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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare verksamma i år 1 till 5 använder sig av 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Vi vill ta reda på deras 
avsikter med datoranvändningen och om de kan se några fördelar respektive nackdelar med 
IKT. Studien tar upp de satsningar som har gjorts på IKT i skolan från 1970-talet fram till 
idag, samt hur användandet har sett ut i skolor både nationellt och internationellt. Studien har 
en sociokulturell teoretisk utgångspunkt där vi valt att fokusera på Vygotskijs teori.  
 
Studien är av kvalitativ art och vi har använt oss av intervju som forskningsredskap. Vi har 
intervjuat fem lärare som är verksamma på fyra olika skolor och som arbetar i skolår 1-5.   
 
Studien visar hur fem lärare använder sig av IKT i undervisningen och orsaker till varför, 
samt hur de skulle vilja arbeta. Resultatet visar på de hinder som begränsar användningen och 
vad lärarna anser som problem med IKT i undervisningen. I vårt resultat fann vi att en vanlig 
uppfattning hos lärarna var att de ansåg att datorn var ett bra komplement i undervisningen. 
Ett redskap som eleverna tyckte det var roligt att använda både genom att skriva texter och att 
göra olika pedagogiska program på. Lärarna ansåg att tid och resurser var de största hindren 
för användning. Särskilt intressant är att det i resultatet framkom att det inte var någon av 
lärarna som angav styrdokumenten som en anledning till deras datoranvändning. Datorns roll 
finns beskriven i sju av skolans kursplaner men inget som nämndes av lärarna. De framhöll att 
ett personligt intresse är av stor vikt för användningen och de menade att flera av deras 
kollegor inte arbetade med IKT eftersom de inte var intresserade och saknade kunskap.  
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Förord  
Vi vill härmed tacka alla dem som på olika sätt har stöttat och hjälp oss i arbetet med vår 
studie. Vår handledare Maud Ihrskog som har visat stort intresse för oss och vårt arbete och 
som vid behov har stöttat oss. De lärare som vi har intervjuat och som gladeligen ställde upp, 
utan er hade vi inte kunnat genomföra vår studie. Tack vare det är vi nu i mål, inte bara med 
vår uppsats utan med hela vår lärarutbildning. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till 
våra nära och kära som stått ut med oss under den tid då vi oftast endast fokuserat på vårt 
arbete och inte haft tid till annat.  
 
Catrin Högenberg och Malin Körner  
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1 Inledning 
  

… för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla och krita, för femtio år 
sedan var bläck och en stålpenna viktiga bruksföremål i klassrummet, sedan kom kulspets- 
och tuschpennorna och därefter datorn … Därför ska datorer med ordbehandlingsprogram 
vara ett vanligt inslag i klassrummet, även i de lägsta årskurserna. De är nästa generations 
skrivredskap (Engen i Trageton, 2005, s.7). 

 
Vad finns det då för möjligheter till att använda sig av datorn i undervisningen? Dagens 
samhälle kräver att man ska kunna hantera en dator och samhällsförändringarna pekar mot en 
allt större användning av tekniska och kommunikativa medel. Utvecklingen pekar mot 
grundläggande förändringar i hur vi i framtiden kommer att kommunicera med varandra samt 
hur vi kommer att lära såväl i skolan som i vardagen. Det tryckta ordet som varit det ledande 
kommunikationsmediet i flera hundra år kommer att kompletteras med informationstekniken 
och dess obegränsade möjligheter. När man surfar på Internet kan man mitt i texten klicka på 
olika hyperlänkar och på så sätt hamna någon helt annanstans i världen. Användandet av 
multimedia öppnar nya dörrar och möjligheter för lärande men frågan är dock om den 
pedagogiska verksamheten och lärandet blir bättre med hjälp av datorer. Skolan skall 
förbereda varje elev inför samhälls- och arbetslivet, men finns det verktyg och kunskap för att 
kunna uppnå det? 
 
Utvecklingen av informationstekniken har satt spår i den nu gällande läroplanen och 
kursplanerna för det obligatoriska skolväsendet. För att eleverna ska få en helhet i sitt 
kunskapsinhämtande skall datorn användas som ett hjälpmedel i undervisningen och i 
läroplanens uppnåendemål står skrivet att ”varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, 
s.12).  
 
I vår inriktning, kultur, kommunikation och media för grundskolans tidiga år har vi sett 
möjligheterna med att använda sig av mediala verktyg. Allt från datorer och digitalkameror 
till projektorer och filmskapande. Vi har sett hur dessa verktyg på ett positivt sätt kan vara en 
del av undervisningen i samtliga ämnen. Alla elever lär sig på olika sätt och som pedagog är 
det en utmaning att hitta inlärningsmetoder som på bästa sätt passar varje individ. 
Informationsteknologin har många möjligheter till att erbjuda en varierande undervisning och 
bör finnas med som en naturlig del. I vår undersökning vill vi försöka förstå vad pedagoger 
har för tankar och inställning till datoranvändningen i sin undervisning. Vi vill få insikt i hur 
de tänker kring datorn och dess användningsområden.  
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2 Syfte 
Vårt syfte är att genom en kvalitativ studie undersöka hur lärare verksamma i år 1 till 5 
använder sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Vi vill ta 
reda på deras avsikter med datoranvändningen och om de kan se några fördelar respektive 
nackdelar med IKT. Utifrån syftet vill vi få svar på följande frågeställningar:  
 

 Vad anser lärarna om IKT? 
 På vilket sätt används IKT? 
 Ser lärarna några positiva respektive negativa följder av datoranvändandet? 
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3 Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi att beskriva IT (Informationsteknik) och IKT:s (Informations 
och kommunikationsteknik) utveckling och framväxt ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer 
även att behandla datorns konsekvenser för undervisningen samt vad styrdokumenten skriver 
om IKT.  

3.1 Historik kring IT och IKT 
Diskursen om datorns vara eller inte vara i skolan startade redan på 1960-talet och i början av 
1970-talet började en försöksverksamhet med datorn i skolan. Då beslutade Skolöverstyrelsen 
att starta en utredning kring hur man skulle använda sig av datorn och resultatet visade att det 
skulle vara möjligt att använda sig av datorer i skolan, men det skulle endast ske på 
gymnasiet. De konstaterade att det var viktigt att användningen av datorer styrdes av eleverna 
och inte av lärarna. Datorer var mycket kostsamma och därför beslöt man att inte införskaffa 
datorer till alla grundskolor. Under 1970-talet var datoranvändningen relativt begränsad och 
bedrevs oftast av någon datorintresserad lärare som tog initiativet till att skaffa några datorer 
för att kunna erbjuda datorundervisning på elevens val eller liknande. Först i 1980 års läroplan 
infördes begreppet ”datalära” in i kursplanen för matematik i grundskolan och berörde då 
endast elever på högstadiet. Fokus låg då på att lära sig om tekniken och datorns sätt att 
fungera och det stod ingenting om att undervisning skulle ske med hjälp av datorer. I mitten 
på 1980-talet fattade riksdagen ett beslut om att satsa på datorundervisning och som 
fortsättingen skulle bedrivas på högstadiet främst av lärare i matematik och naturorienterande 
ämnen. Staten sköt till 20 miljoner kronor/år i tre år, pengar som kommunerna skulle använda 
till att köpa in datorer till skolorna och för att på varje skola kunna fortbilda en lärare om 
datoranvändning (Riis 2000, s.9). 
 
I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet gjordes en ny satsning på datorundervisningen. 
Satsningen innefattade tre nivåer; utveckla pedagogisk programvara, bildandet av elva centra 
som skulle utveckla programvara, som förutom något undantag var knutna till 
lärarutbildningar i landet, och slutligen ett skolutvecklingsprojekt som skulle erbjuda 
intresserade lärare en möjlighet till att utforska datorns användningsområden i 
undervisningen. Datorn skulle användas inom skolans alla stadier och inte endast på 
högstadiet som man gjort tidigare. Under den här perioden började språklärarna och dess 
elever att använda sig av datorer då bland annat ordbehandlingsprogram hade börjat utvecklas 
till datorerna. Det satsades mycket på att utveckla både hårdvara och mjukvara och under den 
tiden fanns det de som menade att man måste satsa på att utveckla lärarna och ge dem 
kunskaper om hur de skulle använda datorerna. Ovanstående två satsningar på att få in datorer 
i skolan är inte de enda som har gjorts men de är de två största i sitt slag. Tillsammans kostade 
de staten omkring 100 miljoner kronor och därtill kom kommunernas egna satsningar (Riis 
2000, s.12).  
 
År 1994 tog datorutvecklingen en ny vändning, då fick Skolverket i uppgift att utveckla ett 
skoldatanät vilket skulle bestå i en Internettjänst för verksamma lärare. Tjänsten skulle 
sedermera utvecklas till att kunna ta del av ett skoldatanät i Norden. Samma år bildas 
stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Stiftelsen satsade cirka 1,5 
miljarder kronor på olika skolprojekt bland annat projekt för utveckling av läromedel och en 
webbplats. Samtidigt som datoranvändningen utvecklades började man så småningom prata i 
andra termer gällande datorer. Istället för att använda sig av begreppet IT (informationsteknik) 
började man tala om IKT (informations- och kommunikationsteknik). Man menade att 
kommunikation bör ses som en social och viktigt del av datoranvändandet. KK-stiftelsen 
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valde att göra satsningar på kompetensutveckling bland lärare vilket tidigare satsningar 
saknat. 1998 bildas en delegation vid namn ITiS (InformationsTeknik i Skolan) som även de 
främst fokuserade på att utveckla kompetensen hos lärare i skolan (Riis 2000, s.16).  
 
Enligt en rapport från Skolverket (2007, s.6) har de nordiska länderna i många år varit 
världsledande vad gäller användandet av IKT i undervisningen. Studien visar att Sverige 
befinner sig på en tredje plats av 27 länder i Europa när det gäller IKT användningen under 
lektionstid. Trots dessa siffror är datoranvändningen i Sveriges skolor mycket knapp. Många 
av de svenska lärarna som var med i undersökningen ansåg att det fanns för få datorer på 
skolorna och att de saknade kunskaper om IKT. Närmare hälften ansåg att användandet av 
IKT inte främjar lärandet.  
 

3.2 Datorns konsekvenser för undervisningen 
Enligt Folkesson (2004, s.15) och Jedeskog (1998, s.16) råder det delade meningar om hur 
vida datoranvändningen får positiva respektive negativa effekter på elevers inlärning. Å ena 
sidan finns det forskare som menar att datorn kan ge en motivationshöjande och stimulerande 
effekt hos eleverna och att det inte finns bevis för att den skulle medföra en bättre inlärning. Å 
andra sidan säger forskning att elever i första hand lär sig att skriva och läsa med hjälp av 
datorn.  
 
Jedeskog (2000, s.19) menar att datorn är en motivationshöjande faktor för eleverna men att 
det inte finns något som säger att elevers kunskaper skulle bli bättre med hjälp av datorer. 
Genom användningen av datorn som ett komplement till den övriga undervisningen skapas en 
stimulans hos eleverna genom en nyfikenhet och en positiv förväntan över vad man kan göra 
med datorn. Vidare menar Jedeskog (1998, s.16) att eleverna tycker att undervisningen är 
roligare då de får arbeta med datorn och de visar en större entusiasm inför sitt lärande och 
skolarbete. Datorn ger enligt Jedeskog (1998, s.19) stora möjligheter till individualisering då 
man genom datorn kan ge varje elev undervisning som är speciellt anpassad för honom/henne. 
Jedeskog (1998, s.37) liksom Trageton (2005) menar att datorn är motivationshöjande på det 
vis att den döljer en oläslig och spretig handstil och på sätt höjer självförtroendet. Datorn ger 
alla elever möjlighet till att skriva läsliga bokstäver och de kan fokusera mer på innehållet än 
utformandet. Folkesson (2004, s.16) menar att studier pekar på att elevers intresse för att 
skriva och redigera sina texter har ökat då de får använda sig av datorn som hjälpmedel. 
Trageton (2005, s.40) menar att barn lär sig att skriva fortare med hjälp av datorn istället för 
att använda sig av papper och penna. En sexåring kan med hjälp av datorn skriva egna texter 
och risken att fastna i tragglandet med bokstäver minskar. Barnen lär sig att läsa med hjälp av 
sin egen skrivning och sina egna texter. Både Jedeskog (1998, s.19) och Trageton (2005, s13) 
betonar vikten av att eleverna ska arbeta tillsammans vid datorn. Genom samspel och 
kommunikation med en kamrat resonerar de och stöttar varandra och finner förslag eller 
lösningar på sina arbetsuppgifter.  
 
Skolverket genomförde 1999 en studie angående datorns användning i undervisningen på 48 
olika skolor. De lärare som deltog undersökningen var eniga om att en viktig anledning till 
varför man bör arbeta med datorer i skolan var att skolan måste följa den samhälliga 
utvecklingen och förbereda eleverna för livet som väntar dem efter skolan. Ett annat argument 
som fördes fram i undersökningen var att eleverna tyckte att det var roligt att använda datorn. 
När en elev sitter vid datorn samlas ofta några fler barn bakom skärmen för att se vad som 
händer på datorn. Glädjen och nyfikenheten som väcks av datoranvändandet menar vissa är 
nyhetens behag och kommer att försvinna när datorn är förankrad i undervisningen. Medan 
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vissa påstår att elevernas fascination och intresse över datorer är en spontan glädje över 
teknikens under (Almqvist red. 1999, s.8).  

3.3 Datorns konsekvenser på lärarrollen 
Liksom Jedeskog (2000, s.106) menar Almqvist (1999, s.10) att datorns intåg i 
undervisningen kräver att lektionerna och pedagogiken utformas annorlunda än vad den gjort 
tidigare. Jedeskog (2000, s.37) skriver om en förändrad lärarroll som har utvecklats från en 
auktoritär kunskapsförmedlare till en handledare. Även Enochsson (2007, s.36) ser en 
förändring hos läraren då hon menar att dagens lärare pekar ut målet för eleverna och att de 
sedan finner sina egna vägar för att komma dit och på vägen behöver eleverna stöttning och 
vägledning.  
 
Enligt Jedeskog (2000, s.108) har lärarens inställning till datorn stor betydelse för elevernas 
användning. Bristande kompetens kan leda till rädsla hos lärarna för att använda datorn vilket 
medför en minskad användning. Att lära eleverna att söka information och sortera ut 
kunskaper från informationen medför en förändring i den traditionella 
förmedlingspedagogiken. Jedeskog (2000, s.67) menar att många lärare känner en konkurens 
från datorn genom att eleverna själva kan söka sin kunskap och att lärarna på så sätt kan tappa 
kontrollen över undervisningen. Enligt Folkesson (2004, s.25) menar en del kritiker att lärarna 
i skolan ofta inte har kunskaper om hur de ska använda datorn och att det på så sätt inte sker 
ett meningsfullt lärande. Datorn bör användas kontinuerligt i undervisningen och ses som ett 
hjälpmedel, samtidigt som lärarna måste finnas där för eleverna och stötta dem i användandet. 
Många gånger menar forskarna att lärarna inte har de verktyg som krävs kring hur de ska 
använda datorn, samt hur de ska vägleda eleverna i användandet och därför är 
datoranvändandets positiva resultat begränsade. Användningen har också medfört en 
förändring av relationen mellan elev och lärare och öppnat nya möjligheter för elever med 
särskilda behov. Detta anser även Riis (2000, s.35) men tillägger dessutom att genom den 
ständiga kommunikationsmöjligheten kan elever och lärare umgås och prata med människor 
från hela världen vilket bör leda till en större förståelse för andra människor och andra 
kulturer.  
 

3.3.1 Datoranvändning i Norden 
I en studie som gjorts i ett samarbete mellan de Nordiska länderna har man undersökt IT:s 
inverkan på undervisningen. Studien bygger på den upplevda effekten från elever, lärare och 
föräldrar. Resultaten från studien visade att användandet av IT hade förbättrat elevernas 
inlärning. Dessa resultat visade sig både på läs- och skrivkunnigheten och grundläggande 
räknekunskaper. I studien framgick indikationer på att effekten av inlärning var något högre 
bland pojkar än flickor. Bland de tillfrågade lärarna i Sverige, Norge och Danmark menade 
ungefär två av tre att datorn har medfört att deras elever hade presterat bättre. De finländska 
lärarna var dock mindre positiva. Där menade en av tre lärare att datorn fått positiva effekter 
och det var många fler lärare i Finland som ansåg att IT inte alls ger någon effekt på elevernas 
prestationer. En stor majoritet av elever och föräldrar som mederkade i studien hade en positiv 
inställning till datoranvändningen och två av tre föräldrar ansåg att deras barns prestationer 
blivit bättre i och med IT. Majoriteten av eleverna i Norge tyckte att de lärt sig mer medan det 
ungefär var hälften av eleverna i Sverige, Danmark och Finland som var av samma 
uppfattning (E-learning Nordic 2006, 2006, s.27).  
 
Enligt E-learning Nordic (2006, s.28) fanns det två områden då lärarna tyckte att de kunde se 
positiva effekter hos eleverna, i deras ämnesrelaterade prestationer och i deras grundläggande 
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färdigheter. Den största positiva effekten uppfattade två av tre lärare vara de ämnesrelaterade 
prestationerna och det var även i det sammanhanget som de fann det mest relevant att använda 
sig av IT. I Sverige, Norge och Danmark ansåg man att de grundläggande förmågor som man 
tyckte hade förbättrats läs- och skrivutvecklingen. I Finland tyckte lärarna att det främst var 
räknekunskaperna som hade utvecklats.  
 

3.3.2 Linjära texter och hypertexter 
Enligt Enochsson (2007, s.30) speglas skolan av en tradition med ett linjärt synsätt och 
tänkande. Det vill säga att allt som en elev skall lära sig finns samlat i en text, med andra ord 
finns det ramar för vad som ska läras ut under de olika stadierna i skolan. De elever som 
befinner sig längre fram i utvecklingen får vänta till de andra kommit lika långt. Genom åren 
har en annan pedagogisk syn växt fram i skolan där en ny typ av tänkande kring undervisning 
har uppstått. Nu kan man se hur undervisningen speglas av Vygotskijs teorier om att planera 
undervisningen med hänsyn till elevernas intressen och individuella utveckling, istället för 
vad som står i årets lärobok.  
 
Enochsson (2007, s32) jämför utvecklingen av skolans undervisning med sättet att organisera 
texter. Det kan ske på två olika sätt, genom linjära texter eller hypertexter. Linjära texter läses 
från från böjan till slut som exempelvis skönlitteratur och läroböcker och innehåller inledning, 
handling och avslutning. I hypertexter och vid användandet av datorer och 
orbehandlingsprogram har man möjlighet att när som helst ändra, flytta och berabeta sin text 
på ett helt annat sätt. I undervisningen menar Enochsson (2007, s.32) att man bör ha en 
blandning av linjära- och hypertexter. Å ena sidan måste man som lärare styra men å andra 
sidan är det viktigt att man utgår från elevernas intressen och arbetar utifrån vart de befinner 
sig i sin utveckling.  
 

3.3.3 En fjärde basfärdighet 
Enochsson (2007, s.11) menar att det vid sidan av de i skolan redan etablerade 
basfärdighetrna läsa, skriva och räkna har tillkommit en fjärde färdighet. Den innefattar 
förmågan att hantera det stora informationsflöde som finns i samhället. Informationssökning 
och datakunskap är inte separata ämnen men förväntas användas i näst intill samtliga övriga 
ämnen. Med det informationsflöde som finns i vårt samhälle ses förmågan att kunna hantera 
och bearbeta det som nödvändigt, men om det ska ses som en basfärdighet kan diskuteras. En 
vanlig fråga som Enochsson (2007, s.11) stött på bland verksamma lärare är i vilken ålder 
man kan börja använda datorn. Hon menar då att det inte handlar om någon specifik ålder 
utan var eleverna befinner sig i sin utveckling. Det finns en viss rädsla bland vuxna att barn 
som använder datorn på ett lättillgängligt sätt kommer ut på oönskade webbsidor. Enochsson 
(2007, s.12) menar då att målet med Internetanvändning är att barnen ska bli självständiga 
användare. För att nå dit kan man använda sig av olika strategier och att undvika Internet helt 
och hållet är ingen bra metod.  
 
Trageton (2005, s.9) menar också att IKT har tillkommit som en ytterliggare baskompetens.  
Tidigare låg fokus på den tekniska kunskapen men gradvis har intresset för den pedagogiska 
användningen av IKT ökat.  
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3.4 Påverkansfaktorer på användandet av IKT 
Introduktionen av IKT i skolan har inneburit en hel del förändringar, större eller mindre både i 
form av organisatoriska och psykologiska. Dessa faktorer kan vara drivkrafter för dator- och 
IKT användandet likväl som de kan vara till hinder. 
 

3.4.1 Drivkrafter 
Enligt Jedeskog (1998, s.16) har datorns tekniska möjligheter gjort att tråkiga och enformiga 
moment försvunnit och undervisningen har fått en annan karaktär med djupare innebörd. 
Lärarnas vilja att lära ut och förändra samt tilltron till elevernas förmåga att lära in gynnas av 
datoranvändningen. Tillgång till support, teknik och tid är också viktiga element. Vidare 
menar Jedeskog (1998, s.37) att för elever i behov av särskilt stöd eller lässvaga elever är 
datorn ett mycket bra komplement till undervisningen då de relativt enkelt kan producera 
texter med hjälp av tangentbordet. 
 
I en studie som gjorts i Norden framkommer det att de främsta drivkrafterna till att uppnå en 
större effekt av IKT är att utrustningen är lättillgänglig, tydliga pedagogiska mål och de stora 
pedagogiska möjligheter som IKT medför. Det framkom även i studien att en central drivkraft 
var att skolan ska vara attraktiv och ligga i fas med den omgivande miljön. I Danmark ansåg 
rektorerna att införandet av IT i läroplanen var en stark drivkraft då den sätter upp tydliga mål 
för hur IT ska användas (E-learning Nordic 2006). 
 

3.4.2 Hinder 
Jedeskog (1998, s.39) identifierar fyra barriärer som påverkar datoranvändandet i 
undervisningen. Den praktiska barriären innefattar allt från tillgång till datorer och relevant 
programvara till enskilda lärares datorkompetens och att många lärare uppfattade förarbetet 
inför lektionerna alltför tidskrävande. Faktorer i form av ekonomiska aspekter och teknisk 
support såg lärarna som hinder för datoranvändandet. Att inloggningssystem och uppkoppling 
till Internet var komplicerat och svårt att använda för både lärare och elever begränsade 
användningen. Den psykologiska barriären byggs upp av en större arbetsbörda i form av nya 
arbetsuppgifter som också skapar otrygghet samtidigt som gamla finns kvar. Den tredje 
barriären är i form av olika värderingar som handlar om människosyn, kunskapssyn och 
samhällssyn. Lärare pekade på den fara som en begränsad tillgång till datorer skulle leda till. 
De menade att en viss del av eleverna, en elit, skulle utnyttja skolans datorer och eleverna 
skulle segregeras kunskapsmässigt. Lärare uppfattade att annan verksamhet som till exempel 
specialpedagogik inte skulle få tillräckliga resurser om man satsade pengar på IKT. Den 
fjärde barriären som beskrivs är den så kallade maktbarriären. Den beskriver hur viktigt det är 
att skolans ledning är lyhörd för medarbetarnas tankar och ideér för att personalen inte ska 
känna sig maktlösa och hotade av kraven på ökad datoranvändning. Ett bra samarbete mellan 
skolledning och personal är viktigt för utvecklingen.  
 
Jedeskog (1998, s.45) menar att ett av de främsta hindren för lärarna är tid. Att förändra och 
sätta sig in i ett nytt arbetssätt kräver mycket tid och resurser. Resultaten enligt E-learning 
Nordic 2006 (2006, s.80) visar att bristande kompetens både vad det gäller pedagogiska 
möjligheter och IT var ett stort hinder för att lärarna skulle använda sig av IT i sin 
undervisning. Jedeskog (2000, s.94) tillägger att personligt intresse och motivation är 
avgörande för lärares datoranvändning. Bristen på datorer och dess placering på skolan finner 
både Jedeskog och E-Learning Nordic i sina studier som ett vanligt hinder bland lärare.  
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3.4.3 Kompetensutveckling 
Många lärare ansåg att deras bristande kompetens inom IKT var en anledning till att de inte 
använder sig av den i undervisningen (Jedeskog, 1998 s 48). Enligt E-learning Nordic (2006, 
s.86) innebär det inte per automatik att lärare som deltagit i kompetensutveckling använder 
sig av IKT i större utsträckning än de gjort innan. En uppfattning bland lärarna var att de inte 
ansåg sig ha tillräcklig god kompetens för att införliva IKT-användning i undervisningen. De 
tyckte dock inte att kompetensutvecklingen varit bortkastad utan varit viktigt för den 
allmänna kunskapsnivån. Alexandersson, Linderoth & Lindö (2001, s.13) menar att bristande 
kompetens hos lärarna inom IKT ofta blir ett hinder hos eleverna då dessa istället frågar en 
kamrat om hjälp och inte sin lärare. Detta leder till att lärarna hellre avstår från IKT för att 
slippa känna sig underlägsna.  
 

3.5 Från penna och papper till dator  
Tragetons (2005, s.12) metod med att skriva sig till läsning är uppbyggd enligt det 
sociokulturella synsättet på lärande. Eleven ska befinnas i centrum och läraren ska finnas i 
bakgrunden och erbjuda lärande material och stöd. Teorin grundar sig på de senaste tjugo 
årens forskning om att skrivning är lättare än läsning. Med datorn som redskap vänder han på 
begreppet läs-skrivinlärning till skriv- och läslärande. Han menar att ersätta penna och papper 
med en dator ger eleverna i de yngre åldrarna en större möjlighet till att skriva. Att skriva för 
hand är ibland svårt för en 6-åring och datorn är ett enklare skrivredskap än pennan. 
Producerandet av fina och läsbara bokstäver ökar motivationen till att skriva och läsa. I det 
arbetet har läraren en igångsättande uppgift genom att skapa lust och intresse för skrivandet. 
När det ges lust till skrivning kommer även lusten till läsningen menar Trageton. Vidare 
skriver Trageton (2005, s.46) att en viktig del av arbetet med datorer är att de finns placerade 
på en central plats i klassrummet där läraren har en överblick över elevernas arbete och finns 
tillgänglig för eventuell muntlig diskussion med eleverna. Arbetet vid datorn ska ske parvis då 
eleverna lär sig genom det sociala samspelet. I samarbetet tränar eleverna sig på turtagning då 
de både skriver och kommer med idéer till texten. I samarbetet ges tillfälle för muntliga 
dialoger då de kan hjälpa varandra och utveckla sin text.  När de arbetar ska eleverna stå upp 
då Trageton (2005, s.51) anser att de lär bäst då hela kroppen och själen är i rörelse.   
 
Samspelet mellan två barn stimulerar inte enbart den verbala kontakten utan också den icke-
verbala kroppskontakten, där den kroppsliga kontakten bli bättre av parkamraten. Det är också 
viktigt skriver Trageton (2005, s.43) att barnen använder sig av olika kombinationer av icke-
verbalt språk som bakgrund till skrivningen. Tryckta texter och ritning för hand bildar en 
gemensam grund till kommunikation i klassrummet, där elevernas olika erfarenheter och 
språk utgör grunden till det sociokulturella klassrummet. 
 
Trageton (2005, s.18) menar att IKT inte är något mål i sig men ett bra hjälpmedel i 
undervisningen. Dagens IKT-program är ofta fortfarande av den traditionella lärosynen vilket 
inte stämmer med grundtankarna i läroplanen. Han menar att ju öppnare och mer kreativa 
programmen är desto mer medför de ett skapande arbetssätt. Enkla verktygsprogram stämmer 
väl överens med det sociokulturella synsättet där den lokala miljön och leken genomsyrar 
lärandet men att eleven då själv kan styra över IKT-verktygen och bygga upp sin kunskap 
med andra i en gemensam lärandemiljö. 
 
Trageton (2005, s.32) skriver att om skolan satsar för mycket på pedagogiska program kan 
detta förstärka elevernas koncentrationssvårigheter. Genom begränsade och programstyrda 
inlärningsuppgifter kan eleverna förlora sin motivation, vilket kompenseras med belöningar. 
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Det vill säga att vid rätt svar får de positiva signaler och fel svar ger negativa signaler. Detta 
menar Trageton (2005, s.33) kan leda till att eleverna får en försvagad tillit till sin egen 
förmåga och att det egna tänkandet hämmas.  
 

3.6 Vad säger styrdokumenten om IKT? 
I följande avsnitt har vi tittat på de grundläggande bestämmelser som styr grundskolan och 
vad det står skrivet om IKT i dem.  

3.6.1 Skollagen  
I Skollagen kan man läsa att alla barn och ungdomar ska ha tillgång till skola och 
utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig varhelst den anordnas i landet. Den ska 
syfta till att ge eleverna kunskaper och färdigheter för att förberedas inför samhällslivet 
(Skollagen, 1998).  
 

3.6.2 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) 
I Lpo 94 står eleven i centrum och de beskrivningar som är riktade kring vad skolan och 
lärarna ska göra uttrycks i förhållande till eleven. Skolan och läraren skall ”stimulera”, 
”handleda” och sträva efter att varje elev ”tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 
arbetsmiljö”. Skolan skall även förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet och 
förbereda dem för att ”orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 
och snabb förändringstakt” (Lpo 94, 1994 s 7). Eleverna ska ”utveckla sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenser av olika alternativ” (Lpo 94, 1994, 
s.7). Skolan ska ”svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (1994, 
s.16). Lpo 94 anger IT som ett redskap i det pedagogiska arbetet och under mål att uppnå i 
grundskolan ska skolan ansvara för att ”varje elev efter genomgången grundskola har 
kunskaper om medier och deras roll” och ”kan använda informationsteknik som ett verktyg 
för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, 1994, s.12). Rektorns ansvar enligt Lpo 94 är att:  

 
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel (Lpo 94, 1994, s.18).  

 

3.6.3 Kursplanerna 
I grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) i ämnena svenska, svenska som 
andraspråk, samhällsorienterande ämnen, bild, matematik, slöjd och musik finns media och IT 
beskrivet.  Enligt strävansmålen ska de som arbetar i skolan bland annat sträva efter att elever 
arbetar med olika medier och datorn som hjälpmedel i sin inlärning. Eleverna ska utveckla sin 
förmåga att använda sig av olika informationskällor, kritiskt granska, kunna använda datorn 
som hjälpmedel i skrivningen med mera.  
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4 Teoretisk utgångspunkt  
Det finns ett antal olika lärteorier att utgå ifrån beträffande synen på kunskap och lärande. Vi 
har valt att utgå ifrån Lev Vygotskij och den sociokulturella teorin.  
 

4.1 Sociokulturellt lärande  
Den mest kända sociokulturella teorin är Vygotskijs teori om barnets potentiella 
utvecklingszon. Det är en dialektisk teori där läraren genom dialog med eleverna skapar en 
potentiell utveckling. Med detta menas att eleverna kan imitera och agera med handlingar som 
till en början går utanför barnets egen förmåga men som införlivas till kompetens i 
meningsfulla sammanhang (Vygotskij, 1999 s.332). Vygotskij (1999, s.330) menar att varje 
barn har två utvecklingszoner, dels den närmaste utvecklingszonen och dels den proximala 
utvecklingszonen. Den närmaste zonen är där barnet befinner sig just nu, där barnet självt kan 
agera och för att nå den proximala zonen behöver barnet stimulans och hjälp av en vuxen för 
att klara handlingen själv. Vygotskij menar då att lärandet är beroende av samspel, där 
kommunikationen mellan barnet och den vuxne för barnets lärande till en högre nivå.  
 
Vygotskij (1999, s.254) menar att inlärningsprocessen påverkas och utvecklas med hjälp av 
och under deltagande av en vuxen. Inlärningen är endast givande när den sker inom den 
period som Vygotskij (1999, s.336) benämner som den närmaste utvecklingszonen. Dessa 
perioder har att göra med de utvecklingsprocesser av rent social karaktär där samarbete och 
inlärning är betydande. Därför bör de som arbetar i skolan anpassa undervisningen för varje 
elev och försöka undervisa på en nivå högre än vad eleven befinner sig. Om så sker utvecklas 
eleverna och ett lärande äger rum. Det eleverna ena dagen kan utföra med hjälp av en lärare 
kan de nästföljande dag klara på egen hand. Om undervisningen istället inte utmanar 
elevernas tänkande eller tillåter dem att arbeta på en mer avancerad nivå uteblir lärandet. 
Undervisningen handlar om att mötas, där lärarens kunskap skall konfronteras med elevernas 
erfarenheter. Lärarens roll blir att utmana elevernas tänkande och vara en kommunikativ 
förebild. Detta är en svår uppgift för varje lärare men att lära eleverna något som de inte är 
mogna för eller något som de redan kan är enligt Vygotskij (1999, s.338) meningslöst.  
 

4.2 Sociokulturell teori 
Människan är en mycket kommunikativ varelse som alltid vill samspela med andra genom 
både verbal och fysisk kontakt. Dessa finns inlagda i vår genetiska uppbyggnad och 
tillsammans med människans olika förutsättningar och behov sker en vidare utveckling. 
Sociokulturell teori belyser lärandet som en del i en social omgivning och att allt som sker 
runt omkring den lärande påverkar. Även samspelet mellan individen och redskapen i 
processen är viktiga (Dysthe, 2003, s.31). Den sociokulturella teorin innebär enlig Säljö 
(2000, s.12) att en individ och dess lärande påverkas av både inre och yttre processer. De inre 
processerna är sådant som individens tankar och föreställningar. De yttre processerna är 
allting i den fysiska omgivningen, till exempel människor runt omkring individen eller den 
kultur man vuxit upp i.  
 
Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv är att människan är en biologisk varelse med 
en uppsättning fysiska och mentala resurser. Dessa är mer eller mindre givna av naturen och 
bestämda av den art vi tillhör. Grundtanken i det sociokulturella perspektivet är att det är 
genom kommunikationen som de sociokulturella resurserna skapas men också att de förs 
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vidare. De redskap som vi använder oss av är både intellektuella och praktiska. Det konkreta 
och det som vi inte kan se går hand i hand, tillsammans bildar de dessa funktioner vi behöver 
för att förstå och hantera vår omgivning. Tekniska apparater som datorer, miniräknare och 
telefoner löser våra intellektuella frågor. Kunskapen har byggts in i apparaterna som gör det 
lättare för oss att lösa problem och genom att vi kan läsa och skriva kan vi följa med vad som 
händer i världen (Säljö, 2000, s.18).  
 

4.2.1 Centrala aspekter av sociokulturella perspektiv på lärande  
Dysthe (2003, s.41) beskriver att i det sociokulturella perspektivet på lärandet är kunskap 
beroende av den kultur som den är en del av. Lärandet sker i ett samspel med andra och är en 
social process. Grunden för detta synsätt härstammar från två olika pedagogiska inriktningar. 
Å ena sidan de två amerikanska teoretikerna John Dewey och Georg Herbert Mead och å 
andra sidan Lev Vygotskij och Alexejev Leontjev som verkade inom psykologin. Gemensamt 
för de ovannämnda teoretikerna är att de anser att interaktion och samverkan står i centrum 
för lärandet. I lärandet är samspel och deltagande av största vikt enligt det sociokulturella 
perspektivet. Språk och kommunikation är två grundläggande faktorer i lärprocesserna. 
Lärandet är mycket mer än det som sker i elevernas huvuden och omgivningen spelar där en 
central roll. Dysthe (2003, s.42) har valt att visa på den sociokulturella synen på lärande i sex 
punkter:  
 

1. Lärandet är situerat 
2. Lärandet är i huvudsak socialt 
3. Lärandet är distribuerat 
4. Lärandet är medierat 
5. Språket är grundläggande i läroprocesserna 
6. Lärande är deltagande i en praxisgemenskap  

 
Den första aspekten innebär att den direkta omgivningen spelar stor roll för lärande. Hur en 
elev lär sig och situationen där eleven utvecklar kunskap spelar en väsentlig del i lärandet. Det 
situerade perspektivet på lärandet ökar graden av autentiskt lärande och undervisning i skolan. 
Det vill säga vad som lärs för stunden. Hur det bör te sig rent konkret råder det enligt Dysthe 
(2003, s.43) delade meningar om bland forskare. Antingen bör undervisningen likna livet och 
miljön utanför skolan. Eller så ska skolan försöka främja problemlösningsförmåga, både 
angående tänkandet och praktiskt arbete. När begreppet socialt används i lärande samanhang 
har det minst två betydelser. Å ena sidan består det av ett historiskt och kulturellt 
sammanhang och å andra sidan av relationer och interaktioner mellan människor. Det är 
lärarens uppgift att skapa en miljö som främjar lärandet. Läraren är vägledare och handledare 
som leder och stöttar och eleverna är aktiva. Den tredje aspekten innebär att alla elever i en 
grupp bär på olika sorters kunskaper. För att skapa ett gemensamt lärande krävs att alla olika 
kunskaper synliggörs så att det bildas en helhetsförståelse. För att kunna distribuera lärandet 
måste det i grunden vara socialt. För att nå ett så optimalt distribuerat lärande som möjligt 
krävs det att läraren gör gruppsammansättningar där eleverna kan ta del av gruppens 
kunskaper. Att lärandet är medierat innebär olika typer av stöd eller hjälp i läroprocessen. Det 
kan exempelvis vara hjälp från personer, olika verktyg och fysiska redskap som exempelvis 
miniräknare och datorer. Det viktigaste medierade verktyget är dock språket som används för 
att förmedla kunskaper och kommunicera med andra. Språket ligger till grund för människans 
utveckling vilket är den femte punkten i synen på lärandet. Redan det lilla spädbarnet 
kommunicerar med hjälp av ljud. Språket ligger till grund för vårt tänkande och lärande och 
vi använder det för att förstå och förmedla våra kunskaper till andra. Att lärandet sker i en 
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praxisgemenskap innebär att det äger rum med aktiva deltagare som oavsett kunskaper delar 
med sig av sin kompetens (Dysthe, 2003, s.43).  
 

5 Metod 
I kommande kapitel redovisar vi för vårt val av metod, hur vi har genomfört vårt insamlande 
av empiri och hur vi gått tillväga med studiens urval. Vi kommer även att diskutera studiens 
giltighet och tillförlitlighet, hur vi har tagit hänsyn till de etiska regler som gäller vid 
forskning, samt hur analyserandet av materialet har gått till.   
 

5.1 Kvalitativa studier 
I kvalitativa studier menar Trost (2005, s.14) att man försöker förstå eller att hitta mönster 
samt att man är intresserad av männskors sätt att resonera eller reagera. Den kvalitativa 
forskningen kräver en dialog och vi har valt att utforma den i intervjuer. Björkdahl-Ordell 
(2007b, s.193) menar att man i kvalitativa studier är intresserad av hur någon upplever ett 
fenomen. Då vi är intresserade av lärares tankar kring och hur de arbetar med datorn anser vi 
att en kvalitativ studie är lämpligt för vårt syfte. Kvalitativ data är enligt Starrin (1994, s.19) 
subjektiva varseblivningar det vill säga upplevelser från olika människor. Kvalitativa data 
representerar en kvalitet i ett sammanhang därefter analyseras all data språkligt, beskrivande 
och kategoriserande (Svensson, 2004, s.68). Enligt Trost (2005, s.16) möts ofta kvalitativ data 
med misstänksamhet då de bygger på små urval.  
 

5.2 Kvalitativ intervju som metod 
Enligt Trost (2005, s.7) finns det två olika varianter av intervju, kvalitativ och kvantitativ. Vi 
har valt att göra kvalitativa intervjuer då vi intresserade av att undersöka vad varje enskild 
individ tänker och anser. Enligt Kvale (1997, s.32) bygger den kvalitativa forskningsintervjun 
på ett samtal där intervjuare och informant utbyter synpunkter inom ett gemensamt ämne. 
Enligt Kihlström (2007a, s.48) är en kvalitativ intervju till formen ett vanligt samtal där man 
använder sig av öppna frågor med ett bestämt fokus och på så sätt få informanten att tala om 
ämnet utifrån sin egen erfarenhet. Det är viktigt att inte ställa ledande frågor eller styra 
intervjun då det är informantens uppfattningar och föreställningar man vill åt. Kihlström 
(2007a, s.49) menar att det är viktigt att den som intervjuar är medveten om sitt eget 
perspektiv kring fenomenet för att med så öppna ögon som möjligt kunna ta in informanternas 
resonemang.  Vi valde att reflektera över vår egen förförståelse som bygger på en positiv syn 
på datoranvändningen. Innan intervjuerna började samtalade vi om våra tankar kring 
fenomenet och på så sätt var det det lättare för oss att inte ställa ledande frågor.  Vid analysen 
av det insamlade materialet ska man tolka och försöka finna en gemensam nämnare utifrån 
informanternas svar.  
 
Enligt Kihlström (2007a, s.52) kan det i början av en intervju vara bra med några 
uppvärmningsfrågor och att informera informanten om intervjuns uppläggning. För att 
informanterna skulle känna sig bekväma började vi intervjuerna med oladdade frågor som 
berörde ämnet mer generellt. Vid våra intervjuer hade vi ett antal frågor som låg till grund för 
samtalen. Det gjorde att vi kunde hålla oss till de olika ämnen som vi ville undersöka och föra 
tillbaka samtalet till ämnet då det ibland flöt iväg något. Följdfrågorna styrdes av 
informanternas svar och tankar.  
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Kihlström (2007a, s.51) menar att man bör fånga svarspersonens perspektiv och synsätt så 
sakligt som möjligt. Det innebär att man bör använda sig av en bandspelare eller göra 
videoinspelningar. För att inte gå miste om kroppsspråk och egna tankar bör man även föra 
egna anteckningar. Trost (2005, s.75) menar att det är viktigt att man tittar och är intresserad 
av den man pratar med för att inte gå miste om den icke verbala kommunikationen som t.ex. 
leenden, gestikuleranden och kroppsspråk i alla former. Vi valde att använda oss av 
bandspelare och föra egna anteckningar. Det visade sig vara bra då vi sammanställde och 
tolkade vårt material eftersom vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger och använda citat 
till vår resultatanalys.  
 
Intervjuerna avslutades med att informanterna hade möjlighet till att fritt uttrycka sig och 
komma med information som inte hade blivit belyst tidigare. 
 

5.3 Genomförande 
Vi har intervjuat fem lärare på fyra olika skolor och samtliga arbetade i grundskolans tidiga 
åldrar. Då vi tog kontakt med informanterna informerade vi om syftet med undersökningen. 
Vi valde att inte lämna ut intervjufrågorna i förväg då vi inte ville att de skulle ha formulerat 
färdiga svar. Inför intervjuerna gick vi igenom frågorna och eventuella följdfrågor, samt 
kontrollerade att våra tekniska redskap fungerade. Kihlström (2007a, s.51) menar att valet av 
plats för intervjuerna är viktig. Den bör ske på lugn och avskild plats där det inte finns risk för 
störande moment. Vid mötet med våra informanter fick de bestämma var vi skulle sitta under 
intervjun, då vi ville att de skulle känna sig så bekväma som möjligt. Under de två första 
intervjuerna medverkade vi båda två eftersom vi kände oss lite osäkra. Vi ville kontrollera hur 
våra frågor togs emot och efteråt diskuterade vi intervjuerna och konstaterade att vi behövde 
förändra vårt sätt att ställa följdfrågor på nytt. Vid resterande intervjuer försökte vi formulera 
följdfrågor som höll sig till ämnet och inte svävade iväg. Att granska sig själv och 
intervjuerna menar Kihlström (2007a, s.51) är särskilt viktigt då man är ovan att intervjua. 
Vid de resterande intervjuerna var det endast en av oss som intervjuade. Efter intervjuerna 
transkriberade vi vårt material och då visade det sig att det var till stor fördel att ha spelat in 
intervjuerna eftersom vi kunde lyssna på intervjuerna flera gånger.     

5.4 Urval 
Vårt urval gjordes med redan befintliga kontakter på olika skolor och vi försäkrade oss på så 
sätt om att de använde sig av datorn i undervisningen. Vi kontaktade sju lärare och två av dem 
valde att avstå från att bli intervjuade på grund av stor arbetsbörda. Eftersom frågorna och vår 
studie handlar om datoranvändningen ville vi inte intervjua någon som inte använde sig av 
datorn då det inte skulle bidra med något till vår undersökning. På ett tidigt stadium bestämde 
vi oss för att inte genomföra studien på de skolor vi bedrivit vår verksamhetsförlagda 
utbildning då vi inte ville ha en tidigare uppfattning om skolorna. Då man ska välja personer 
till sin undersökning menar Kihlström (2007a, s.49) att det är viktigt att de har erfarenhet av 
ämnet som intervjun ska behandla. Om informanten berättar om situationen som den varit 
med om är svaren förmodligen mer tillförlitliga. De bygger då antagligen på egen erfarenhet 
och inte endast på åsikter om något.  
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5.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar enligt Kvale (1997, s.215) om studiens giltighet och att studera det man 
avser att undersöka. För att nå hög validitet är det viktigt att man kontrollerar och har en 
kritisk syn på sitt material. Validiteten kan öka enligt Kihlström (2007c, s.231) om en 
vetenskapligt skolad person granskar undersökningsinstrumenten och ger förslag på 
eventuella förbättringar. I vårt fall har detta gällt våra intervjufrågor då vi tillsammans med 
vår handledare har diskuterat frågorna och i viss mån gjort förändringar. I kvalitativa studier 
anses kommunicerbarheten vara ett mått på validiteten. Det vill säga att utomstående personer 
ska kunna läsa rapporten och förstå både det som beskrivs och resultatet (Kihlström, 2007b, 
s.164).   
 
Reliabilitet handlar enligt Kihlström (2007b, s.164) om en studies trovärdighet och 
tillförlitlighet, att man kan lita på resultatet. Vid intervju är det enligt Trost (2005, s.114) 
viktigt att man varje gång utgår från samma huvudfrågor, men följdfrågorna kommer att skilja 
sig då de utvecklas beroende på informantens svar. Vi utgick därför från samma 
frågeformulär som innehöll öppna frågor för att vi skulle få ett öppet resonemang och få höra 
informantens tankar och uppfattningar. Våra följdfrågor varierade något beroende av 
informanternas svar. Kihlström (2007c, s.232) menar att reliabiliteten ökar då man är två som 
intervjuar. En faktor som påverkar reliabiliteten är om man spelar in intervjuerna. Då får man 
med allt det som sagts under intervjun och har möjlighet att höra intervjun flera gånger. Man 
kan även lyssna till hur man själv har agerat under intervjun och om man har ställt några 
ledande frågor och försöka undvika det till nästa gång.  Om man däremot endast för 
anteckningar finns risken att man tolkar svaren direkt och endast skriver ner sina egna 
tolkningar och inte det som har sagts. Då vi spelade in intervjuerna kunde vi tillsammans 
transkribera intervjuerna och tolka dem. Bandinspelningarna var även till fördel då vi båda två 
inte medverkade under alla intervjuer.  
 

5.6 Etik  
Här behandlar vi de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet som ska finnas som 
vägledning vid forskning. Individskyddskravet är uppdelat i fyra huvudkrav som presenteras 
nedan. Det är upp till varje forskares ansvar att tänka igenom vilka konsekvenser studien 
skulle få för de medverkande individerna, forskaren har alltid det yttersta ansvaret. Enligt 
Björkdahl-Ordell (2007a, s.26) måste varje forskningsprojekt ta hänsyn till 
individskyddskravet som finns till för att skydda individer som är medverkande i en 
forskningsstudie. 
 
Informationskravet innebär att man som forskare informerar de som är berörda av forskningen 
om den aktuella uppgiftens syfte med undersökningen. När vi tog kontakt med våra 
informanter informerade vi om vårt syfte med studien. Vid inledningen av intervjun berättade 
vi återigen syftet med vår undersökning och varför vi ville intervjua dem. 
 
Enligt samtyckeskravet har deltagare i en undersökning rätt att själva bestämma över sin 
medverkan. Personer som är omyndiga måste ha vårdnadshavarens tillstånd för att få 
medverka. Då vi frågade om deras medverkan i studien hade de naturligtvis möjlighet att 
avböja vår förfrågan. Eftersom vi endast intervjuade vuxna behövde vi endast få godkännande 
från den personen. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i undersökningen skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras så att utomstående personer 
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inte kan ta del av dem. Innan vi startade intervjuerna informerade vi om att vi skulle använda 
oss av fingerade namn på personer och skolor i vår studie.  
 
Nyttjandekravet innefattar att de uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål. Innan vi började intervjuerna frågade vi om det gick bra att 
vi spelade in intervjuerna. Vi förklarade att vårt insamlade material endast skulle användas i 
rapporten och att vi efter avslutad studie skulle radera informationen.  
 

5.7 Analys 
Att analysera material handlar enligt Malmqvist (2007, s.122) om att bearbeta och sortera det 
underlag man har samlat in. De insamlade uppgifterna syftar till att svara på eventuella 
frågeställningar och göra underlaget begripligt i förhållande till syftet och kommunicerbart så 
att utomstående läsare kan ta del av studien. Det finns olika sätt att analysera sitt material. Vid 
en helhetsanalys skapar man sig en översiktlig bild av helheten om den insamlade 
informationen. Därefter väljer man ut återkommande uppgifter som samlas under centrala 
teman. En annan form av analys är att man utgår från enstaka utsagor och bygger upp en 
förståelse för den insamlade informationen. Oavsett vilken form av analys man väljer är det 
viktigt att man går systematisk till väga och det kan vara bra att använda sig av en blandning 
av det två analysmetoderna. Man måste sålla i materialet och försöka se till det som är 
relevant för undersökningen. Det är viktigt att i förhållande till syftet ta upp både sånt som 
talar för och emot. Vid vårt analysarbete valde vi att utgå från en helhetsanalys. Vi sorterade 
empirin under de frågeställningar som återfanns i vårt syfte. Därefter konstruerade vi teman 
utifrån de uppfattningar som kommit fram från informanterna. Det visade sig att frågorna 
kring informantens kön, ålder, år i yrket och nuvarande yrkesroll inte kom till användning i 
vår resultatanalys. 
 

6 Resultatanalys  
 I resultatanalysen har vi utgått från våra frågeställningar och därefter konstruerat teman kring 
vad vi såg som återkommande uppfattningar hos lärarna. Detta redovisar vi i tre avsnitt; vad 
lärarna ansåg om IKT, hur användandet av IKT såg ut och positiva respektive negativa följder 
av datoranvändningen.   
 

6.1 Vad ansåg lärarna om IKT?  
 

6.1.1 Elevernas framtid 
De flesta lärarna menade att en orsak till varför de arbetade med datorn är för att den var en 
del av elevernas framtid. Datorn är en del av människans vardag och en självklarhet i 
arbetslivet. Eftersom skolan ska förbereda eleverna för det kommande samhällslivet måste 
den följa med utvecklingen och inte fastna i gamla arbetssätt. Den tekniska utvecklingen går 
fort och skolan måste försöka följa med den utvecklingen för att kunna ge eleverna 
förberedelser inför framtiden. Två av informanterna uttryckte sig följande om datorn ”Det är 
ju deras framtid” (Lärare 3) och  …”det är ju en sån självklarhet” …”i arbetslivet”… (Lärare 
4).  
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I Almqvists (1999, s.8) rapport framgick att en av anledningarna till varför lärare bör arbeta 
med datorer i undervisningen var att skolan ska förbereda eleverna för samhällslivet och 
arbetslivet. Eleverna kommer oundvikligen i framtiden att på ett eller annats sätt att arbeta 
med datorer och det är skolan uppdrag att förbereda eleverna inför det. I Skollagen (1998) står 
det skrivet att skolan ska syfta till att ge elever kunskaper och färdigheter för att förberedas 
inför samhällslivet. Alla elever har inte tillgång till en dator hemma och på så sätt blir skolans 
roll ännu viktigare.  

6.1.2 Lustfylld undervisning  
Att använda datorn som ett komplement till läroböckerna och den traditionella undervisningen 
var något som informanterna tyckte var bra. Det blir att avbrott från det som eleverna är vana 
vid och ett annat inlärningssätt som eleverna tycker är lustfyllt. Att få räkna multiplikation på 
datorn istället för i boken ansåg en av lärarna vara ett bra exempel på datorns positiva 
effekter.  Övervägande majoritet av lärarna var av den uppfattningen att eleverna tyckte att det 
var roligt och spännande att arbeta med datorn. När eleverna fick den möjligheten menade 
lärarna att det alltid var stort intresse av att få arbeta med datorn …”det är ju väldigt, väldigt 
populärt bland barnen” (Lärare 2) menar en av informanterna. Någon av lärarna menade att 
lustfyllda arbetssätt bidrar till lärande och uttrycker …”för att när du tycker det är roligt så lär 
du dig bättre” (Lärare 5).  
 
Enligt Almqvist (1999, s.8) hade lärarna uppfattningen att eleverna tyckte att det var roligt att 
arbeta med datorn. Detta framkom även i vårt resultat då lärarna menade att datorn var ett 
populärt arbetsredskap och att eleverna gärna ville arbeta med den. Likväl som Almqvist 
(1999) menar Jedeskog (2000, s.19) att elever ansåg att undervisningen var roligare då de fick 
arbeta med datorn och de kände en större entusiasm inför sitt lärande och skolarbete. 
Datoranvändningen skapar en stimulans hos eleverna genom att de får en nyfikenhet och 
positiv förväntan om vad de kan göra med datorn. Lärarna menade att datorn kan erbjuda 
många arbetssätt och att undervisningen på så sätt blir varierad och mer lustfylld för eleverna.   
 

6.1.3 Lärarnas intresse 
Gemensamt bland lärarna var att de kände sig bekväma med datoranvändningen och att det 
grundade sig i ett eget intresse av IKT. Lärare 4 framhöll att man måste våga använda datorn 
och hon kunde uppleva en rädsla och osäkerhet bland sina kollegor, men kände sig själv 
ganska säker och orädd. Genom att testa sig fram så lär man sig. ...”Jag känner mig bekväm 
med datorn...det har gått mycket på egen vilja” (Lärare 1).  Två av lärarna hade fått någon 
form av grundutbildning men ansåg att de inte hade någon direkt användning av den. Sina 
kunskaper hade de skaffat sig på eget initiativ och den egna drivkraften ansåg de som viktigt 
för datoranvändningen. ...”Jag tycker det är roligt och känner mig ganska säker” (Lärare 4).  
Alla lärare hade på ett eller annat sätt framtidsdrömmar om hur de skulle vilja arbeta med 
datorn och mediala verktyg men resurser satte stop för deras visioner. De hoppades att 
ledningen på skolorna skulle uppmärksamma och satsa mer på datoranvändningen både i form 
av datorer och kompetensutveckling.    
 
Ett personligt engagemang och intresse menar även Jedeskog (2000, s.94) kan vara avgörande 
för lärares datoranvändning. Bristande kompetens hos lärare kan leda till att de känner en 
rädsla och obehag inför att använda datorer och att användandet då uteblir. 
Datoranvändningen har medfört att den traditionella förmedlingspedagogiken har förändrats 
och så även lärarens roll. De förändringarna menar Jedeskog (2000, s.106) kan bidra till att 
många lärare är skeptiska till datoranvändningen. Riis (2000, s.35) pekar på de möjligheter 
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som datorn kan medföra och menar bland annat att det kan skapas nya 
kommunikationsmöjligheter då man kan prata med människor från hela världen och få 
förståelse för deras levnadssätt och kulturer.  

6.2 Hur ser användandet av IKT ut? 
 

6.2.1 Producering av texter i ordbehandlingsprogram  
Att använda ordbehandlingsprogram var något som majoriteten av lärarna tyckte att eleverna 
bör kunna och behöver träna mer på. Att skriva på datorerna menar de är bra på många sätt, 
eleverna tränar stavning, behöver inte koncentrera sig på finmotoriken, producerar längre 
texter på kortare tid med mera. De ansåg även att för de elever som var i behov av särskilt 
stöd eller har svårt att koncentrera sig är datorn ett bra arbetsredskap. Ordbehandlingsprogram 
ansågs vara kunskap som eleverna bör ha med sig ”det tycker jag att det ska ju alla kunna” 
(Lärare 4).  
 
Trageton (2005, s.9) menar att genom att byta ut pennan mot datorn kan yngre elever få 
möjligheter till att skriva trots att de varken kan läsa eller formulera bokstäver för hand. 
Processen av att se sig själv skriva fina och läsliga bokstäver på datorn är motivationshöjande 
och på så sätt kommer även lusten till läsning. Datorn döljer en oläslig handstil och erbjuder 
stora möjligheter att redigera och bearbeta texter. Eleverna kan lägga ner mer energi på 
innehållet än utformandet. En av lärarna som arbetade i en förskoleklass och som använde sig 
av ordbehandlingsprogram menade att hon kunde se en skriftlig utveckling hos eleverna. De 
började med att skriva bokstäver, sedan satte de ihop ord, därefter upptäckte de möjligheten 
att göra mellanrum och skriva fullständiga meningar (Lärare 2). Folkesson (2004, s.16) menar 
att elevers intresse för att skriva och redigera sina texter har ökat då de får använda sig av 
datorn som hjälpmedel.  
 

6.2.2 Pedagogiska program i undervisningen  
Samtliga lärare använde sig av olika pedagogiska program, särskilt i matematik. De menade 
att det var positivt att eleverna får sätta sig vid datorn och arbeta på ett lite annat sätt. Elever 
inhämtar kunskap på olika sätt och en av pedagogerna menade att datorn många gånger är ett 
bra och roligt sätt att göra det på. Lärarna hade olika uppfattningar om pedagogiska program 
och menade att det inte är bra att endast arbeta med läroböcker, utan eleverna behöver 
variation och stimulans. Genom att bland annat använda matematikprogram blir lärandet 
annorlunda och roligt ”…det blir ju matte fast på ett…leksätt” (Lärare 5) …”det blir ju på ett 
roligt sätt, …det är ganska snabbt, …det blir ju en positiv grej att lära istället för att sitta och 
skriva och titta i böcker” (Lärare 4). Endast ett fåtal av lärarna var något kritiska till 
programmen och menade att de ibland kan hämma elevernas fria tänkande då datorn inte ger 
någon förklaring till svaren.    
 
Genom att använda sig av datorn menar Jedeskog (1998, s.19) att man har stora möjligheter 
till en individanpassad undervisning då man kan erbjuda undervisning som är anpassad till en 
specifik elev. Datorn kan erbjuda ett annat arbetssätt och vara ett komplement till den 
traditionella undervisningen. Lärarnas vilja att lära och förändra och tilltron till elevernas 
förmåga att lära gynnas av datoranvändningen (Jedeskog, 1998 s.16). Enligt Lpo 94 (1994, 
s.16) ska läraren låta elever få pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Trageton (2005, s.34) 
anser dock att man som lärare bör vara kritisk till pedagogiska program och analysera om de 
verkligen är bra att använda. Programen får inte vara ett medel för att hålla eleverna 
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sysselsatta utan de måste finnas en pedagogisk tanke med dem så att eleverna utvecklas då de 
använder dem. Bara för att det är ett datorprogram betyder det inte att det är bra utan man 
måste ställa sig frågande till dem och ha ett kritiskt synsätt.  
 
Vygotskij (1999, s.336) menar att man som lärare måste formulera undervisning som är 
anpassad för varje elevs proximala utvecklingszon, det vill säga att undervisa på en nivå där 
eleverna är mottagliga för kunskap. Därför bör man  enligt Trageton (2005, s33) som lärare 
vara eftertänksam med bland annat pedagogiska program och reflektera över om de är 
användbara och utvecklande för varje enskild elev.  

6.2.3 Faktasök trots bristande kompetens hos eleverna 
Samtliga informanter hade tillgång till Internet från sina datorer och drygt hälften av dem lät 
sina elever själva söka fakta via Internet. De ansåg dock att deras kunskap var för dålig för att 
hitta relevant fakta och ofta blev texterna för svåra för eleverna och därmed värdelösa att 
använda. ...Leta fakta är jättesvårt för dem” (Lärare 3) ...”just det där med att söka fakta...det 
dom hittar det är inte så jättebra” (Lärare 4). Att söka fakta på Internet var tidskrävande för 
lärarna då det krävdes att de själva på förhand letade upp sidor som eleverna kunde använda. 
Den extra arbetsbördan medförde att några istället avstod från det. Lärarna betonade vikten av 
att eleverna måste ha ett kritiskt tänkande, bara för att det står på Internet är det inte sant. 
...”Sen har dom ju varit ute och sökt på Internet, men jag kan känna att man måste jobba med 
det här med kritiskt tänkande mycket” (Lärare 5). Bristen på tid ses som ett problem och fler 
och snabbare datorer var ett önskemål som har framhållits av samtliga lärare. 
 
Enligt Folkesson (2004, s.25) menar en del kritiker att lärarna i skolan inte riktigt vet hur de 
ska använda datorn i undervisningen och att det då inte blir något meningsfullt lärande. Lärare 
har inte tillräckliga kunskaper och verktyg för hur de ska gå tillväga och därför har 
datoranvändningen inte gett så många positiva resultat. Enligt Jedeskog (1998, s.48) menar 
lärare i hennes undersökning att de ansåg sig har en bristande kompetens kring hur de ska 
använda sig av datorn. Enligt Alexandersson m.fl. (2001, s.13) blir den bristande 
kompetensen ett hinder för eleverna då de istället ber en kompis om hjälp och inte vänder sig 
till lärarna då de vet att de ändå inte kan bistå med någon hjälp. Enligt E-learning Nordic 
(2006, s.86) innebär inte alltid kompetensutveckling att lärarna använder sig mer av datorn då 
de trots nya kunskaper inte ansåg sig ha tillräckliga.  
 
Lärare 5 menade att det var viktigt att eleverna har ett kritiskt förhållningssätt då de söker på 
Internet. Allting som står på Internet är inte sant men många gånger tänker eleverna inte efter 
utan godtar det som står där utan att se på det med kritiska ögon. Enligt Lpo 94 ska eleverna 
utveckla sin förmåga att kritiskt kunna granska fakta och se konsekvenserna av det (1998, 
s.7).    
 

6.3 Positiva respektive negativa följder av datoranvändningen 
 

6.3.1 Kommunikation och samarbete bidrar till lärande 
När eleverna sitter parvis vid datorerna menade lärarna att de kan se att genom samarbete och 
kommunikation lär eleverna av varandra. Lärare 2 betonar vikten av att eleverna alltid är 
placerade två och två vid datorn och att eleverna arbetar med olika kamrater så de kan dela 
med sig av sina skilda kunskaper. ...”det är viktigt det här att de sitter två och två...de 
kommunicerar väldigt mycket och bra när de sitter två och två och lär av varandra” (Lärare 2). 
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En lärare beskriver samarbetet som sker då en elev i fjärde klass skriver veckobrev 
tillsammans med en elev i femte klass, dom diskuterar och utvecklar texten tillsammans. 
Vidare menade hon att de också lär av sina klasskompisar då de vill härma tidigare brev som 
skrivits. Hon uttrycker att...”dom lär ju varandra”...”dom vågar ju” (Lärare 4). Trageton 
(2005, s.13) skriver att kommunikationen är nyckelord i skolans verksamhet och han betonar 
vikten av att eleverna ska arbeta parvis vid datorn. De uppmuntrar då varandra och de kan 
hjälpa varandra både språkligt och tekniskt. Elevernas egenproducerade texter gör att 
inlärningen sker på ett lekfullt och positivt sätt. Lärarna och Trageton är av samma 
uppfattning då de menar att samarbete bidrar till lärande. Kommunikation och samspel vid 
datorn förbättrar både klimatet i klassrummet och den egna utvecklingen. Även Vygotskij 
(1999 s.10) menar att social kommunikation är betydelsefull både för språket och för 
tänkandet. Den närmaste utvecklingszonen förklarar Vygotskij i Lindqvist (1999, s.274) som 
en dialog och ett samarbete mellan elev och lärare. Läraren uppgift är skapa uppgifter så att 
eleven kan förflytta sig från den närmaste utvecklingszonen till den proximala zonen. I 
skrivandet av veckobrev som beskrivs ovan menar lärarna att eleverna vill härma det som 
kamraterna tidigare har gjort och att de på så sätt lär av varandra. Vygotskij (1999, s.333) 
uttrycker att det som eleverna ena dagen kan utföra med hjälp och samarbete kan de 
nästföljande dag klara på egen hand. Dysthe (2003, s48) beskriver lärandet som en social 
process som utvecklas i samspel med andra och där lyssna, samtala och härma är viktiga 
faktorer för lärande. Språk och kommunikation är inte endast medel utan ligger till grund för 
att lärande ska ske.  
 

6.3.2 Ett komplement i undervisningen 
Samtliga av våra informanter ansåg att datorn är ett bra komplement i undervisningen. En av 
lärarna såg datorn som ett stimulansmedel och ett verktyg som erbjuder fler 
inlärningsmöjligheter. Dels för de som har läs- och skrivsvårigheter men även för att erbjuda 
en varierande och lustfylld undervisning. De såg datorn som ett avbrott från läroböcker och ett 
ytterligare sätt för eleverna att inhämta kunskap. ...”Det blir ett litet avbrott, att man inte bara 
sitter med mattebok” (Lärare 3). ...”Ett jätteintressant komplement... alltså en väg att lära sig 
läsa och skriva” (Lärare 2). ...”Alltså bara mattebok är inte bra, tror inte jag” (Lärare 5). Trots 
de positiva aspekterna som datoranvändningen medför är användandet relativt litet och det 
anser lärarna beror på bristen av tid och resurser.  
 
Trageton (2005, s13) skriver om den svenska läroplanen där man anser att IKT bör ses som ett 
hjälpmedel som ska stötta eleverna att arbeta mot aktuella mål. Datorn bör finnas med som en 
naturlig del i undervisningen och inte som ett verktyg för variation. Den skall vara ett 
hjälpmedel till att lära sig och inte något som man tar till ibland.  
 
Ett av lärarnas uppdrag i skolan är att försöka hitta inlärningsmöjligheter som passar för den 
enskilda individen. Då datorn kan erbjuda fler inlärningssätt kan det ses som ett av verktygen 
för inlärning. Som lärare är det även viktigt att man erbjuder undervisning som sträcker sig en 
nivå högre än den som eleven befinner sig på för att eleverna ska kunna utvecklas. 
Undervisning är ett möte där lärarens kunskap skall konfronteras med elevernas erfarenheter. 
Som lärare ska man utmana elevernas tänkande och vara en kommunikativ förebild 
(Vygotskij 1999, s.338). Dysthe (2003, s42) menar att man miljön spelar en stor roll för 
lärande och det är lärarens roll att skapa ett främjande och lärande klassrumsklimat. Där 
läraren är vägledare och handledare som leder och stöttar lärandet och eleverna ska vara 
aktiva. 
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6.3.3 Ett bra verktyg för elever med något sämre motorik  
Med datorns hjälp får de elever som har svårt med finmotoriken möjligheter och lättare för att 
skriva texter. När eleverna själva ser sitt resultat stärks deras självförtroende och då får de 
drivkrafter till att skriva mer. Detta berättar särskilt tre av lärarna om då de har sett framsteg 
hos eleverna. ...”Dom kan skriva lång text och mycket, utan att bli hämmade av sin 
finmotorik” (Lärare 2). En annan av lärarna menar att ...”en som har svårt att hålla 
pennan...han använder det för att det ska bli något av det...det är svårt med motoriken” (Lärare 
4). ...”En del har ju lite svårt för det...med det motoriska, för dom är det ju extra bra” (Lärare 
5). Dessa lärare betonar vikten av att datorn underlättar elevernas vardag i skolan på så sätt att 
det går snabbare för dem att skriva och blir mer produktiva. 
 
Jedeskog (1998, s.37) menar att för elever i behov av särskilt stöd är datorn ett mycket bra 
verktyg att använda i undervisningen. Med hjälp av den kan de på ett relativt enkelt sätt 
använda tangentbordet och producera texter vilket gör att de inte blir lika hämmade av 
finmotoriken.  
 

6.3.4 Brist på resurser, tid och datorer 
En genomgående uppfattning hos lärarna var att de ansåg att arbetet med datorer tog mycket 
tid både från undervisningen och från deras planeringstid. Allt ifrån krångliga och långsamma 
datorer till att eleverna ska kunna logga in med användarnamn och lösenord. Samtliga skolor 
hade olika inloggningssätt för att eleverna skulle kunna använda datorerna på ett enkelt sätt. 
Detta var något som lärarna fann som tidskrävande då många elever glömmer sina lösenord 
och inte kan komma in på datorn. Lärarna menade att de hade gamla datorer som tog tid att 
starta upp och ofta krånglade, vilket var ett hinder för användning. …”Skolan är så enormt 
långt bakom samhället just när det gäller tekniska grejer” (Lärare 3).  Lärare 2 som arbetade 
bland de yngre eleverna menade att de tröttnar om det tar för lång tid innan det händer något 
och de kan börja skriva. ...”Att dom inte fungerar och att det tar sån tid...och så loggar dom in 
och så tar det tid och tid och tid” (Lärare 4). Lärare 3 och 5 arbetar på samma skola där det 
krävs lång planering och bokning av en datorsal. Att behöva planera lång tid i förväg ansåg de 
vara orsaker till att datoranvändandet inte faller sig naturligt och på så sätt leder till minskad 
användning. ”Jag tror man hade använt det ännu mer om man hade haft det mer lättillgängligt 
…det hade blivit mer spontant, nu måste man verkligen planera in att på torsdag i nästa vecka 
då ska vi gå till datasalen” (Lärare 3).   
 
Alla informanter ansåg att de hade för få datorer att tillgå. De önskade fler datorer i sina 
klassrum så att de skulle kunna arbeta mer med det och på så sätt få ett mer spontant 
användande. De menar att det är bristen på pengar som hindrar deras visioner kring 
datoranvändningen. ”Antalet datorer är ju problem, absolut ett stort problem” (Lärare 1). 
…”Vi har för få datorer” (Lärare 2). Två av informanterna hade önskat fler datorer av 
rektorerna och hoppades på positiva svar. På en av skolorna fanns ett förslag på en plan om 
hur man skulle kunna arbeta med IKT på skolan. Läraren menade dock att man inte arbetade 
efter den och att det delvis berodde på avsaknaden av datorer, men även på intresset hos 
övriga lärare i arbetslaget.   
 
Att de som arbetar på skolan har tillgång till teknisk support och bra teknik är viktiga 
påverkansfaktorer för datoranvändandet. Ofta blir de ekonomiska faktorerna hinder för 
utveckling och användning då skolorna inte har råd att köpa in bra datorer med lättanvända 
program. Gamla och krångliga datorer med invecklade inloggningssystem ses som hinder 
bland lärarna och anledningar till varför de inte använder datorerna mer. Ett av de främsta 
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hindren för datoranvändningen är tid. Att sätta sig in i hur man ska arbeta med datorn kräver 
mycket tid och resurser, men även i undervisningssituationer tar det mycket tid, då handlar det 
främst om att tekniken inte fungerar och att det tar tid från undervisningen. Bristen på datorer 
och dess placering på skolorna ses som ett vanligt hinder för användning hos lärare (Jedeskog, 
1998 s.39).   
 

7 Diskussion 
Vi har valt att i en sammanhängande text diskutera studiens resultat och knyta det till den 
forskning och teoretiska utgångspunkt som vi belyst tidigare. Detta kommer att bindas 
samman med våra egna slutsatser och konsekvenser inför vår kommande yrkesroll. Metoden 
och förslag på fortsatt forskning kommer att diskuteras i två skilda avsnitt. 
 

7.1 Resultatdiskussion 
Vi har sett skilda arbetssätt och möjligheter på olika skolor under vår undersökning. IKT 
prioriteras olika på alla skolor och tid och bristen på resurser har visat sig vara det största 
problemet. Lärarna i vår undersökning ansåg att datorn är en viktig del i elevernas framtid och 
att man i skolan måste följa med samhällets utveckling. De arbetsmoment som datorn främst 
användes till var att skriva, söka fakta och pedagogiska program. En av lärarna uttryckte att 
hon använde sig av ordbehandlingsprogram därför att hon tyckte det var ett moment som 
eleverna borde kunna. Lärarna framhöll även att det var många av deras kollegor som inte 
använde sig av datorn. Vi ställer oss då frågande till hur deras elever förbereds inför 
samhällslivet då de inte får arbeta vid en dator, samt hur de arbetar efter styrdokumentens 
strävansmål. Om det går bra att strunta i att arbeta med datorn, kan man då strunta i att arbeta 
efter de andra strävansmålen? Vi får en uppfattning av att när man ska arbeta med datorer är 
det legitimt att skylla på att det inte finns resurser eller datorer.  
 
Utifrån resultatet i vår undersökning ställer vi oss frågande till hur man i skolan ska kunna 
följa styrdokumentens mål när det inte finns tillräckligt med redskap och kunskap på 
skolorna. Enligt Riis (2000, s.9) har den svenska staten satsat enormt mycket pengar på att 
införa och utveckla datoranvändningen i skolan.  Men av det vi kunde se i vår undersökning 
är datorns användningsområden mycket begränsad samtidigt som vi kunde se en drivkraft hos 
lärarna men deras visioner gick i nuläget inte att förverkliga. Vad får detta för konsekvenser 
för de eleverna som går i skolan nu? Vilka mål kommer de att nå och hur många elever har 
gått miste om chansen att utveckla sin kunskap till en avancerad nivå? Något som vi tycker är 
uppseendeväckande är att ingen av lärarna i vår undersökning pratade om styrdokumentens 
strävansmål när vi frågade varför de arbetade med datorn. Datorn och mediala verktyg finns 
endast beskrivna i strävansmålen men vi tycker ändå att det är anmärkningsvärt att ingen 
nämnde det i intervjuerna. Undervisningen planeras trots allt utifrån strävansmålen och det 
borde finnas fler anledningar till användandet än att det är lustfyllt och ett komplement.  
 
Datorutvecklingen går mycket snabbt framåt och skolans utrustning och lärares kompetens 
lever inte upp till dagens behov. Man kan inte nöja sig med de satsningar som har gjorts på 
IKT i skolan utan man måste fortsätta att utveckla för att följa med i utvecklingen. Lärarna i 
vår undersökning menade att de endast genomfört en grundutbildning kring datorn men att de 
inte har fått någon kompetensutveckling inom IKT utan fått lära sig att använda verktyget på 
egen hand. Som lärare får man lära sig pedagogik och ämneskunskaper, men hur ska man lära 
sig om datorn?  
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Vi tror, liksom en av lärarna i vår undersökning att man redan i första klass bör börja med 
datalektioner där man både fokuserar på hur tekniken fungerar i stora drag och 
ordbehandlingsprogram. För att datorn ska bli ett naturligt verktyg för eleverna krävs det att 
man börjar från grunden och bygger på med kunskaper för varje år. Trageton (2005, s.103) 
förespråkar att eleverna ska börja arbeta med datorn redan under första året i skolan. Då lär 
sig eleverna grunderna och allteftersom de utvecklas bygger de på med kunskper och 
svårighetsgraden höjs. De utvecklas till att bli fungerande samarbetspartners och bildar ett 
flerstämmigt klassrum. För att datorn ska bli en naturlig del av elevernas vardag anser vi att 
även personalen på förskolor bör använda datorn tillsammans med barnen.  
 
Genomgående för intervjuerna var att lärarna ansåg att tid var en bristvara och ett stort hinder 
som de inte kunde göra så mycket åt. Mycket ska hinnas med under en skoldag och att då 
arbeta på ett sådant sätt som man vet fungerar kanske gör att man avstår ifrån att sätta sig in i 
ett nytt arbetssätt. Jedeskog (2000, s.37) menar att rädslan för en förändrad lärarroll gör att en 
del lärare känner motstånd för att arbeta med datorn. Att som lärare gå ifrån 
förmedlingspedagogiken och istället låta eleverna själva söka sin kunskap kan göra att en del 
lärare känner att de tappar kontrollen. Vi förstår att det är svårt att få tiden att räcka till men vi 
anser att genom samarbete och kommunikation kan man tillsammans arbeta för att hitta 
möjliga vägar att gå. Förhoppningsvis finns det en skolledning som stöttar och är 
framåtsyftande och arbetar för en skola för framtiden. Vi tror att datoranvändningen gynnar 
både lärare och elever men att processen dit måste få lov att ta tid. En annan viktig faktor till 
datorvändningen är att man som lärare är intresserad av det. Samtliga informanter menade att 
den egna drivkraften hade stor betydelse och att det var på eget initiativ som de arbetade med 
datorn. Vi ställer oss frågande till hur de lärare som saknar motivation till att arbeta med 
datorn kan arbeta efter styrdokumentens strävansmål. Bara för att man inte är intresserad av 
något kan man inte strunta i att arbeta efter det. Vi tror att det är rädsla och okunskap som 
hindrar de lärarna och att det borde ligga i skolans intresse att fortbilda och se till så att 
lärarna känner sig trygga. Många gånger sätter bristen på resurser stopp för visionerna men på 
många skolor runt om i Sverige har man trots bristande resurser gjort oerhörda framsteg inom 
arbetet med IKT. Vi tycker att det borde vara möjligt på många fler skolor.     
 
I enlighet med det sociokulturella perspektivet som bygger på samspel och kommunikation 
bör undervisningen utformas så att eleverna själva söker sin kunskap och lärarens roll blir att 
leda och stötta eleverna på vägen. Enligt Dysthe (2003, s.43) är lärandet i grunden socialt och 
kunskapsutveckling sker i kommunikation mellan människor. Lärare 2 menade under 
intervjun att det var viktigt att eleverna arbetade tillsammans vid datorn. Hon menade att 
kommunikation och samarbete var en viktig del i lärprocessen. Vygotskij (1999, s.333) anser 
lärande sker i samspel med andra och genom att eleverna samtalar och härmar varandra sker 
det en utveckling. Genom samarbete och konversation lär eleverna av varandra och de 
utmanas i sitt lärande. Även Trageton (2005, s.9) förespråkar att eleverna ska arbeta parvis vid 
datorn då de lär sig av det sociala samspelet samt att visa hänsyn, reflektera och hjälpa 
varandra i sin utveckling. Det den ena inte kan kanske den andra kan och två hjärnor bildar 
tillsammans en gemensam kunskapsbank. I enlighet med Vygotskijs tankar om att eleverna lär 
av varandra och att de måste utmanas anser vi att samarbetet vid datorn skapar förutsättningar 
för eleverna att utvecklas. De blir nyfikna på varandras kunskaper och vill lära sig det som sin 
kamrat kan. Då dialog och samspel enligt det sociokulturella perspektivet är en viktig del av 
lärandet anser vi att det är viktigt att man som lärare skapar möjligheter till samspel och 
kommunikation mellan elever och situationer där eleverna kan utvecklas.  
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Alla lärarna såg datorn som ett lustfyllt arbetssätt och som ett komplement i undervisningen. 
De menade att datorn blir ett avbrott från läroböckerna där många elever tappar intresset och 
de kan istället fångas av datorn. Vi skulle dock gärna se datorn som en del i undervisningen 
och inte något som man tog till ibland. Vi anser att ett sporadiskt användande av datorn kan 
tyda på bristande kunskap bland lärare. Är man medveten om datorns olika arbetssätt och 
möjligheter tror vi att den hade använts mer kontinuerligt. Hos de lärare som hade datorer i 
sina klassrum uppfattade vi att datoranvändningen föll sig mer naturlig än hos de som 
behövde gå till en  datorsal. Bland de elever som endast kom åt datorn via datorsal fanns ett 
stort intresse av att surfa på Internet medan de andra eleverna inte alls på samma sätt var 
intresserade av det. Då eleverna i tidig ålder börjar arbeta med datorn vet de vad och hur de 
får använda den till. Jedeskog (2000, s.19) menar att eleverna uppfattar undervisningen som 
lustfylld och stimulerande när de får använda datorn. För läs- och skrivsvaga elever är datorn 
ett bra redskap som hjälper dem i sin inlärning vilket både våra informater och Jedeskog 
(1998, s.37) framhåller. Med datorn som hjälpmedel är det lättare att formulera långa texter då 
de slipper koncentrera sig på att forma bokstäver. Att se sin text stärker självförtroendet och 
ökar motivationen inom alla områden. Vi känner dock en viss oro om datorn främst används 
av svaga elever då de kan känna sig underlägsna och sämre än sina kompisar. Vi tror därför 
att det är viktigt att datorn är tillgänglig för alla och i alla ämnen. I våra intervjuer framgick att 
de främsta användningsområdena var ordbehandlingsprogram, pedagogiska program och 
faktasökning. Vi saknade en bredare syn på datorns användningsområden och det tror vi beror 
på bristande resurser och kunskap. Vi tycker att man kan använda datorn till så mycket mer 
som exempelvis att ta till andra mediala verktyg och på så sätt utveckla lektionsinnehållet. På 
så sätt kan man följa den tekniska utvecklingen, skapa lustfyllda arbetsmetoder och erbjuda 
fler inlärningsmöjligheter.  
 
Vi anser att både lärarutbildning och fortbildning är viktigt för den framtida IKT 
användningen i skolan. Detta på grund av att man som lärare behöver känna en trygghet i sin 
yrkesroll och bygga på med kunskaper för att kunna följa med i samhällsutvecklingen. Vi tror 
även att man skulle behöva göra en ny satsning på IKT i skolan dels för att höja standarden på 
skolan och för att göra den mer attraktiv.  
 

7.2 Metoddiskussion 
Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervju som metodredskap. Enligt Kvale (1997, 
s.32) är den kvalitativa forskningsintervjun ett samtal är intervjuare och informanter utbyter 
synpunkter kring ett gemensamt ämne. Då vi var intresserade av informanternas tankar och 
uppfattningar kring datoranvändningen anser vi att metoden gett oss svar på vårt syfte. Vi tror 
inte att varken enkät eller observation hade gett oss de svar som var ämnade för vårt syfte. Vi 
hade eventuellt kunnat komplettera med observation i vårt insamlande av empiri men det såg 
vi inte som nödvändigt i förhållande till vårt syfte. Om vi exempelvis hade varit intresserade 
av elevernas inlärning och dras perspektiv av IKT hade observationer eller elevintervjuer 
eventuellt varit lämpligt.  
 
En stor fördel tyckte vi var att vi spelade in intervjuerna och på så sätt kunde vi lyssna flera 
gånger och hitta citat för vår resultatanalys. Efter att vi genomfört fem intervjuer kände vi att 
svaren vi fick var återkommande och vi beslöt därför att inte göra fler. När vi analyserade vårt 
material valde vi att formulera kategorier och teman som baserades på syftets frågeställningar.  
 
Då man använde sig av intervjuer som redskap är vi medvetna om att informanterna kanske 
vill framställa sig själva i god dager och på så sätt försköna sitt sätt att arbeta. För att kringgå 
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det hade vi kunnat observera de tillfällen som lärarna hävdade att de arbetade med datorn med 
tidsaspekten för vår studie möjliggjorde inte det. Vi tror dock att utifrån de exempel som 
lärarna gav oss kring hur de arbetar med datorn och deras resonemang kring det tyder på att 
de inte fabricerade svaren.  
 
Då vi har intervjuat lärare som arbetar på samtliga nivåer i grundskolans tidiga år anser vi att 
vår studie har hög reliabilitet och ett trovärdigt resultat.  
 

7.3 Fortsatt forskning 
Under tiden för vår studie har nya och intressanta frågor om IKT väckts hos oss. Vi finner det 
intressant att undersöka IKT i skolan ur ett elevperspektiv. Att undersöka elevernas tankar 
kring användandet och hur de uppfattar sitt lärande då de använder sig av IKT, samt se om det 
finns någon skillnad mellan elever som använder dator och de som inte gör det.  
 
En annan infallsvinkel vore att granska de pedagogiska program som skolor använder sig av. 
Vilka kunskaper som tränas och om programmen bidrar till ett bättre lärande.  
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 

- Kön, ålder, år i yrket och nuvarande yrkesroll 

- Kan du berätta hur du arbetar med datorn i undervisningen? 

Varför? 

- Känner du dig som pedagog bekväm i arbetet med datorn?  

- Varför? 

- Hur uppfattar du att eleverna tycker att det är att arbeta med datorn? 

- Vad ser du för resultat i elevernas kunskapsutveckling i samband med att de arbetar 

med datorn? 

- Finns det något ämne där du tycker att datoranvändningen mer kommer till sin rätt? 

- Ser du några hinder med att arbeta med datorn?  

- Hur skulle du vilja arbeta med datorn? Drömmar och visioner? 

- Är det något annat du vill tillägga kring hur du arbetar och tänker kring datorer?  
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