (Malmqvist, 2007). 

5.2 Intervju 

Eftersom denna undersökning har en kvalitativ ansats, är intervjun en passande metod. Det 
finns enligt Lantz (1993) fyra olika former av intervjuer. Den öppna, den riktat öppna, den 
halvstrukturerade och den strukturerade. Den halvstrukturerade intervjuformen är den som 
använts i min undersökning. Den kännetecknas bland annat av att frågeområdena kommer i 
en bestämd följd och det följer följdfrågor beroende på de svar som respondenten ger. En 
fördel med denna typ av intervju är att flera intervjuer i samma undersökning oftast kan jäm-
föras med varandra (Lantz, 1993). 

Intervjufrågorna, som finns i Bilaga 2 och 3, är skrivna med studiens frågeställningar som 
utgångspunkt. Frågorna är strukturerade så att samtalet inleds med en diskussion kring vil-
ken teknisk utrustning som finns tillgänglig på skolan för respondenterna. Nästkommande 
frågor bygger vidare på de tidigare för att ge ett så naturligt samtal som möjligt. Det är viss 
skillnad på de frågor som är utformade för pedagoger (Bilaga 2) respektive elever (Bilaga 
3). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det viktigt att använda åldersanspassade frågor 
vid intervjuer med barn, även om eleverna i denna studie går i årskurs 6 så behöver ordvalet 
och formuleringarna i frågorna anpassas för dem. Det var en utmaning att göra detta utan att 
riskera att ej likvärdiga frågor ställs.  
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5.3 Urval 

Intervjuerna genomfördes på skolan där pedagoger och elever arbetar respektive går i sko-
lan. Skolan ligger i en större stad och har elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Samt-
liga tre intervjuade pedagoger (två kvinnor, en man, ålder 40-50 år) ingick i samma arbets-
lag. Pedagogerna är ämneslärare och ansvarar för undervisning i sina ämnen. De intervjuade 
eleverna (tre pojkar, tre flickor) går samtliga i de två klasser (årskurs 6) som undervisas av 
lärarlaget och de valdes genom lottning. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att antalet intervjupersoner man behöver ta med i en 
undersökning är väldigt enkel: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 
vad du behöver veta”. Om ett för stort antal personer intervjuas, blir arbetsmängden för stor 
och möjligheten att få användbara resultat begränsas. Om för få personer intervjuas kan un-
derlaget istället bli för tunt för att kunna användas. För att anpassa intervjuarbetet till under-
sökningens tillgängliga tid begränsades urvalet till de tre pedagogerna och tre elever av re-
spektive kön. Detta för att ha en jämn könsfördelning och inte riskera att få snedvridna re-
sultat på grund av könsskillnader. Det var även viktigt att få med alla tre pedagoger i lärarla-
get för att få en helhetssyn. 

5.4 Genomförande 

Som förberedelse inför intervjuarbetet skickades ett missivbrev (Bilaga 1) ut till alla elever i 
de två berörda klasserna. Detta för att vid intervjuer med barn under femton år bör man en-
ligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) inhämta vårdnads-
havarnas samtycke till intervjun. Pedagogerna frågades muntligen om deras samtycke innan 
intervjutillfället. I missivbrevet och muntligen till pedagogerna gavs information om studi-
ens mål och syfte. 

Samtliga intervjuer förutom en pedagogintervju ägde rum på den berörda skolan. Intervjuer-
na ägde rum på två olika dagar under skoltid. Dag ett intervjuades två pedagoger och tre 
flickor, dag två intervjuades de tre pojkarna. En pedagog kunde inte anträffas men svarade 
på intervjufrågorna skriftligen. Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler, vilket var fördel-
aktigt av praktiska skäl. Intervjuerna ägde rum i skolans olika rum och dessa valdes för att se 
till att intervju tillfället kunde ske i avskildhet och utan störande moment, något som poäng-
teras som en viktig aspekt (Lantz, 1993). Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltele-
fon med diktafon-funktion, detta för att kunna hålla fokus och få flyt i samtalet under inter-
vjun. Innan inspelningen av varje intervju påbörjades skedde ett kortare samtal där jag berät-
tade vad som menas med definitionen teknisk utrustning och vilken typ av frågor intervjun 
kommer innehålla. Vidare förklarade jag att intervjuerna skulle spelas in och på vilket sätt 
de skulle behandlas i efterhand. Varje individuell elevintervju tog i genomsnitt 7 minuter, 
medan pedagogintervjuerna tog i snitt 15 minuter. 
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5.5 Etik 

I ett forskningsarbete där man studerar människor och interaktionen dem i mellan är det vik-
tigt att säkerställa att de inblandade inte tar skada av den undersökning som genomförs. Som 
hjälp i detta arbete har jag använt mig utav Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer – 
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vetenskapsrå-
det (2002) ger fyra huvudkrav att följa när en undersökning genomförs: Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär 
att forskaren måste informera dem som forskningen berör om syftet med undersökningen. 
För att uppfylla detta krav har jag förutom missivbrevet (Bilaga 1) som skickades hem till 
samtliga elever och deras föräldrar, personligen inför varje intervju med såväl elever som 
pedagoger förklarat intervjuns syfte. Både elever och pedagoger känner till att jag läser till 
lärare, och att det ingår att skriva ett examensarbete. Vad gäller Samtyckeskravet, så måste 
det vara upp till de som blir undersökta att bestämma om de vill delta. Jag har därför klar-
gjort för elever och pedagoger att deras medverkan är en stor hjälp för mig, men att det är 
helt frivilligt att delta. Konfidentialiteten, innebär att alla personuppgifter skall förvaras på 
ett sådant sätt att inga obehöriga kommer åt dem. Rent konkret betyder det att man måste 
anonymisera namn på exempelvis personer, skolan och kommunen där denna ligger (Dove-
mark, 2007), något som jag följt i denna undersökning. Nyttjandekravet innebär att de in-
samlade forskningsresultaten inte får användas till något annat syfte än just den avsedda 
forskningen. Därför kommer intervjusvaren inte att användas till något annat än detta exa-
mensarbete. Vidare kommer ingen publicering av svaren eller andra personuppgifter att ske 
förutom i denna rapport och då anonymiserat. 

Utöver Vetenskapsrådets (2002) krav, nämner Kvale och Brinkmann (2009) ytterligare 
några aspekter såsom att man bör bedöma eventuella negativa konsekvenser av sin studie för 
sina intervjupersoner. Sådana negativa konsekvenser skulle kunna uppkomma vid undersök-
ning av känsliga frågor av personlig natur, exempelvis traumatiska händelser, gällande fa-
miljeförhållanden eller liknande. Med tanke på denna undersökningens syfte, bör det inte 
vara någon risk för sådana konsekvenser. 

5.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Begreppet tillförlitlighet betyder enligt Thurén (2007) att en mätning är korrekt genomförd. 
Det betyder i denna undersökning att de frågor som ställs svarar mot de frågeställningar som 
skall undersökas. Skickligheten hos den som genomför en intervju kan också påverka resul-
taten (Kvale och Brinkmann, 2009), men utifrån de frågor som använts i studien bör det gå 
att reproducera de erhållna resultaten. Det handlar också i en vidare bemärkelse om att den 
kunskap som produceras vid intervjusamtalen inte omvandlas under analysprocessen. För att 
undvika detta har jag som beskrivits tidigare spelat in samtliga intervjuer. I presentationen 
av resultaten av en intervjustudie är det också bra för tillförlitligheten att de resultat som 
presenteras styrks med citat ur intervjuerna (Kihlström, 2007a), något som jag också försökt 
hålla mig till. 

Giltighet innebär att man undersöker det man tror att man undersöker och inget annat 
(Thurén, 2007; Kihlström, 2007b). I en intervjustudie är det därför viktigt att intervjufrå-
gorna i förväg granskas av någon med erfarenhet (Kihlström, 2007b), vilket jag fått hjälp 
med utav min handledare till detta examensarbete. 
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5.7 Analys 

Efter genomfört intervjuarbete lyssnades varje intervju igenom noggrant, upprepade gånger 
vid behov och transkriberades ord för ord. De transkriberade intervjuerna skrevs sedan ut för 
att ge en överblick över alla resultat (Malmqvist, 2007). Utifrån frågeställningarna och de 
givna svaren delades resultaten upp i tre olika kategorier som redovisas i resultatdelen. De 
olika respondenternas svar på respektive intervjufråga jämfördes med varandra för att hitta 
likheter och/eller skillnader. Eftersom att frågan om hur frekvent den tekniska utrustningen 
används är av mer kvantitativ natur, presenteras resultatet av intervjusvaren på denna fråga i 
en tabell och ett diagram. 

6 Resultat 
Här presenteras undersökningens resultat indelat i två kategorier som övergripande svarar 
mot de tidigare presenterade frågeställningarna.  

6.1 Utnyttjande av den tekniska utrustningen 

Genomgående visar resultaten av intervjuerna på att den tekniska utrustningen som finns på 
skolan används främst till olika former av visualisering. Till exempel använder pedagogerna 
datorn, projektorn och smartboarden till att visa ett i förväg förberett material för eleverna. 
Film visas direkt från datorn på smartboarden via projektorn. Med den möjligheten blir det 
lättare att ha med film i undervisningen.  

A det är ju liksom filmer, powerpoint, eller eller visa någonting snabbt, det är så skönt nu 
när man kan ehhm man vet att man skulle vilja visa någonting någonting snabbt någon li-
ten film då tar man youtube, går in på youtube så hittar man direkt ett clip som har med 
det att göra (Pedagog 2, man). 

Det underlättar för oss pedagoger när man kan tex visa film direkt utan massa beställning-
ar eller visa kartan eller vad som helt. Visa dokumenten osv. Det sparar tid som vi kan 
lägga på annat (Pedagog 3, kvinna). 

Sen är det ju det här också Katarina, med allt, att vi har tillgång till läromedelsfilmer och 
sånt, det är ju också helt fantastiskt, strömmande, det är en jättestor hjälp (Pedagog 1, 
kvinna). 

Exempeluppgifter på en matematiklektion visas genom dokumentkameran så att eleverna 
kan följa med utan att pedagogen behöver skriva av uppgiften på tavlan. Detta sparar tid och 
hjälper eleverna att hålla ett fast fokus på materialet som pedagogen går igenom utan avbrott 
för att hantera tavlan. 

Vi rättade tillsammans ett matteprov och då tyckte jag det kändes skönt att sätta mig vid 
datorn och skriva svaret direkt så att dom kunde se det på, på skärmen via projektorn, 
istället för att jag skulle stå på tavlan och skriva och sudda och fick jag allting tydligt och 
klart och enkelt (Pedagog 1, kvinna). 

Ett annat citat visar på en kreativ användning av ett tekniskt hjälpmedel som möjliggör att 
genomföra undervisning i helklass som annars skulle kräva en mindre grupp eftersom en 
helklass på 20-25 elever annars omöjligt kan följa experimentet samlade runt en pedagog: 

Min kollega här intill, som är NO-lärare, hon kom ju på det att hon kan ju visa sina expe-
riment med hjälp av dokumentkameran (Pedagog 1, kvinna). 
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Elevernas och pedagogernas användning av den tekniska utrustningen skiljer sig åt både i 
användningssätt och hur ofta utrustningen används. Av intervjuerna framgår att eleverna 
använder den tekniska utrustningen till följande: att skriva rent på datorn, rättstavningspro-
gram, tabellträningsprogram samt att göra powerpoint-presentationer. Även om eleverna 
kommer i kontakt med den tekniska utrustningen dagligen eftersom pedagogerna använder 
den dagligen betyder det inte att eleverna själva aktivt använder sig av den lika frekvent. 
Uppfattningen kring hur ofta den tekniska utrustningen används varierar mellan eleverna. 
Majoriteten av de intervjuade eleverna anser att de använder sig främst av datorn dagligen i 
skolarbetet men resterande tycker att användandet sker någon gång i veckan. 
 

Eh, till exempel när man skall skriva en berättelse till exempel. Man  gör det i datasalen 
och skriver på dator där och så (Elev 4, Pojke). 

Datorerna kan man använda för att lyssna på musik, om vi nu, som vi har det till sommar-
lovsavslutningen. Ja, när vi tränar ja. Och man skriver sina berättelser på den, författarsko-
lan och vi, vi kan vara inne på typ kunskapsnätet eller hjärntorget. Och jag använder den 
mest på elevrådet när jag skall typ skriva ut ett brev eller skriva ett brev (Elev 3, flicka). 

Ja, det finns många program på datorn som kan hjälpa till med det. Det finns mycket såd-
ana där matteprogram och mycket, ja, program som man ja, kan skriva berättelser. Ja, det, 
och så... Ehm, till SO finns det ett program där man  skall lära sig länderna i Europa och så 
och då gjorde jag lite hemma. Men oftast är det i skolan (Elev 2, flicka). 

Mm, nja, när jag skall skriva någon bok eller något, eller bok, eller ja, skriva någon saga… 
eller nån, eller till exempel smartboarden, när vi skall göra någon powerpoint presentation 
(Elev 1, pojke). 

Ovanstående citat är ett exempel på vad datorn används till av eleverna själva, och visar 
även på att det främst är datorn som eleverna anser sig använda mest när det kommer till att 
använda sig av skolans tekniska utrustning. 
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Hur ofta pedagoger och elever använder sig av den tekniska utrustningen framgår av Tabell 
1 och Figur 1. Det är jämt antal mellan de som anser att de använder sig av utrustningen 
varje dag eller varje vecka, medan en elev tycker att det är mer sällan. Inga elever eller pe-
dagoger svarade att det är så ofta som varje lektion, men ingen svarade heller att utrustning-
en aldrig använts.  
 
Tabell 1: Användningsfrekvens av den tekniska utrustningen för pedagoger och elever. 

 
 

Pedagoger Elever, 
flickor 

Elever, 
pojkar 

Alla 

Varje dag 1 2 1 4 
Varje vecka 2 1 1 4 
Mer sällan 0 0 1 1 

 

 
 

Figur 1: Användningsfrekvens av den tekniska utrustningen för pedagoger och elever. Inga elever eller 
pedagoger svarade att det är så ofta som varje lektion, eller att utrustningen aldrig använts. 

Projektorn dagligen, smartboarden aldrig, dokumentkameran kommer jag verkligen an-
vända dagligen (Pedagog 1, kvinna). 

Datorn använder vi ibland, typ på svenskan och sånt, när vi skall skriva sagor. Någon gång 
i veckan brukar det vara… Nej, vi använder det inte varje dag… eller datorn och sånt det 
använder vi nästan varje dag (Elev 6, pojke). 

Återigen vad det gäller frekvensen av användningen av den tekniska utrustningen så relate-
rar många elever sina svar till hur ofta de använder sig av datorn, vilket framgår av elevcita-
tet ovan. Eftersom att två pedagoger svarat att de använder sig av utrustningen några gånger 
varje vecka och inte varje dag, så verkar det finnas en överensstämmelse mellan eleverna 
och pedagogernas svar.  
  

Varje lektion

Varje dag

Varje vecka

Mer sällan

Aldrig

Respondent 
Frekvens 
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6.2 Teknisk utrustning i den pedagogiska verksamheten 

De intervjuade pedagogerna är överens om att den tekniska utrustningen används på ett vari-
erande sätt i undervisningen. En positiv aspekt är att undervisning som kan automatiseras 
frigör pedagogernas tid. Ett tydligt sådant exempel är rättstavning och tabellträning på da-
torn. Eleverna sköter sig själva och får feedback direkt när de arbetar vid datorn, istället för 
att pedagogerna samlar in så kallade rättstavningshäften som rättas efter lektionstid. Peda-
gogens tid i klassrummet effektiviseras på det här sättet, samtidigt som eleverna kan arbeta 
självständigt och hinna med mycket mera än om de suttit och väntat på hjälp från pedago-
gen. Istället kan pedagogen i större utsträckning använda sin tid för de elever som har frågor 
som kräver annan hjälp än datorn eller annan teknisk utrustning kan erbjuda.  

Istället för att dom skall vänta på att jag har rättat [rättstavningshäftena] och dom skall få 
tillbaka [dem] … (Pedagog 1, kvinna). 

Vid träning av tabeller, eller andra moment som finns där. För visning av olika saker. Att 
kolla på film eller olika experiment. Ett tag mailade barnen in sina läxor till mig (Pedagog 
3, kvinna). 

…den olika tekniska utrustning som finns på varje dator vi har här, Stava Rex som vi har 
här är skit bra om man ska lära sig att stava rätt och sånt där, att man kan få det uppläst, 
man får rättstavning och sådana saker så där funkar det jättebra med stavning och så (Pe-
dagog 2, man). 

En annan aspekt som nämns utav en pedagog är möjligheten att variera undervisningen.  

Mer varierad undervisning, möjlighet att hitta och fånga vissa barns intresse. Att vi har lät-
tare att möta vissa barn, datorer är deras vardag (Pedagog 3, kvinna). 

Samtidigt så vänjer sig eleverna vid ny teknik, så det är inte så mycket nyhetens behag som 
den faktiska möjligheten att variera undervisningssättet som är viktigt. 

Projektorn ja menar sånt nyhetens värde det går det går över ganska fort, så när vi fick 
projektor så var det nog över ganska snabbt, ett år kanske (Pedagog 2, man). 

Den tekniska utrustningen kan alltså hjälpa till att förenkla arbetet för pedagogerna, kan göra 
det möjligt att fånga fler elevers uppmärksamhet genom variation. Dock så utrycker en av 
pedagogerna en viss tveksamhet inför om den tekniska utrustningen har någon avgörande 
betydelse för elevernas resultat. 

Så det är ju en sån där förenkling som gör det lättare för mig, det kanske inte gör det lät-
tare för barnen att uppnå målen direkt, det är ju bara en sån där småsak (Pedagog 1, 
kvinna). 

En stor fördel med datorn och internet är den möjlighet till informationssökning som blir 
möjlig. Detta är en intressant aspekt på hur pedagogerna lägger upp arbetet och uppgifter för 
eleverna. Det framgår av resultaten på intervjuerna att det är förknippat med en hel del pro-
blem att låta eleverna på egen hand söka fakta på nätet. 

Mm, aa men det är ju precis om man släpper eleverna och nu skall ni ta reda på fakta om 
…. ja, nånting vad som helst och man inte har koll på vad dom gör. Ja det är väl tu-delat 
där, dels så har man inte koll på vad dom gör utan dom kan ägna lektionen åt att leta bilder 
och gör helt andra saker och det är ju väldigt väldigt vanligt (Pedagog 1, kvinna). 



 14

A men det är när barnen ska sitta själva och man säger att dom ska göra en uppgift och 
ehh det blir dom det blir dom övermäktigt ibland. Det här sitta och leta bilder som kan ta 
väldigt mycket utav tiden, dom liksom, det blir ofta ett felaktigt, felaktigt fokus. Hade man 
bara skrivit med penna och papper så tror jag att det hade varit lättare att styra fokuset på 
vad det är som är viktigt och vad dom ska göra. Nu blir dom lite förvirrade inför mängden 
av allt som finns. Det kan bli svårt att styra det (Pedagog 2, man). 

Ytterligare en annan aspekt av den tekniska utrustningen är att den inte alltid är tillförlitlig:  

Det är ju hela tiden krångel med nånting och ibland är man väldigt beroende, att man lagt 
upp hela sin lektion utifrån att man behöver projektorn och så får man inte igång den och 
då är det ju lite jobbigt och det är ju inte helt ovanligt att det blir så…man får ju lära sig att 
hantera det, att man får vara beredd på att det kanske inte kommer och funka det här då får 
man ha en liten backup plan, det lär man sig när man har råkat ut för några smällar så (Pe-
dagog 1, kvinna). 

A det händer kanske någon gång så att man inte kan logga in på kontot å när man ska se på 
film å filmen inte startar å sånt lite ibland… det brukar funka för det mesta (Elev 5, 
flicka). 

En tolkning av detta är att även om den tekniska utrustningen kan spara pedagogernas tid på 
olika sätt, så finns alltid risken att resultatet blir det omvända när tekniken inte är pålitlig. 
 
Vad gäller elevernas uppfattning ifall den tekniska utrustningen hjälper dem i sin inlärning, 
framgår det att det är en svår fråga för dem att reflektera över. Då eleverna använder sig av 
den tekniska utrustningen är det i huvudsak datorn de nämner i intervjuerna. Därför relaterar 
de sina svar till att främst fokusera på datorn och dess pedagogiska program såsom tabellträ-
ning, rättstavning men även renskrivning av till exempel berättelser. 

Ja, det finns många program på datorn som kan hjälpa till med det. Det finns mycket såd-
ana där matteprogram och mycket, ja, program som man ja, kan skriva berättelser. Ja, det, 
och så... (Elev 2, flicka). 

Mm, för mig så är det bara miniräknare och dator som gör nytta, eller ja, skrivaren också 
om man  skall skriva ut någonting man har skrivit… när jag skall skriva någon bok eller 
något, eller bok, eller ja, skriva någon saga eller nån, eller till exempel smartboarden, när 
vi skall göra någon powerpoint presentation…eh, nja, också, ja när jag vill skriva ut sagan 
(Elev 1, pojke). 

Och om man ska skriva på datorn tycker jag att det är ganska bra, när man ska skriva be-
rättelser och sådant på datorn (Elev 5, flicka). 

En elev visar tveksamhet inför den tekniska utrustningens betydelse: 

Ehm, inte så mycket, man använder väl inte datorer så just i dom här årskurserna och så. 
…jag menar att jag behöver det inte. Vilket man kan anta som att som att nej, det hjälper 
mig inte. Men det skulle kunna hjälpa om jag behöver det (Elev 4, pojke). 

Några elever nämner även visualisering såsom filmvisning, visning av powerpoint eller att 
man visar en berättelse som någon skrivit för alla via dokumentkameran. 

Om vi nu har ett papper som vi vill att alla skall se så kan man bara lägga det under, under 
dokumentkameran, och då kan ju alla se det istället för att vi skall hålla upp den eller gå en 
runda så att dom skall kolla på pappret så kan man bara lägga den under så att alla kan se 
den och så smartboarden, den använder vi mest (Elev 3, flicka). 
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7 Diskussion 
Utifrån bakgrunden till denna studie finns det flera olika aspekter att diskutera resultaten. 
Diskussionen delas övergripande upp i tre delar, en resultatdiskussion, en metoddiskussion 
och didaktiska konsekvenser av studien.  

7.1 Resultat 

I följande stycke diskuteras undersökningens resultat i relation till teori-och litteratur-
bakgrunden.  

7.1.1 Utnyttjande av den tekniska utrustningen 

Resultaten visar att den tekniska utrustningen på skolan blir nyttjad dagligen eller ett par 
gånger varje vecka av både elever och pedagoger. Från elevernas synvinkel kretsar den hu-
vudsakliga användningen kring datorn. Även pedagogerna arbetar dagligen med den tek-
niska utrustningen men då mer med olika visualiseringshjälpmedel. Det är positivt att sko-
lans utrustning används och nyttjas. Dock kan användningen diskuteras ur den teoretiska 
utgångspunkten för denna undersökning. En viktig ståndpunkt hos både Freinet och Dewey 
är elevernas delaktighet och självständiga arbete. I Deweys teori är det viktigt att eleverna 
arbetar med sådant som är av praktisk betydelse i det samhälle de lever. På Deweys tid 
gällde detta det industrialiserade samhället som krävde olika kunskaper och färdigheter. I 
vår tid blir motsvarigheten att arbeta med datorn som verktyg, något som är mycket viktigt i 
de flesta yrken idag och något som de flesta av oss tror kommer gälla även i framtiden. Det 
framgår av resultatet av denna undersökning att eleverna på egen hand arbetar med datorn 
som verktyg.  

Att eleverna får arbeta självständigt är även viktigt enligt Freinet. När eleverna till exempel 
tillbringar tid vid datorn och renskriver sina berättelser blir detta en motsvarighet till Frei-
nets tankar om skrivmaskinen och dess positiva inverkan på elevernas lärande (Freinet, 
1988). Rättstavning och tabellträning effektiviseras av datorn men denna typ av datoran-
vändning ger inte eleverna möjlighet till något experimenterande arbetssätt. Det är därför 
viktigt att datoranvändningen inte enbart handlar om sådant repetitivt arbete, men som fram-
går av undersökningens resultat så finns båda delar med i elevernas arbetssätt med datorn. 
Det framgår att det handlar mest om effektivisering av arbetsprocessen för att genomföra 
mängdträning, men varken pedagoger eller elever kunde redogöra för att kunskapsinhämt-
ningen faktiskt blir större av att man använder sig av den tekniska utrustningen. Å andra 
sidan kan man säga att om det går fortare att göra samma uppgifter på dator jämfört med att 
skriva dem för hand, så kan man hinna göra fler repetitioner vid en dator och på det sättet nå 
en större kunskapsinhämtning (Pedersen, 2000). Jag anser att den tid som sparas genom 
automatiserad tabellträning och rättstavning skulle kunna nyttjas till mer kreativt arbete med 
den tekniska utrustningen, för att på så sätt uppnå en större kunskapsinhämtning. Några ex-
empel på sådant kreativt arbete ger jag i avsnitt 7.3 Didaktiska konsekvenser. 
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7.1.2 Uppfyllande av målen enligt Lpo 

Av elev och pedagogintervjuerna framgår att skolans tekniska utrustning också används fli-
tigt för visualisering, men då är det framför allt av pedagogerna. Vilka mål uppfylls då enligt 
Lpo (Skolverket, 2011) samt vilka glöms eller väljs bort? Att den tekniska utrustningen an-
vänds är ett faktum, men av intervjuresultaten framgår inte några detaljer som stödjer att 
eleverna använder sig av utrustningen för egen kunskapssökning eller kommunikation. En 
anledning till varför eleverna inte i någon större utsträckning tillåts söka information på egen 
hand är att, som en av pedagogerna utrycker sig, ”… att det blir dem övermäktigt ibland”. 
Det finns för mycket information på internet och det är svårt för elever i den årskurs som 
undersökts att kunna göra riktiga bedömningar och urval. Därför anser jag att denna färdig-
het borde övas i stället för att undvikas, i linje med målen i Lpo (Skolverket, 2011). Detta 
arbetssätt kräver dock ännu mer utav de redan arbetsbelastade pedagoger.  

Vad gäller skapande och lärande sker detta, men man skulle utifrån målen i Lpo (Skolverket, 
2011) kunna önska mera fokus på olika former av skapande verksamhet. Sådana skulle till 
exempel kunna vara att eleverna arbetar med filmskapande, digital bild och ljud framställ-
ning. Sådan typ av kreativt arbete blir en modern motsvarighet till Freinets och Deweys tan-
kar och arbetssätt. För att detta skall vara möjligt krävs tyvärr inte endast att skolan är utrus-
tad med den senaste tekniska utrustningen, utan också att pedagogerna har rätt utbildning 
och beredskap för sådant här arbete. Detta är tydligt i resultaten, till exempel i avsaknaden 
av användning av smartboarden, som är en del av skolans tekniska utrustning som kortfattat 
beskrivits tidigare. Pedagogerna nämner att de arbetar med projektorn för att visualisera, och 
använder sig då av smartboarden som duk. De använder sig inte av de speciella möjligheter 
som finns med denna teknik, såsom att man genom att beröra smartboarden till exempel kan 
zooma, markera och flytta objekt och skriva digitalt direkt i sitt material. För den använd-
ning som smartboarden har idag duger en vit vägg eller en traditionell vit duk lika bra. Den 
kostnaden som smartboarden eller annan ny teknisk utrustning kostar att köpa in, montera 
samt installera är bortkastad om den inte också följs upp av fortbildning av pedagogerna. 
Min uppfattning är att pedagogerna på den studerade skolan överlag är intresserade och bra 
allmänbildade när det kommer till användning av den tekniska utrustningen de har tillgång 
till. För att nå ytterligare högre nivåer som nämns ovan krävs kontinuerlig kompetensut-
veckling, något som det då måste ges tid för och prioriteras för att bli av. Med kontinuerlig 
kompetensutveckling menar jag här att pedagogerna regelbundet får gå kurser i användning 
av ny utrustning som smartboarden, men också utbildningar i till exempel olika programva-
ror tillhörande datorerna. När skolan har fått utrustning och pedagogerna fått utbildning på 
denna, återstår fortfarande en viktig bit. Nämligen, att det vore bra att avsätta tid för att till-
låta pedagogerna arbeta med metodutveckling, det vill säga komma på nya sätt att undervisa 
med hjälp av den tekniska utrustningen.  
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7.1.3 Jämförelse mot andra studier 
Eleverna som deltagit i denna undersökning går i årskurs 6 och kunskapssökning och eget 
arbete som rapporteras skriftligt är ännu inte så vanligt som i högre årskurser. Som tidigare 
nämnts så tar Nilsson (2008) problematiken som uppstår i denna typ av arbete och att pro-
blem med plagiering har ökat markant. Nilsson (2008) menar att detta inte nödvändigtvis 
beror på en ökad vilja till fusk hos de studenter han har studerat, utan bör ses i kontexten av 
hur man arbetar med modern teknisk utrustning, såsom datorer och informationssökning via 
internet. Som framgår i resultaten av denna studie så är problemet för pedagogerna i årskurs 
6 snarare att eleverna inte använder den avsatta tiden till att lösa sina tilldelade uppgifter, 
något som naturligtvis leder till utebliven kunskapsinhämtning. Med hänvisning till Nilsson 
(2008) kan man dra slutsatsen att i den mån man arbetar med egna rapporter även i årskurs 6 
är det viktigt att pedagogerna redan i denna årskurs fokuserar på hur man skall redovisa sina 
källor, hur man citerar och kanske även hur man skall kunna bedöma en källas trovärdighet. 
 
I en del tidigare studier (Bussière & Gluszynski, 2004; Gustafsson & Rosén, 2005) har man 
till exempel studerat hur datoranvändning påverkar elevers läsförmåga. Resultaten av min 
undersökning berör inte denna fråga direkt, men det framgår att en viktig aktivitet för ele-
verna när de använder datorn är att skriva berättelser på den. I linje med Tragetorns (2005) 
idéer tror jag att detta kan vara positivt även för läsförmågan. För övrigt vad det gäller den 
tekniska utrustningens inverkan på inlärningen hos eleverna ger varken pedagoger eller ele-
ver några tydliga svar förutom att vissa aktiviteter blir mer tidseffektiva. Däremot kan var-
ken pedagoger eller elever tydligt påvisa att deras tekniska utrustning på skolan ger några 
direkta effekter på elevernas inlärning. Detta överensstämmer bra med de tidigare studier 
som sammanfattats av Tydén och Thelin (2000) som visar på att det är väldigt svårt att visa 
på några tydliga resultat kring elevernas kunskapsinhämtning med hjälp av teknisk utrust-
ning. 

7.2 Metoddiskussion 

Valet av att genomföra denna undersökning som en intervjustudie känns även i efterhand 
fortfarande som ett bra alternativ. En annan tänkbar form hade kunnat vara att utforma  en 
enkät som skulle kunnat fyllas i av ett större antal elever. Detta hade haft fördelar i att resul-
taten då eventuellt kunnat analyseras kvantitativt, men samtidigt tror jag att det hade varit 
svårt att få en entydig bild av resultatet. Det blir tydligt i skillnaden mellan pedagogintervju-
erna där en pedagog svarade skriftligt, vilket ledde till mer kortfattade svar utan samma djup 
som i intervjusamtalen. Även om intervjuerna genomfördes efter en tydlig struktur, ger den 
här typen av metod större möjlighet att få ett större djup i svaren eftersom att man för ett 
samtal med respondenten och kan lyfta fram olika vinklar i deras svar.  

Elevernas intervjusvar belyser detta än tydligare. Även om intervjufrågorna var anpassade 
för barn i den aktuella åldern så visade det sig ofta under intervjun att frågorna behövde för-
klaras ytterligare. Eleverna behövde också bekräftelse på sina svar för att fortsätta sina reso-
nemang, något som till exempel i en enkätstudie inte hade varit möjligt. Förmodligen hade 
eleverna gett korta och svårtolkade svar som hade varit svåra att analysera. 
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Intervjusvaren analyserades genom att de transkriberades. Detta är ett arbetskrävande mo-
ment eftersom att varje ord skall komma med i utskriften. Det förekommer ofta att både jag 
och den intervjuade pratar samtidigt, vilket gör det väldigt mycket svårare att snabbt skriva 
ner resultaten. Inför det andra intervjutillfället var jag medveten om detta eftersom att jag då 
börjat transkribera de redan genomföra intervjuerna och insåg denna problematik. Även om 
jag försökte att tänka mig för under återstående intervjuerna är det svårt att inte prata samti-
digt som den intervjuade eftersom intervjun är ett samtal och jag måste i viss mån bekräfta 
för intervjupersonen att jag följer hans eller hennes resonemang genom bekräftande svar, till 
exempel Ja eller Ok. Även om det var arbetsamt att genomföra transkriberingen är det inget 
alternativ att inte göra detta eftersom att det är omöjligt att antingen minnas intervjun eller 
ens bara lyssna av den från inspelning i den detalj som krävs för resultatanalysen. Att strunta 
i att spela in eller att transkribera skulle allvarligt skada en sådan här studies tillförlitlighet. 

7.3 Didaktiska konsekvenser 

I resultatdiskussionen ovan har ett antal arbetssätt som idag använts i undervisningen i de 
undersökta klasserna beskrivits. En diskussion om andra möjliga arbetssätt utifrån Freinet 
(1988) och Deweys (2004) teorier har också nämnts och behöver inte upprepas här. Dock så 
vill jag här lyfta fram några konkreta idéer jag har utifrån de möjligheter som ges när skolan 
har tillgång till teknisk utrustning precis som i denna undersökning. Främst borde pedago-
gerna få möjlighet till fortbildning. Detta för att kunna utnyttja den tekniska utrustningens 
fulla potential. Utan pedagoger som har kompetens för att använda den tekniska utrustning-
en blir värdet utav utrustningen betydligt mindre. Med rätt kompetens kan pedagogerna 
hjälpa och utveckla elevernas kunskaper i att självständigt arbeta med den tekniska utrust-
ningen. 
 
Jag tror att med ett varierat arbetssätt skapas mer kreativitet hos eleverna. Den tekniska ut-
rustningen har förutsättningarna att ge detta i så gott som alla skolan ämnen. Ett konkret 
exempel skulle jag vilja säga är att inom bildämnet kan eleverna med hjälp av datorn och 
olika program som finns att tillgå arbeta med digitalt bild och filmskapande samt redigering. 
Till filmskapande kan man lägga till att arbeta med ljud på olika sätt, då kopplat till musi-
ken. I SO-ämnena kan man till exempel arbeta med digitala kartprogram kopplat till nutida 
händelser, historiska händelser samt allmän kartkunskap. 
 
Ovanstående är några korta exempel på hur man kan använda sig av den tekniska utrust-
ningen i undervisningen. Man skulle kunna nämna många fler, men vad jag framför allt vill 
framföra är att jag tror att genom att beakta Freinet och Deweys idéer så kan man få ut ett 
djupare pedagogiskt värde av den tekniska utrustningen.  
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7.4 Förslag på vidare forskning 

Den undersökta skolan hade som sagt goda resurser vad gäller den tekniska utrustningen. 
Det skulle också kunna vara av intresse att undersöka hur andra likvärdiga skolor arbetar för 
att kunna identifiera och jämföra bra arbetsmetoder.  

Under arbetet med denna undersökning har ett antal andra intressanta frågor dykt upp. Kan 
man utifrån att jämföra resultaten mellan en skola som har goda tekniska resurser som sko-
lan i denna undersökning och en med sämre förutsättningar se om den tekniska utrustningen 
påverkar inlärningen hos eleverna? Här är naturligtvis en svårighet att hitta en likvärdig 
skola som bara skiljer sig åt i tillgången på teknisk utrustning och inte i andra avseenden. 
Eftersom att det i denna undersökning visat sig att eleverna har svårt att reflektera kring sin 
egen inlärning, skulle man i en fortsatt studie dessutom kunna använda sig av observationer 
som komplement till intervjuerna.  

Ytterligare en intressant fråga är att undersöka vilket resultat man skulle få på en skola där 
man inte bara har tillgång till teknisk utrustning, men även att pedagogerna upplever att de 
har fått fortbildning i att använda den tekniska utrustningen.  

7.5 Slutsats 

Resultaten av den här undersökningen visar på att även om en skola har god tillgång till tek-
nisk utrustning, betyder det inte per automatik att den också används full ut. Den använd-
ning av den tekniska utrustningen som sker är främst olika former av visualisering. Elever 
och pedagogers användning skiljer sig åt både i användningssätt och hur ofta den tekniska 
utrustningen används. Eleverna använder den tekniska utrustningen till följande: att skriva 
rent på datorn, rättstavningsprogram, tabellträningsprogram samt att göra powerpoint-
presentationer. Huvudsakligen används utrustningen några gånger per vecka, men inte så 
ofta som dagligen.  
 
Det framgår av intervjuerna att det är svårt för eleverna att reflektera över sin egen inlärning, 
och de kan därför inte uttrycka någon tydlig uppfattning om den tekniska utrustningen har 
någon positiv inverkan på denna. Inte heller pedagogerna kunde ge ett tydligt svar på denna 
fråga. Dock så framgår det att den tekniska utrustningen är tidsbesparande för både elever 
och pedagoger. Precis som i tidigare studier så är det oklart om denna effektivisering också 
leder till ökad inlärning hos eleverna. 
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7.6 Tack 

Jag vill tacka min handledare för all hjälp och vägledning jag fått under arbetets gång. Jag 
vill även tacka alla pedagoger och elever som medverkat i intervjuerna. Sist men inte minst 
vill jag tacka min fina familj för att ni stöttat mig och haft tålamod. 
 
Stort tack till er alla! 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
 

Hej! 
 
Jag heter Katarina Östh, är student och har under flera praktikperioder vistats i 
era barns klassrum. Nu läser jag min sista termin på lärarprogrammet på Högs-
kolan i Borås och skriver mitt examensarbete vilket ingår i min utbildning. 
Jag vill undersöka hur väl skolan använder sig av den tekniska utrustningen 
som de har till sitt förfogande i undervisningen. För att kunna genomföra min 
undersökning behöver jag intervjua både elever, lärare och andra vuxna som 
arbetar på skolan. 
 
Totalt vill jag intervjua 6 olika elever och urvalet kommer att ske via lottdrag-
ning. Alla svar kommer att behandlas med sekretess. För att denna undersök-
ning ska bli möjlig att genomföra ber jag om er tillåtelse. 
 
Var vänlig att lämna in nedanstående föräldramedgivande  
senast torsdag 15 april 2011 till lärare xxxx 
Har ni frågor tveka inte att ta kontakt med mig. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Katarina Östh 
xxxx@xxxx 
 
 
 
Föräldramedgivande 
 
Barnets/Barnens namn:_________________________________________ 
 

 

Ja, mitt/mina barn får delta          Nej, mitt/mina barn får inte delta 
 

____________________________________________________________ 
Målsmans underskrift Datum 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till pedagogerna 
 

1. Hur anser du att tillgången på teknisk utrustning ser ut på skolan? 
 

2. Hur anser du att tillgången på teknisk utrustning ser ut i ditt klassrum? 
följdfråga 1: vilken teknisk utrustning har du tillgång till? Kan du ge exempel? 
följdfråga 2: vilken teknisk utrustning saknar du? Kan du ge exempel? 

 
3. På vilket sätt anser du att den tekniska utrustningen kan hjälpa dig som pedagog att 

uppnå bättre resultat i undervisningssammanhang? 
följdfråga 1: om den tekniska utrustningen inte är till hjälp vad beror det på? 

 
4. På vilket sätt anser du att den tekniska utrustningen hjälper eleverna i deras inlär-

ning? 
 

5. Kan du ge exempel på när och hur du använder den tekniska utrustningen i din 
undervisning? 

 
6. Kan du beskriva en situation då den tekniska utrustningen varit till bra hjälp? 

 
7. Kan du beskriva när den tekniska utrustningen varit till mindre bra hjälp? 

 
8. Hur frekvent anser du att du som pedagog använder den tekniska utrustning som du 

har tillgång till? Antal gånger i veckan? 
följdfråga 1: vilka är de bakomliggande orsakerna till detta?  

 
9. Hur anser du att din förmåga är när det kommer till att använda samt hantera den 

tekniska utrustningen? 
följdfråga 1: hur tror du att du skulle kunna bli bättre? 
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till eleverna 
 

1. Hur mycket teknisk utrustning tycker du att din skola har? 
 

2. Hur mycket teknisk utrustning tycker du att ni har i ditt klassrum? 
följdfråga 1: vilken teknisk utrustning har ni? Kan du ge exempel? 
följdfråga 2: vilken teknisk utrustning saknar du och skulle vilja att skolan t.ex. kö-
per in? Kan du ge exempel? 

 
3. På vilket sätt tycker du att den tekniska utrustningen hjälper dig som elev i undervis-

ningen? 
följdfråga 1: om den tekniska utrustningen inte är till hjälp vad beror det på? 

 
4. Kan du ge exempel på när och hur ni använder den tekniska utrustningen på er lekt-

ionstid? 
 

5. Kan du berätta om en situation då den tekniska utrustningen varit till bra hjälp på 
lektionerna? 

 
6. Kan du berätta när den tekniska utrustningen varit till mindre bra hjälp på lektioner-

na? 
 

7. Hur ofta tycker du att ni elever använder den tekniska utrustning som ni har på sko-
lan? Antal gånger i veckan? 
följdfråga 1: hur kommer det sig att det är så ofta/sällan? 
 

8. Hur bra tycker du att du är på att använda den tekniska utrustningen? 
följdfråga 1: hur tror du att du skulle kunna bli bättre på det? 

 


