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Sammanfattning 

 
Med denna studie vill vi undersöka hur ett antal pedagoger resonerar kring datorer och IT 

(Informations teknologi) i undervisningen som social och didaktisk artefakt i åk 3-6 . Vi vill 

visa att dator och IT (informations teknologi) kan vara ett hjälpmedel som man kan använda 

sig mer i undervisande avsikt. Vi tycker att det är viktigt att pedagoger i skolor tar del av den 

kunskap som finns om datorer och IT. Pedagogerna bör vara öppna för de nya verktygen, 

datorer och IT, som är bidragande faktorer till lärande och kunskap för lärare såväl som elever 

och därmed inte vara kritiska mot det.  

 

Studien är av kvalitativ art och vi har använt oss av intervju som forskningsredskap. Vi har 

intervjuat sex lärare som är verksamma på tre olika skolor som arbetar i skolår 3-6.  

 

Datorer och IT är de nya pedagogiska verktygen anser vi, hjälpmedel som kan användas som 

en god inlärning för eleverna. Verktyg som ger möjligheter till både lärare och elever, att 

finna nya sätt att kunna skapa idéer och bli kreativa. Vi vill undersöka ett antal verksamma 

pedagogers åsikter om vad datorn kan bidra med och vad det kan ge eleverna 

kunskapsmässigt.  

 

Med hjälp av denna studie framkommer det även vad pedagogerna har för utbildning inom 

datorer och IT. Vi fann i vår studie att pedagogerna ser datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel 

i undervisningen. Ett hjälpmedel som eleverna uppskattar och gillar.  
 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot kultur, kommunikation och    

media 210 högskolepoäng. 
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Bakgrund 

 
Vi kommer kort att redogöra om datorn och IT utvecklingens framväxt ur ett historiskt 

perspektiv. Vi kommer att behandla tidigare forskning och hur vi har samlat in data. Dator 

och IT har blivit stora verktyg i vardagen. Datorns inverkan på skolan har skapat möjligheter 

och förutsättningar vilket leder till utveckling inom skolan och dess verksamhet (Rask 2006, 

s. 26).  

 

Syfte  

 
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal pedagoger resonerar kring datorer och IT i       

undervisningen som social och didaktisk artefakt i åk 3-6 . 

 

Metod 

 
Vi har använt oss av kvalitativ intervju i vår studie. Vi har intervjuat sex pedagoger från tre 

olika skolor i samma kommun.  

 

Resultat  

 
I resultatet framkommer det att pedagogerna i vår undersökning tänker lika kring användandet 

av datorer och IT i undervisningen som pedagogiska verktyg. Undervisningssättet och 

programmen som de använder skildrar däremot från pedagog till pedagog. I resultatet finner 

vi faktorer som är centrala för vår undersökning och dess resultat. Det är en fråga om brist på 

tid att t.ex. kunna använda datorer och IT i undervisande syfte då det finns annat som måste 

komma före. För lite utbildning från arbetsplatsen eller från sin egen lärarutbildning. En fråga 

om ekonomi är tydligt, då arbetsplatsen inte satsar helhjärtat på den nya tekniska 

utvecklingen. Pedagogerna har intresse och är positivt inställda till datorer och IT.  
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1 Inledning 
 
Vi läser lärarutbildningen med inriktning kultur, kommunikation och media (KKME). Vår 

inriktning har lett till att vi har fått ett intresse av att se hur man jobbar med I datorer och IT i 

undervisningen i årskurs 3-6. Att se hur pedagoger resonerar kring datorer och IT som en 

social och didaktiskt artefakt i dessa årskurser. Artefakter är verktyg och produkter av olika 

sorts slag. Materiella artefakter är både skrivandets verktyg och dess produkt. Man kan säga 

att pennan är ett verktyg och pappret är dess produkt. Precis samma sak är det i teknikens 

värld. Tangentbordet är ett verktyg och skärmen är en produkt. Med sociala och didaktiska 

artefakter menar vi verktyg och produkter i teknikens värld som är västentliga i utvecklingen 

av kunskaper och färdigheter. Dessa tekniska verktyg i skolan ska kunna användas för att 

tänka, kommunicera, arbeta och lösa problem i olika samspel. (Sälsjö 2005, s 100). Med 

didaktiska artefakter i skolan menar vi verktyg och produkter som man kan använda i 

pedagogiskt syfte. När man arbetar med det, hur man arbetar med verktyget och till vilket 

syfte använder man dessa verktyg.  

 

När nya artefakter blir tillgängliga är vi tvungna att ta till oss nya inlärningssätt. Människor 

får ständigt ny information. Vi anser att det är viktigt att vi ska vara beredda på att lära oss att 

behärska den nya tekniken. Idag lever vi i ett samhälle där Internet påverkar oss i hela tiden. 

Informationsflödet ökas ständigt jämfört med förr och kontinuerligt tillkommer ny teknik som 

ger möjligheter till all information som önskas. Förr var det leksaksbilar, dockor och enkla 

leksaker som barn ägnade sig åt men idag är datorer och mobiltelefoner det stora intresset. 

Många elever förknippar idag datorer med spel och underhållning. Datorn kan därför inbjuda 

till ett annat beteende än vad som är vanligt i skolan (Enochsson 1998). Trageton (2005, s. 

27) menar att den nya tekniken har kommit in i vardagen hos en hel del människor och många 

använder datorn effektivt på flera sätt. Datorn kan användas till att kommunicera med andra 

människor, att skriva, att läsa information m.m.  

 

Många lärare är fortfarande skeptiska och oroliga för att IT ska förändrar lärarrollen medan 

andra lärare föredrar att arbeta som handledare, projektledare och att ha IT som ett verktyg för 

att uppfylla dess mål, både när det gäller arbetsformer och innehåll (Nissen 2002 se 

Tarzibachi 2007, s. 6). Av egna erfarenheter ser vi datorer i skolor som bara står i 

klassrummet men som sällan används.  
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2 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur ett antal pedagoger resonerar kring datorer och IT i 

undervisningen som social och didaktisk artefakt i åk 3-6 . 

2.1 Frågeställningar 

 
1. Vad har pedagogerna för utbildning inom datorer och IT?  

2. Hur arbetar man med IT och datorer i pedagogiskt syfte? 

3. Vad anser pedagogerna att eleverna har för uppfattning i att använda datorer och IT i 

undervisningen? 
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3 Begreppsdefinition 
 

IT (Informations teknologi) kännetecknar alla de tekniska medlen som kommit till genom 

åren t.ex. Internet, Radio och TV. Med hjälp av IT har vi tillgång till all sorts information och 

informationen är obegränsat.  Internet är den stora medelpunkten inom IT världen. Internet 

kan således sägas vara en väg till såväl information som kontakt  (Cunningham & Andersson, 

1997, s. 17).  

 

IKT (Informations - och kommunikationsteknologi) är en kombination av teknik och 

kommunikation som speglar det som är socialt och kulturellt (Riis 2000, s. 22). IKT är ett nytt 

sätt att kommunicera med människor runt om i världen och ta till sig ny information med 

hjälp av datorn som ett verktyg. IKT är en del av IT därav att kommunikationen är 

utgångspunkten.  

 

Microsoft Word  är ett ordbehandlingsprogram som skapades av Microsoft Corporation, som 

är ett amerikanskt programvaruföretag. Microsoft startades 1975 av Bill Gates och Paul G. 

Allen (f. 1953). (NE 2009a). 

 

Sony Acid är ett musikprogram där du bygger upp musiken med hjälp av korta musiksnuttar, 

loopar (litet stycke med något instrument) (Olofsson 2009). 

 

Behaviorism är en psykologisk skola som vilar på en grundtanke där människan söker sig till 

det goda men styr det onda. Denna teori utvecklades i början av 1900-talet av E.L Thorndike, 

J.B Watson och B.F Skinner. Inom behaviorismen studerar man människan av hennes 

konkreta beteende och de påverkande faktorer som föregår beteendet. Denna påverkan kallas  

här för stimuli och beteendet kallas för respons (Svedberg 2003, s. 19). 

 

Kognitivism är en tolkning inom värdeteorin, där man har åsikter i värdefrågor som man 

antingen har med hjälp av förnuft eller observation (NE 2009b). 

 

Konstruktivism är en inlärningsteori där varje enskild individ utformar eller skapar sin egen 

kunskap. Det finns social konstruktivism där social sammanhang är av vikt dvs. att kunskap 

skapas av en social grupp, istället för den enskilda individen. Varje grupp avgör själva vad de 

anser är kunskap. Sedan finns det radikal konstruktivism där fokus ligger hos den enskilda 

individen och dennes egen kunskap därav lärande (Dysthe 1996, s. 46, 48). Enligt den 

konstruktivistiska teorin är inlärning en process som utgörs av individerna. Man fångar upp 

information, vilket man kopplar till sina tidigare kunskaper. Det är viktigt att kunna tolka 

informationen för att kunna få sig en ny förståelse samt en djupare förståelse (Dysthe 1996, s. 

46, 48).  

 

Connectivism är en teori som utgår från hur tekniken har förändrat hur vi lever, hur vi 

kommunicerar och hur vi lär. I och med att de tekniska förändringarna uppkommer så  

förändras även de redskap som vi använder för att kunna forma vårt tänkande. 
1
 

 

 

 

                                                        
1 (http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/default59d2.html?sid=1605)  091202 

 

http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/default59d2.html?sid=1605
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Nätverkslärande är ett lärande process som sker med hjälp av information och 

kommunikationstekniken. Det används för att stödja kontakten mellan elev och andra elever 

eller elev och lärare emellan (PAU EDUCATION, 2005). 

 

Artefakter är verktyg och produkter av olika sorts slag. Materiella artefakter är både 

skrivandets verktyg och dess produkt. Man kan säga att pennan är ett verktyg och pappret är 

dess produkt. Precis samma sak är det i teknikens värld. Tangentbordet är ett verktyg och 

skärmen är en produkt (Säljö 2005, s. 31). 

 

Didaktiska artefakter  är verktyg och produkter som man kan använda i pedagogiskt syfte. 

När man arbetar med det, hur man arbetar med verktyget och till vilket syfte använder man 

dessa verktyg. 
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4 Vad säger styrdokumenten utbildning, dator och IT 
 

Här kommer vi att förklara de grundläggande bestämmelserna som styr grundskolan och vad 

de säger om datorn och IT i skolans miljö därmed undervisningens ramar. 

4.1 Skollagen 

 

Det framläggs i skollagen om utbildningens betydelse, att målet med utbildning är att man ska 

ge elever kunskaper och färdigheter som de ska kunna använda senare i samhället som 

ansvarsfulla medborgare. Det är av vikt att man skall ta hänsyn till elever som är i behov av 

särskilt stöd (Skollagen, 1998). Vidare förklarar skollagen att oavsett vart i landet man 

befinner sig, har alla barn rätt till en likvärdig utbildning som gynnar dem och deras 

utveckling. Det är betydelsefullt att omfattningen och utformningen av utbildningen ska 

anpassas till elevernas ålder och deras mognad. Deras röst ska bli hörd, där de får möjligheten 

att ha inflytande över deras egen lärande och utbildning (Skollagen, 1998).  

4.2 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo- 94) 

 

I Lpo-94 ligger vikten hos eleven och dennes utveckling samt lärande. I Lpo-94 finns det 

tydliga riktningar som är riktade till vad skolan och lärarna ska göra i förhållande till eleverna.  

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper. I 

samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar (Lpo-94, 1994 s. 7). 

 

Lpo- 94 förklarar vidare att det är betydelsefullt att eleverna ska se verkligheten med ett vitt 

öga, därmed förstå samhällets ramar. Att de ska ha en förmåga att kritiskt kunna granska fakta 

samt förhållanden därmed inse konsekvenserna av olika alternativ (Lpo-94, 1997 s. 7). Utöver 

att skolan ansvarar för att alla elever skall behärska det svenska språket, därmed kunna lyssna 

och läsa aktivt vilket resulterar i att de kan uttrycka sig med hjälp av tal och skrift. Ansvarar 

de även för övriga moment, att eleverna ska få kunskaper om medier och deras verksamma 

roll i samhället och övriga områden. Elevens skall inneha förmågan att kunna använda 

informationsteknik som ett hjälpande verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo-94, 1994 

s. 12). 
Den svenska skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden 

och därmed gynna elevernas lärande för att därigenom förbereda dem 

för att leva och verka i samhället. Skolan ska även förmedla hållbara 

kunskaper som utför de gemensamma referensramarna som alla i det 

svenska samhället behöver (Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet 1994, s. 5). 
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4.3 Kursplaner 
 

Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära 

sig men lämnar samtidigt stort utrymme för lärare och elever att välja 

stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte arbetssätt, 

organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de 

kunskapskvaliteter som undervisningen skall utveckla.2 

 

I kursplanerna och betygskriterierna för bl.a. svenska, svenska som andra språk och  SO-

ämnena kan man läsa att dator och IT är betydelsefullt för elevens lärande och utveckling. 

Eleverna ska utveckla en förmåga att kunna använda sig av olika hjälpmedel för att kunna 

hämta information vilket ska resultera i att de kan kritiskt tolka, granska och värdera den 

information som de finner (Kursplaner och betygskriterier 2000).  

 

Vidare förklaras det att eleven skall tillägna sig kunskaper som innefattar de olika språken 

som finns inom medierna och deras funktion, vilket ska vidare leda till att de ska få sig en 

förmåga att förstå ramarna som existerar i medierna där man kan finna de kulturbundna 

värderingarna (Kursplaner och betygskriterier 2000).  

 

Elevens skall utveckla sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som 

hjälpmedel och att använda ordbehandlingsprogram (Kursplaner och betygskriterier 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                        
2(http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=15&skolform=1

1&id=2087&extraId=) . 091202 

 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId
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5 Bakgrund 

 
I det här avsnittet kommer vi att kort beskriva om datorn och IT utvecklingens framväxt ur ett 

historiskt perspektiv. Vi kommer även att behandla tidigare forskning och hur vi har samlat in 

data. 

5.1 Källor 

 

Vi har använt oss av kurslitteratur, artiklar och föreläsningar som bl.a. vetenskapsteori från 

Högskolan i Borås som berör detta ämne. Vi har deltagit i föreläsningar som har hjälp oss att 

förstå innebörden med vetenskapsteori. En av dem var Marianne Dovemarks
3
 föreläsning om 

vetenskapsteori. Där förklarade hon begreppet vetenskapsteori och hur man använder det i 

undersökningssyfte. Föreläsningen gav oss mycket och visade oss hur man kan går till väga 

gällande forskning.  

5.2 En historisk överblick 
 

I slutet av 1960-talet introducerade Sveriges riksdag datortekniken inom skolan, detta ledde 

senare till att på 1970-talet fick Skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag att inleda en 

försöksverksamhet. Denna försöksverksamhet berörde datorn inom skolverksamheten. 

Slutrapporten visade att det var möjligt för elever och lärare att använda sig av datorer i 

undervisningen. Rapporten innehöll inget teoretiskt anspråk utan var en feasibility – studie, en 

studie som visar möjligheterna med användandet av datorer. Utöver detta fanns det 

ideologiska och praktisk-politiska inslag. Under 1970-talet fanns det många pedagoger som 

hade datorintresse och beslöt sig för att skaffa datorer till klassrummen. Här skulle 

möjligheten ges till eleverna att kunna använda datorn till fritt arbete (Riis 2000, s. 8-10). 

 

På 1980 – talet blev datorlära ett huvudmoment i läroplanen för grundskolan, i ämnet 

Matematik på grundskolan. Här var det viktigt att eleverna bör orienteras om användningen 

av datorer i samhället, de bör lära sig att inse att datorn ör ett tekniskt hjälpmedel som styrs 

av människor och datorfunktionerna ska behandlas (Riis 2000, s.10). Den första stora 

satsningen gällande dataundervisning på grundskolan kom till på 1984. Åren 1988- 1991 

skedde det ytterligare en satsning med hjälp av Skolöverstyrelsen, syftet var här att datorn 

skall ses som ett pedagogiskt hjälpmedel, fick namnet DOS; Datorn och skolan. Här tillkom 

även beteckningen IT; Informationsteknik (Riis 2000, s. 12). 

 

År 1994 fick Skolverket i uppdrag att utveckla och ansvara för ett svenskt skoldatanät som var 

inriktade mot lärare. Detta skoldatanät var Internetbaserat. Samma år bildades KK-stiftelsen; 

stiftelsen för kunskaps – kompetensutveckling. KK-stiftelsen satsade ca: en miljard kronor på 

IT i skolverksamheten, projektet fyrtorn. Det var under 1994 som det stora intresset för IT 

kom till. KK-stiftelsen passion är att införa IT i skolan som ett hjälpmedel och för att hålla 

elevernas entusiasm för kunskaper vid liv. Några år senare tillkom IKT; Informations - och 

kommunikationsteknik  (Riis 2000, s. 31).   

 

  

 

                                                        
3 Marianne Dovemark. Föreläsning: Etnografi. 090311 
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5.3 Tidigare forskning 

 

När datorn klev in i skolans värld väckte det ett tänkande kring lärandet vilket har varit 

centralt i decennier. Datorns inverkan på skolan har skapat möjligheter och förutsättningar 

vilket leder till utveckling inom skolan och dess verksamhet. Men den nya teknikens möte 

med skolan har inte varit lätt (Rask 2006, s. 26). Vidare berättar Rask (2006) om termen 

”from teaching to learning” vilket innebär för att den nya tekniken ska tillföra något i 

lärandets namn måste skolan vara öppen för datorn och dess innehåll för att det ska vara till 

någon nytta. IT –verktyg kan användas för att förbättra lärande. Det finns givetvis inget 

likhetstecken mellan ny teknik och lärande. De verktyg som finns på nätet kan bidra till 

lärande om de används på ett bra sätt (Hrastinski 2009, s. 23).  

 

Jedeskog (1996, s.138), förklarar att datoranvändandet inom skolundervisningen ger 

möjligheter och förändringarna kan vara till godo. Från att vara lärare övergår pedagogerna 

till att vara handledare för sina elever. Datorn och IT är hjälpmedel som gynnar båda parterna, 

där visionen om en komplett kunskap tillförs. Utöver att använda datorn och IT som ett sätt 

för att få information samt kommunikation, är det hjälpmedel som hjälper eleverna och 

underlättar deras kunskap. Vidare menar Jedeskog (1996, s. 143) att det finns elever med 

svårigheter som t.ex. det svenska språket, läs – och skriv och här kan datorn komma att bli ett 

hjälpmedel som kan stärka eleverna i deras läs- och skriv utveckling.  

 
Idag betonas att IKT ska utgöra en drivande kraft för att utveckla 

skolan. IKT - användningen ska leda till förändrade arbetssätt. Läraren 

ska lämna sin gamla roll och bli handledare eller coach och inspirera 

eleverna i deras lärande. Att lära elever att lära är en av skolans 

huvuduppgifter (Riis, 2000. s.57). 

 

Riis (2000) förklarar att med hjälp av IT kan eleverna skapa en förståelse för omgivningen 

och dess samhälle de lever i. I samband med detta att komma i kontakt med människor runt 

omkring i världen och att utbyte av kulturella aspekter kan ske men det är viktigt att man som 

pedagog visar för eleverna hur tekniken kan användas pedagogiskt. Det är vedertaget att 

kommunikation är viktigt för lärande. När vi kommunicerar med andra är möjligheterna 

stora att detta leder till lärande (Hrastinski 2009, s. 61). Vidare menar Hrastinski (2009) att 

med hjälp av datorn och IT skapas det grunder för lärande som för att det finns tekniska 

kunskaper och språkliga kunskaper därmed olika program.  

 

Franklin (2005) förklarar att framtidens pedagoger måste lära sig att utveckla och genomföra 

delar av läroplanens målsättning, vilket omfattar metoder och strategier för att integrera IT 

och datorn i elevernas lärande därmed elevernas utveckling av kunskap. Vidare betonar 

Franklin att det är betydelsefullt att pedagoger lär sig att använda sig av IT till deras egen 

vinning, i och med detta till att de kan på bästa förmån utveckla sig själv samt sina elever. 

Riis (2000) förklarar att med hjälp av datorsimulering är det möjligt för eleverna att ha en 

lättare förståelse för naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga fenomen, men det är 

viktigt att man genom det pedagogiska sammanhanget använder tekniken väl.  

 

Hrastinski (2009, s. 14) klarlägger att som pedagog ska man inte endast se sig själv som en 

kunskapskälla för barnen utan att hur lärandet skall skapas bör även vara centralt, dels för att 

eleverna skall kunna lära sig av varandra och enskilt. I och med att pedagogen lägger all fokus 

på kursinnehållet så glöms detta, för att vikten ligger vid att man vill förmedla om det valda 

ämnet så gott det går men man bör se över hur möjligheterna till lärande skapas.  
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Riis (2000) framlägger att det är viktigt att skolan tränar eleverna till att bli kreativa 

medaktörer och inte endast konsumenter i samhället. Här kan IT vara ett hjälpmedel som 

skolan kan ta vara på. Vidare förklarar Riis att det är väldigt viktigt att man gällande 

utvecklingen av IKT ser det ur olika aspekter, särskilt i skolans miljö: Vilka oavsiktliga 

följder kommer med tekniken och vad innebär detta för lärare och elever?  

 

Det är viktigt att pedagogerna förklarar för eleverna om teknikens uppkomst och att teknik 

skall ses som ett hjälpmedel men inte glömma att tekniken kan kollidera t.ex. att datorn kan få 

virus och hur kan detta redas ut etc. (Riis 2000). Med detta menas att pedagogerna kan 

undervisa eleverna i hur de kan använda sig av tekniken till deras arbeten med hjälp av bl.a. 

olika ordbehandlingsprogram som t.ex. Microsoft Word. Eller hur elever kan skapa sin egen 

musik med hjälp av musikprogrammet Sony Acid. ett program som innehåller korta 

musiksnuttar och olika loopar, som en sedan kan komponera till musik. 

 

Franklin (2005) framlägger att lärarna som var med i hans studie, ansåg att de är beredda att 

använda sig av datorer och IT i deras undervisning. Detta för att de konstaterar att dator- 

användandet i skolundervisning visar potential att ge eleverna möjligheter för att upptäcka 

samt skapa idéer. Folkesson (2004, s. 16-17) framlägger att med hjälp av datorn blir eleverna 

motiverade till lärande och hjälper eleverna att utvecklas individuellt därmed med andra, där 

samarbete är i fokus. Detta innebär inte att eleverna tar till sig lärandet på egen hand, för att 

inom yrkesrollen som pedagog skall man verka som lärarstödd, för pedagogen är en del av 

framgången. Vidare framlägger Folkesson (2004) även om eleverna arbetare i mer friare 

former resulterar inte detta till att elevernas lärande sker automatiskt för att kunskap, lärande 

eleven och pedagogen går hand i hand.  

 

Cunningham & Andersson (1997, s. 19) menar att ett av de viktigaste argumenten till varför 

elever på skolan ska få tillgång till - och undervisning i IT är för att de behöver få kunskap om 

hur den information de finner ska bearbetas. När eleverna är klara med skolan är det 

betydelsefullt hur de ska hantera och därmed välja information, hur de ska vara kritiskt 

tänkande individer. Vidare förklarar Cunningham & Andersson (1997, s. 22) att pedagogerna 

har en spelande roll för det är med hjälp av de som eleverna kan få denna kunskap därmed att 

använda det rätt. Det är en pågående process där de ska ta till sig hur de ska bedöma material 
och granska det.  

IT är en kunskapskälla som är tillgänglig för elever så som för lärare och det är skolans 

uppdrag att med hjälp av sina anställda att förbereda eleverna för deras fortsatta lärande och 

detta kan göras med hjälp av IT. Enligt Lpo-94 är det betydelsefullt att elever skall ha 

kunskaper om medier och deras roll i det svenska samhället. Därmed ska de kunna använda 

informationsteknik (IT) som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet 1994, s. 10). Y Baek, J Jung, B Kim (2008) förklarar att de flesta 

forskare är eniga om att dator och teknik kan användas effektivt som ett kognitivt redskap i 

klassrummets undervisning. Detta genom att uppmuntra och ha en positiv inställning till den 

nya tekniken, för undervisningen kan resultera i att eleverna får en ny syn på inlärning och 

kunskaper.  

 

En kritisk punkt när det kommer till datorer och IT är att man får ta del av så mycket 

information, så det är viktigt att pedagogen talar om för eleverna att vara försiktiga i och med 

att barn är sårbara. Det är viktigt att man är källkritisk och att man bara använder sig av 

information i pedagogiskt ändamål i klassrummet. En annan kritisk aspekt med att använda  

datorn för mycket är att det kan skada en, genom exempelvis strålning. I Olssons (2007) 
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artikel om bildskärmstrålning förklarade han att bildskärmstrålning är farligt och kan orsaka 

att man blir bildskärmskänslig och el-känslig. De som blir bildskärmskänsliga, får symptom 

som bl.a. trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, hjärtklappning, oro, ångest 

m.fl. (Olsson 2007). Det är viktigt att pedagogen lägger upp tid för eleverna någon gång i 

veckan för att sitta framför datorn. Detta kan vara ett problem för elever som har svårigheter 

och som använder datorn dagligen som ett hjälpmedel.  

 

Franklin (2005) menar att ett hinder som kan uppkomma när det kommer datoranvändandet 

för pedagoger och elever kan vara, att de måste täcka mycket av läroplanen. För all 

undervisning ska ha samband till läroplanerna. Det som även framkommer som problematisk 

är tiden. Det finns alltid en tidsbrist till att få till det med den dagliga schemat. Tiden är alltför 

dyrbar för att ”lägga” på ting som anses för vissa inom skolan vara tidsfördriv. I och med att 

tekniken breder ut sig över vårt samhälle så ger det t.ex. mer makt till medievärlden samt 

säkerheten för våra barn minskar. Barnen tror sig vara säkra bakom skärmen men man vet 

aldrig vad som döljer sig på andra sidan skärmen. I och med att allting är tillgängligt för barn 

är alla framkomliga för dem. Många har beskrivit Internet som en ungdomsgård utan 

fritidsledare och det är sant. Föräldrar och personal som jobbar med barn och ungdomar 

måsta lära sig förstå den verklighet dagens barn lever i på nätet (Silling 2009). 

 

Jedeskog (1996, s. 59-60) talar positivt om hur datorer och IT kan ge möjligheter för skolans 

undervisning, men det kan inte gynna eleverna eller personalen om inte, pedagogerna får det 

redskap, hjälpmedel, information och handledning till hur IT kan ledas in i undervisningen. 

Pedagogerna måste förberedas och lära sig hur de kan använda sig av IT därmed använda sig 

av sina kunskaper för att kunna lära eleverna rätt. För ett av de viktiga uppdragen skolan 

symbolerar är lärande och kunskap. Användandet av datorer och IT i grundskolan är i 

allmänhet beroende av lärarnas och övrig personals inställning gentemot denna form av 

hjälpmedel (Franklin 2005). 
 
En skola som siktar framåt siktar på sina elever. De personifierar den 

tid som kommer. Den skola som strävar efter att möta och förstå sina 

elever kommer att vara i fas med sin samtid – och mer beredd att möta 

sin framtid (Rask 2006, s. 10).  
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6 Teoretiskt utgångspunkt 

I centrum för vår studie har vi det sociokulturella  perspektivet som utvecklas av Roger Säljö. 

Han är professor i Göteborgs universitet och forskar om lärande, utveckling och 

kommunikation i ett sociokulturellt perspektiv. 
4
 En teori som är besläktad med den 

sociokulturella är George Siemens Connectivistiska teori. Han är forskare i lärande, 

kunskapsbildning såväl som teknik och sociala riktningar. Han har skapat lärteorin för den 

digitala åldern: Connectivismen. 
5
. I vår presentationsteori om det sociokulturella perspektivet 

och Connevtivismen kommer att handla om det kollektiva samspelet, sociala och didaktiska 

artefakter i skolan. Artefakter är verktyg och produkter av olika slag. Materiella artefakter är 

både skrivandets verktyg och dess produkt. Tekniska artefakter, dvs. de verktyg som är 

tillgängliga i skolan ska kunna användas för att tänka, kommunicera, arbeta och lösa problem 

i olika samspel. (Sälsjö 2005, s 100).  

6.1 Sociokulturell perspektiv 
                                                                                                                                                                                                                                 
I ett sociokulturellt perspektiv utgår man från frågor om hur kunskaper och färdigheter 

utvecklas och kommer till i samhället; hur vårt sätt att lära formas i gemensamma 

sammanhang. I teorin är individen och dess samspel med det kollektiva i fokus. (Säljö 2000, 

s. 18). Han förklarar han att i ett sociokulturellt perspektiv har begreppen verktyg och redskap 

en teknisk benämning. Med redskap menar man resurser som, språkliga såväl som fysiska 

som är tillgängliga för oss som vi sedan utnyttjar i vår omvärld. Det hjälper oss att förstå hur 

vi ska agera i omvärlden (2000, s. 20). 

 

Det är genom kommunikation som det skapas sociokulturella resurser och som dessa resurser 

förs vidare. (Säljö 2000, s. 22). Beroende av på vilka kulturella omständigheter vi lever i, 

påverkar det oss hur vi tar del av lärdomar och nya kunskaper. Det handlar inte bara om vilka 

kunskaper vi lär oss och hur mycket vi lär oss som förändrar vårt sett att se på saker och ting. 

(Säljö 2000, s. 14). Hur personer lär sig kunskap och vad som är viktigt att kunna handlar inte 

bara om hur personer fungerar som individer eller hur den biologiska naturen givit oss. Vi 

måste även ta med en rad faktorer som påverkar, t.ex. hur vår omgivning ser ut, vilka resurser 

vi har och vad som krävs utav oss som individer.  

 

Vi lever i en värld av materiella resurser såsom dator, mobil m.m. som vi kan använda bland 

annat för att tänka med. Säljö (2000, s. 17) framlägger att vi lever i en sociokulturell 

verklighet där vi har tillgång till olika hjälpmedel och redskap. I det vardagliga livet använder 

vi människor alltid oss av olika redskap, det kan vara materiella samt språkliga respektive de 

intellektuella hjälpmedlen som finns till hands (Säljö 2005, s. 30).                                                                                                                                                                                        

Det finns två olika former av redskap, fysiska artefakter, (de föremål som människor har 

tillverkat, ex. dator, telefon) och språkliga, det vill säga intellektuella, kommunikativa. De 

språkliga redskapen förmedlar verkligheten genom olika medier. Språket är människans 

viktigaste medierande redskap. Säljö (2000) poängterar att språket ger oss möjligheter till att 

lära oss i kollektiva grupper. Det man inte kan lära sig själv, kan man lära i grupp.  Han menar 

att det är i sociala sammanhang som man lär sig att tänka och handla. Tillsammans med andra 

                                                        
4 (http://www.ipd.gu.se/personal/roger.saljo/forskning/) 2009-12-02 

5
 (http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/default59d2.html?sid=1605)  2009-12-02 

 

http://www.ipd.gu.se/personal/roger.saljo/forskning/
http://www.resurs.folkbildning.net/cfl-webbplats/pedagogik.cfl.se/default59d2.html?sid=1605
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människor delar man sig av erfarenheter och utvecklar kunskaper. Artefakter är betydelsefulla 

i den sociokulturella perspektivet. Vidare menar  Säljö att behovet av att lära sig aldrig upphör 

men att dess karaktär kan förändras. Vi människor omger oss ständigt av nya artefakter. De 

fysiska artefakterna har bidragit mycket till mänskligheten genom flertal resurser som vi kan 

förflytta oss med (Säljö 2005, s. 31). Med hjälp de fysiska artefakterna kan vi analysera och 

dra slutsatser om hur världen funktionerar. Artefakternas utveckling är en avgörande 

förändring för hur människor föreställer sig saker och ting, och hur idéer och kunskaper förs 

vidare. De fysiska artefakternas produktion, utvecklingen av språket, av texter och av 

representationella redskap, som t.ex. kartor, register mm. är väsentliga i utvecklingen av 

kunskaper och färdigheter. Dessa redskap skapar alla en värld av externa resurser som kan 

användas för att tänka, kommunicera, arbeta och lösa olika problem i olika samspel. Det är 

genom konkreta sociala praktiker som vi människor använder våra kunskaper och färdigheter 

till (Säljö 2005, s. 100). När artefakterna kom in så var vi tvungna att ta till oss nya 

inlärningsätter. Medierna får oss att se ny information, vilket gör oss mer delaktiga i den 

större världen (Säljö 2005, s.167). Artefakterna är ett hjälpmedel som kompletterar våra 

kunskaper och inlärningssätt. Våra kunskaper finns inte bara i våra huvuden utan också i olika 

typer av redskap.  

 

I det sociokulturella perspektivet måste lärandet ses som en innehålls och situationsberoende 

händelse som handlar om hur man lyckas hantera olika verktyg i betydelsefulla verksamheter 

och hur människor blir lämpliga deltagare i verksamheten. (Säljö 2005, s. 140). I detta 

perspektiv pratar man också om skolan och dess lärande. Att man ska åskåda skolan som en 

miljö där man kommer i kontakt med olika kunskaper och färdigheter som man sedan i hög 

grad möter på andra ställen i samhället eller i sin vardag (Säljö 2005, s.153). Skolan och 

undervisningen kan ses som sammanhang där visa typer av aktiviteter sätts ihop. Enligt Säljö 

(2005) har det alltid varit lockande för skolan att rikta in sig på medierande redskap för den 

dagliga kommunikationen. Man menar nu på att omvärlden kan komma in i klassrummet. Att 

man kan få möjlighet till att reflektera och analysera olika föremål. Man har tidigare stängt 

omvärlden utanför klassrummet där eleven har fått lite utrymme. Nu ges möjligheten att låta 

elever med olika förutsättningar spela olika roller och ta olika ansvar (Säljö 2005, s.185). I det 

sociokulturella perspektivet sätter man utgångspunkten i hur människors sätt att förhålla sig 

till text har förändrats. Att t.ex. läsning i först hand måste förstås som en social och kreativ 

utveckling av meningskapande. Läsning är också kopplad till hur man kommunicerar i 

samhället och vilka förväntningar som finns i olika institutionella miljöer (Säljö 2005, s.209) 

6.2 Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. 

 
Både Säljö (2000) och Siemens (2004) framlägger att under de senaste tjugo åren har tekniken 

ändrat hur vi lever, hur vi kommunicerar och hur vi lär oss nya saker. Både Säljö och Siemens 

menar på att lärande sker på många olika sätt, som t.ex. genom praktiken i samhället, genom 

social interaktion och personligt nätverk (Siemens 2004, s. 1) menar på att informellt lärande, 

är en viktig del av vårt lärande. Det är ett lärande som sker på egen hand och omfattar 

majoriteten av vårt lärande. Connectivismen är besläktad till det sociokulturella lärandet. Just 

för att det ständigt tillkommer olika artefakter uppstår det nytt lärande och nya kunskaper.   

 

Siemens (2004) skriver i sin artikel att Behaviorism, Kognitivism och Konstruktivism är de 

tre breda inlärningsteorier som oftast används i skapandet av instruktioner och miljöer. Dessa 

teorier har också utvecklats i en tid då utbildning inte var påverkad av tekniken. Det som de 

många inlärningsteorier har gemensamt är att lärandet sker inom en person. Inlärningsteorier 

har att göra med själva processen att lära sig, inte med betydelsen av vad man lärt sig. 
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Siemens framlägger att man bör utforska den information som man får ta del av, detta inom 

en nätverksansluten, en värld där du får tillgång till all slags information (Siemens 2004, s. 

2).Connectivism är nätverkslärande, ett lärande som sker i de nätverk som individen ingår i 

och som inte är beroende av en enskild person. Man kan säga att när man kopplar ihop och ser 

olika mönster i de kunskaper som finns i detta nätverk, det är då man ser ett lärande. Att lära 

sig mer inom Connecitivsm är viktigare än den nuvarande kunskapen. Det är baserat på 

snabbt ändrat information. Aktuell kunskap är avsikten med all Connectivistiskt lärande. 

Beslutfattande i sig är en lärande process. Det som är rätt nu, kan vara fel imorgon på grund 

av ändringar av information (Siemens 2004, s. 4). Information  har avgörande betydelse för att 

kunskapsekonomin ska överleva. Men ändå så har Siemens en slutsats på detta. Han menar på 

att en riktig utmaning för alla lärande teorier är att aktivera känd kunskap. Kunskap växer och 

utvecklas, tillgången till vad som behövs är viktigare än vad eleven för närvarande innehar 

(Siemens 2004, s. 5). Säljö (2005) betonar att olika slags informationstekniska resurser ändrar 

vårt sätt att lära, hantera information och planera våra handlingar. Exempelvis den som har en 

ny mobiltelefon nu behöver inte längre egentligen skriva ner telefonnumret på ett papper utan 

kan spara det i telefonen istället. Det uppkommer ständigt ny sort teknik, nya texter och ljud 

som sammanvävs ihop med varandra. Att kunna förstå den nya användningen av resurser är 

en viktig del av insikten av hur våra sätt att lära förändras (Säljö 2005, s.197). 

 

Inom connectivism begränsas inte lärandet alltid  till vad en enskild person kan. Relationer 

blir allt viktigare. Vi uppnår ny kunskap genom att expandera kontakter, genom att koppla 

ihop personers olika erfarenheter och  av kunskap från informationskällor på internet. Vi lär 

oss av varandra. Man kan säga att all lärande ska ses över ett större område. Varje enskild 

individ bidrar med en slags kunskap som de besitter med och det är det som avgör lärandet i 

olika organisationer. 
6
 Siemens (2004) och Säljö (2005) är enade om att den digitala tekniken 

spelar en avgörande roll i lärutvecklingen. Man hittar nya sätt att skapa innebörd och 

förståelse. Den nya generationen börjar bli mer kunniga på multitasking, att kunna hantera 

flera processer som görs samtidigt (användning av olika textuella resurser) t.ex. tidningar, 

chattsidor, internetsidor, sms etc. (Säljö 2005, s. 221). Vidare förklarar Säljö (2005) att i och 

med att de nya medierna förändras drastiskt i samhället så förändrar det sättet på hur 

människor skapar mening och innebörd. Betydelsen av att kunna tolka eller koda av ord på 

skärmen utgör bara en liten del av att kunna läsa och tillgodogöra text. Artefakterna utvecklas 

hela tiden och det betyder att vårt sätt att lära får nya förutsättningar. Vi måste kunna utveckla 

vårt sätt att lära och att utvecklas. 
 

Den nya mediesituationen innebär att bilden och de audiovisuella 

medierna på ett helt annat sätt kommer att dominera människors 

erfarenhet. Den som använder sig medierad kommunikation rör sig 

fritt mellan olika medier. Lärandet blir en innovativ och personlig 

styrprocess på ett sätt som vi inte sett tidigare, det är skapandet av 

innebörd och mening som är intressant (Säljö, 2005. s.222) 

 

 

Siemens (2004) och Säljö (2005) hävdar att vi ständigt har tillgänglig information. De menar 

att det även kan vara en konsekvens för lärandet. Allt som vi tidigare har utfört kroppsligt och 

med våra egna kognitiva resurser, som att räkna, skriva, förflytta sig osv. görs nu med hjälp 

av olika redskap (Säljö 2005, s. 187). 
 

                                                        
6 Johan Skoglöf. (http://www.learntech.se/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=63) 2009-12-13 

http://www.learntech.se/blog/Lists/Posts/Post.aspx?ID=63
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7 Metod 
 

I denna kapitel redovisar vi för vårt val av metod och redskap. Hur vi har genomfört vårt 

insamlande data 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. 

7.1 Kvalitativ intervju 

 

Den kvalitativa intervjun kan liknas vid ett samtal (Kihlström 2006, s. 39). Samtalet har ett 

bestämt fokus och det är intervjuaren som ska se till att föra samtalet vidare. Det finns två 

former av intervjuer, kvalitativ och kvantitativ intervju. Utgångspunkten med den kvalitativa 

intervjun är att det har ett bestämt syfte i förväg. Den kvantitativa intervjun däremot utgår från 

att vi som intervjuare ställer förberedande lika frågor till alla t.ex. enkät är ett sådant redskap 

(Krag -Jacobsen 1993, s. 19). I den kvalitativa intervjun försöker man förstå världen från 

respondentens synvinkel och eget perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009, s. 17). Respondenten 

förmedlar sina kunskaper, upplevelser och åsikter. Detta resulterar i att vi kan förmedla 

respondentens budskap (Krag -Jacobsen 1993, s.10).   

 

En intervju förmedlar kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och 

annat från en intervjupersons sida till en åskådare med intervjuaren som mellanled (Krag- 

Jacobsen 1993, s.10).   

 

En intervju är ett samtal som har en struktur och ett syfte (Krag -Jacobsen 1993, s.19).   

 

Intervjun riktar sig på bestämda teman, den ska varken vara strängt strukturerad eller 

”nondirektiv” (Dimenäs 2007, s. 48). Det är viktigt att den som intervjuar inte styr intervjun 

eller ställer ledande frågor. Vidare menar Dimenäs (2007) att ett sätt att undvika att styra 

intervjun är att fundera över och klarlägga ens egen uppfattning. Som intervjuare är det 

betydelsefullt att man visar respondenten att hennes/hans svar är viktiga och att en är lyhörd 

till vad deltagaren har att säga (Widerberg 2002, s.101). Vidare framlägger Widerberg att det 

är förekommande att intervjuaren kan tappa fotfästet därmed lägga vikten på sin egen insats 

än på vad respondenten vill förmedla. Hon nämner att man kan göra en så kallad pilotstudie, 

vilket är en form av provintervju som man kan göra t.ex. med vänner eller familj innan den 

riktiga intervjun. Det är ett bra sätt att träna sig på. Man går igenom vad som gick bra och vad 

som gick dåligt. På så sätt kan man göra intervjun bättre till nästa gång.   
 

7.2 Urval 

 

Vårt urval gjorde vi främst utifrån att det skulle vara verksamma lärare som arbetar med 

elever i de lägre åldrarna dvs. årskurs tre till sex. Detta för att vi utifrån egna erfarenheter 

uppmärksammat att användandet av datorer och IT börjar i de årskurserna. Vår undersökning 

genomfördes i en kommun som ligger i Sverige. Det är sammanlagt sex pedagoger som 

arbetar i tre olika skolor. Urvalet av pedagoger har varit lärare med olika lång erfarenhet, då 

vi ville få fram på vilket sätt de arbetat och utifrån vilka erfarenheter man har som lärare med 

datorer och IT.  Kihlström (2007, s. 49) menar att när man ska intervjua är det betydelsefullt 

att man har förförståelse av själva ämnet som man ska behandla. Kihlström (2007) menar 

vidare att det är viktigt att man intervjuar någon som har erfarenhet av området som ska 

undersökas.  
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7.3 Genomförande 

 
Precis som vi nämnde i ovan har vi intervjuat sex pedagoger från tre skolor i olika 

kommundelar. Pedagogerna var alla verksamma i grundskolans tidiga åldrar. Vi tog kontakt 

med fyra pedagoger som vi hörts med innan  gällande vårt kommande ex-arbete. Vi berättade 

om vår studie och vad den skulle behandla och vi fick positiva gensvar från de fyra 

pedagogerna. Innan vi genomförde våra intervjuer gick vi genom intervjufrågorna samt 

följdfrågorna. Vi valde intervjua varandra med frågorna för att se om de skulle fungera och se 

efter vad vi kunde göra för eventuella förändringar. Vi valde att även skicka en bilaga till vår 

handledare från högskolan för en kontroll innan vi skickade ut det till våra respondenter. Vi 

fick respons berörande våra intervjufrågor och gjorde eventuella ändringar på frågorna. Sedan 

skickades det ut till de fyra respondenterna. Nu var vi redo för att börja med intervjuerna. Vi 

hade en tanke om vilken den tredje skolan skulle vara som vi ville ha med i vår studie för vår 

undersökning. Det är en skola som arbetar ständigt med datorer och IT i undervisningen 

tillsammans med sina kollegor och elever.  

 

När en intervju ska ske är det viktigt att man har i åtanke vart man befinner sig eller håller 

intervjun. Som Kihlström (2007, s. 51) beskriver att det är betydelsefullt att intervjun sker på 

en lugn och avskild plats där det inte kan förekomma störande moment. De fyra första 

pedagogerna vi intervjuade valde att sitta i klassrummet, deras trygga sfär. Här valde vi att 

intervjua två respondenter var och det gjorde vi enskilt. Det kan vara bra att försöka prova att 

utföra intervjuer själva sen därefter kanske utföra intervjuer tillsammans. Båda 

tillvägagångssätten ger oss erfarenheter och upplevelser.  

 

Vi tog kontakt med den skolan som vi länge inriktat oss på. Att få möjligheten till två 

intervjuer skulle vara intressant och perfekt kände vi. Till vår besvikelse fick vi inte några 

pedagoger från denna skola att ställa upp, de tyckte att vi var sent ute med förfrågan. Detta var 

början till att det uppstod problem till att få de två sista intervjuerna men det här hindrade inte 

oss från att försöka få tag på andra skolor eller pedagoger. Vi ringde runt till olika skolor och 

tiden började bli knapp. Vi fick svar om att pedagogerna inte ville ställa upp eller bad om att 

få betänketid, dvs. ett nej.  Till slut lyckades vi. Två pedagoger från en skola var hjälpsamma 

och ville ställa upp. En av pedagogerna som hade meddelat att denne skulle ställa upp var 

tvungen att backa ur och detta fick vi veta när vi var på plats. Det löste sig i och med att de 

fann en som kunde ställa upp istället. Vilket vi var glada över, för nu kunde vi fortsätta vidare 

med vår studie.  

 

Fyra av våra intervjuer tog ungefär 20 – 30 minuter, vi utförde våra intervjuer när det gick 

ihop med våra respondenters schema och planering. De två sista däremot tog längre tid i och 

med att vi satt med två pedagoger samtidigt och behövde mer tid till deras svar. Vi anser att 

när man ska utföra en undersökning är det betydelsefullt att ha förståelse och hänsyn till 

respondenterna.  

7.4 Tillförlitlighet och giltighet 

 

När det gäller tillförlitlighet är det viktigt att man har trovärdig information som leder till att 

resultatet är konkret och riktigt vilket reliabilitet handlar om (Kihlström 2007, s. 231). Det är 

viktigt att man alltid är kritisk och ser ur olika perspektiv därmed för att kunna presentera ett 

trovärdigt resultat.  
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Thurén (2007) menar för att kunna få en reliabilitet i undersökningen är det väsentligt att 

använda redskapen till fullo t.ex. att när man har intervju som redskap är det bra om du har 

intervjun inspelat för att kunna koppla tillbaka till samtalet för att på det sättet få ett pålitligt 

resultat. I vårt fall använde vi oss av bandspelare detta för att det skulle underlätta att tolka 

respondentens svar samt att kunna lyssna på det inspelade materialet flertal gånger. Att 

använda sig av bandspelare underlättar det tillförlitliga och det giltiga resultatet. Fördelen med 

att ha bandspelare är att man kan höra hur man själv handlat under intervjun och det kan föra 

med sig reliabiliteten i undersökningen just för att vi har inspelat material. På detta vis kan 

man se efter vilka förändringar man kan göra för att förbättra kvalitén.  

 

Thurén (2007) förklarar att validitet innefattar att man verkligen har undersökt det man ville 

undersöka. Det är viktigt att redskapen som vi ska använda oss av i undersökningen har blivit 

provade innan självaste undersökningen. Vi prövade att intervjua varandra för att se om 

frågorna fungerar och kolla efter eventuella ändringar. Det är viktigt att man som forskare är 

väl förberedd och prövar sig fram för att kunna se vilka hinder som kan uppkomma, och för 

att kunna förändra till det bättre. Det är alltid bra att en utomstående går igenom ens studie för 

att man ska kunna ta del av någon annans perspektiv och uppfattning för att på det viset se om 

vi har klargjort det som skall göras. I vårt fall har detta gällt våra intervjufrågor då vi gjorde 

våra intervjufrågor och sedan skickade dem till vår handledare på högskolan, detta för att få 

feedback. Det kändes bra att ha någon utomstående som gick igenom det vi kan ha missat. 

Efter att vi fick respons, gjorde vi eventuella förändringar på intervjufrågorna och 

följdfrågorna.  

7.5 Forskningsetiska principer 

 

Det är viktigt att tala om för respondenterna om vilka olika etiska rättigheter de har. Vi skall 

informera deltagarna i vår undersökning om vårt forskningssyfte så att de vet vad den 

kommer att behandla. De etiska principerna skall fungera som en vägledning när det gäller 

forskning. Det finns fyra huvudkrav som man måste gå efter som finns inom forskningskravet 

det så kallade individskyddskravet, huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

 

Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002 s.7-14) innebär att vi som forskare skall informera 

våra deltagare om forskningsuppgiftens syfte. För att kunna tillgodose dessa krav har vi 

informerat våra respondenter i form av ett missivbrev som vi skickade ut till var och en i god 

tid innan intervjuerna. Samtyckeskravet innebär att respondenterna som deltar i vår 

undersökning har rättigheten att bestämma om de vill delta eller avstå från intervjun. Vi talade 

med våra respondenter om deltagandet. Vi var noga med att poängtera att deltagandet är 

frivilligt och att de valda respondenterna kan när som helst dra sig ur intervjun. 

I konfidentialitetskravet informerar man deltagarna och försäkrar de om att uppgifterna som 

man får ta del av kommer att förvaras. Därmed kommer inte obehöriga kunna ta del av dem 

och att all insamlad material och uppgifter bara kommer att användas till forskningssyfte. 

Detta krav förhöll vi genom att vi talade om för våra respondenter att all information kommer 

att förstöras efter examensarbetet. Eftersom vi har spelat in med diktafon kommer vi se till att 

all information raderas. Inga namn eller skola kommer att framgå i vårt arbete. Det sista 

kravet, nyttjandekravet innebär att uppgifterna och materialet som vi får av våra deltagare 

kommer endast att användas till vårt forskningsändamål. Inget av materialet kommer att föras 

vidare i och med detta kommer det att förstöras när vi är klara med vår forskning. 

(Vetenskapsrådet 2002 s.7-14) 
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7.6 Analys 

 

Det insamlade materialet som vi har samlat in är till för att kunna besvara våra 

frågeställningar som finns med i vår studie. Som Malmqvist (2007, s. 122) förklarar så 

beskriver analysen hur du har samlat in och sorterat ditt material som ska finnas i ditt 

kommande studie. Du sätter materialet i form av kategorier som sedan ska rangordnas. 

Analysen är till för att utomstående som ska läsa vår studie ska förstå vårt insamlade material 

samt det studien har visat, detta för att det ska bli förståeligt och begripligt för dem 

(Malmqvist 2007, s. 124). Det är viktigt att man förstår att analysen är till för att kunna delas 

in olika kategorier och att dessa delar ska sorteras in i olika grupperingar,  man ska kunna se 

den röda tråden och hur det förhåller sig till varandra. För inom en kvalitativ analys ligger 

vikten vid att kunna se hur det förhåller sig tillsammans, för det är här förståelsen kommer in 

och ska utgöra en helhet (Malmqvist 2007, s. 128).  
 

Intervjuerna gick fint och vi båda känner att vi har fått bra med information för att kunna få 

ett bra resultat i vår studie. Vi bearbetade vårt insamlade material tillsammans. Vi började 

med att samla ihop alla intervjuer och lyssnade igenom dem. Därefter förde vi ner resultatet 

skriftligt på papper för att vi lättare skulle se ett mönster. All material transkriberades, även   

sådana saker som inte var av relevans för vår studie. Vi kunde då skapa en uppfattning av 

respondenternas tolkning. Detta resulterade i att vi kunde se likheter och skillnader på svaren 

som våra respondenter angivit. Det underlättade för oss att kategorisera respondenternas svar.  

För att kunna se vårt syfte i pedagogernas svar kategoriserade vi in de i olika rubriker. Det för 

att tydliggöra resultatet för våra läsare. Kategorierna delades upp efter ämnen vi ville ha med i 

vårt resultat utifrån våra frågeställningar. Vi ville förtydliga respondenternas svar och se 

likheter och skillnader genom att kategorisera svaren vi fann.  

 

Krag- Jacobsen (1993, s.198) hävdar att man får en mer sammanhängande struktur och ett 

tydligt budskap när man redigerar sitt råmaterial. Han poängterar en viktigt sak i hans bok 

som vi kände igen oss i, att det kan vara intressant för respondenten att tala vidare om något 

men att man ska vara skicklig på att redigera bort material som inte hör till ämnet. Visst kände 

vi att vi kunde gå ifrån vissa frågor vi ställde till respondenterna men vi kunde ändå gå 

tillbaka och komma in på rätt spår igen. Sedan skalade vi av det material som inte hörde ihop 

till ämnet, då vissa respondenter kunde tala om annat som inte berörde ämnet.  
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8 Resultat 
 

Vår undersökning genomfördes i en kommun som ligger i Sverige. Det är sammanlagt sex 

pedagoger som arbetar i tre olika skolor. Det är lärare med olika lång erfarenhet som 

undervisar i grundskolans tidigare år. Vi har valt att benämna de olika skolorna som  skola A, 

skola B och skola C.  

8.1 Pedagogernas utbildning inom dator och IT 
 

Fyra av sex pedagoger som blev intervjuade ansåg att de hade utbildning inom datakunskaper 

som kan integreras i undervisande syfte. De datakunskaper som de flesta av våra respondenter 

ansåg sig ha är, ordbehandlingsprogram, t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader mm. (skola A, 

B och C). Resterande lärare som arbetade på skola A och C framhöll att de inte hade någon 

datakunskaputbildning utan att de på eget initiativ har lärt sig hantera ordbehandlingsprogram 

som, Microsoft Word och PowerPoint som de senare kunde integrera i sin undervisning. 

Pedagogerna som inte hade någon datakunskapsutbildning upplevde att de inte var lika 

kompetenta som sina kollegor som hade en utbildning inom det, men detta hindrade inte deras 

intresse från att lära sig.  

 

Det första var att vi fick en enkel knapptryckare kurs när vi fick in 
dem första datorerna  i slutet på  90-talet.  Sen gick vi i vårt arbetslag 

en Itis utbildning dvs. IT i skolan 2001. Den fanns i hela Sverige och 

vände sig till olika lärare och det var under en termin (Lärare 1, 

Skola B). 

 

De pedagoger som hade utbildning hade det antingen inom sin tidigare lärarutbildning där 

datakunskaper var en del av utbildningen eller läste det som fristående kurs. De ansåg sig ha 

en grundläggande utbildning där man kan hantera olika verktyg som, Workspaktet, 

Wordpaktet, Internet och källkritik. Att kunna hantera Internet är en sak som alla pedagoger i 

vår studie har gemensamt. Genom att kunna söka på olika databaser och öppna olika 

dokument, som t.ex. pdf-filer eller Word dokument.  

 

Ett flertal av respondenterna ansåg att de har tillräckliga kunskaper för att kunna använda 

datorn i deras undervisning. En av pedagogerna underströk att hon inte hade tillräckligt med 

kunskaper för att kunna använda det i undervisningen med sina elever. Det berodde på 

inkompetensen som hon hade i datakunskaper. Hon poängterade att hon inte hade tillräckligt 

med konkreta anvisningar om hur man använder olika program i undervisningssyfte (Lärare 1, 

Skola A). Lärare två från skola A, påpekade att hon skulle vilja få en uppfräschning när det 

gäller sina kunskaper, som en form av repetition. Hon poängterade att eftersom nya versioner 

av program tillkommer så vill man gärna ha den kunskapen då det kommer till ut till skolorna. 

 

Just nu arbetar vi med Word 2003, vilket är en gammal version. Det ska införas Word 2007 i 

skolan om några månader, och när detta görs vill jag kunna hantera det (Lärare 2, Skola A). 

 

En pedagog framhävde att Internet är något hon skulle vilja veta mer om i samband med 

källkritik. Hon tyckte att det är viktigt att man är kunnig i källkritik då eleverna ska vara 

medvetna om det. Wordpaketet var något som hon ville utforska mera om, att lära sig hantera 

de olika programmen i Wordpaketet (Lärare ett från skola A). Pedagogerna från skola B och 

C ansåg att de skulle vilja ha kunskaper och inlärning om interaktiva tavlor som t.ex. 

Smartboards samt andra strömmande medier. Eftersom strömmande media är den nya 
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”trenden” istället för de traditionella verktygen i klassrummen som t.ex. en vanlig 

whiteboardtavla, en matematikbok eller andra tekniska verktyg.  

 

Ingen av pedagogerna kände att de har fått tillräckligt med datakunskapsutbildning och IT 

från deras arbetsplats. En del av de blir erbjudna kurser enstaka gånger om året, vilket de 

upplever inte är tillräckliga. Pedagogerna i vår studie upplevde att datorn och IT som ett 

tekniskt verktyg inte prioriteras på deras arbetsplats. Det finns andra viktiga saker som går 

före. Respondenterna från skola C tyckte att datorn är något som ännu inte riktigt kommit in 

som ett skolämne, därför prioriterar man inte det lika mycket som andra skolämnen. Att räkna 

och skriva i läroböckerna och följa den planering som förväntas att göras av eleverna är något 

man ständigt arbetar med i samtliga skolor. Mycket handlar om tid och prioriteringar från 

skolorna. Man har inte den tid att lägga ner på att arbeta med datorn i undervisningen utan 

måste hinna med allt annat först. T.ex. olika planeringar av skolämnen, arbetsträffar och 

konferenser mm. 

 
 Nej, det tycker jag inte. Men samtidigt så är det inte det som 

begränsar mig mest utan det är det praktiska grejerna att material, att 
apparater och program inte är kompaktiva. Att man springer runt med 

sticka från ena datorn till den andra osv. Sånt stör mig mer än att det 

plötsligt inte fungerar en dag. Men kunskap kan man inte få för 

mycket av (Lärare 1, skola B). 

8.2 Pedagogernas attityd gentemot dator och IT som ett pedagogiskt 
hjälpmedel 

 

 De flesta av pedagogerna var väldigt positivt inställda till att använda datorer i 

undervisningen som ett hjälpmedel i olika skolämnen. Det är ett hjälpmedel som kan 

användas oavbrutet därmed lära eleverna att ta hjälp av ett annat verktyg för deras lärande. 

Det är lättare att utveckla innehållet i sin undervisning (Lärare 1, skola A). 

 

Lärare två från skola B, uttryckte att datorn är ett bra sätt att lära sig på ett kreativt sätt i och 

med att barn och ungdomar ser datorn som en sysselsättning som används mycket i vardagen. 

Det fanns en lärare som uttryckte rädsla för att elevens personlighet kan försvinna, dvs. att de 

kan tappa sin handstil. Vilket är negativt eftersom varje människa har sin egen personliga 

handstil och sätt att skriva (Lärare 2, skola A) Fyra av pedagogerna förklarade att de känner 

sig bekväma med datorn och såg datoranvändandet som något positivt. Samtliga pedagoger 

hade ett intresse för  datoranvändandet. De intervjuade pedagogerna var alla eniga om att man 

kan göra mycket med en dator och ha tillgång till Internet.  

 

Brist på tid påverkar möjligheterna att kunna använda datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel 

anser våra respondenter. De upplevde att det är brist på tid i största allmänhet för att de ska 

kunna använda tiden till saker som de skulle vilja göra. De menade på att de inte kunde 

fullfölja det de vill för att kunna förmedla och visa hur datorer kan användas pedagogiskt. En 

lärare betonade att om man som lärare har barn hemma så kan det också påverka för att man 

vill inte ta med allt skolarbete hem, för att man har ett liv utanför skolan som måste ses över.  

 

Jag är en ganska nyutbildad lärare och då kan jag känna att jag har 

fullt upp med allting. Jag skulle vilja lägga ner mer tid på att greja 

med datorn men jag känner att det är så mycket som jag ska ro i land 

som går före (Lärare 1, skola C). 
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Pedagogerna från skola B, resonerade mycket om att man måste våga att använda datorn och 

att anledningen till varför intresset i deras skola inte var stort berodde mycket på rädsla från 

deras kollegor. Däremot ansåg lärare två att de yngre pedagogerna använde datorn mer än vad 

dem äldre kollegerna gjorde. Detta berodde då pga. de fått mer utbildning från högskolan och 

använt datorn i högre grad i olika sammanhang. T.ex. så har hon själv använt datorn mycket 

när hon har skrivit arbeten under hennes lärarutbildning på högskolan och på hennes fritid.  

Jag tror att vi som är födda från 1970-talet och uppåt besitter med mer datakunskaper och 

känner sig säkrare  att arbeta med datorn (Lärare 2, skola B). 

 

Alla pedagoger instämde med att datorn är ett pedagogiskt hjälpmedel, men för att det ska 

kunna vara det, är det viktigt att man ska kunna hantera/behärska det. Utöver detta finns det 

alltid ny tillgänglig information t.ex. Google Earth, National Encyklopedin menade någon 

lärare.  En lärare ansåg att datorn kan ses som penna och papper (Lärare 1, skola A). De flesta 

ansåg att det finns i stor mängd bra pedagogiska program för eleverna t.ex. Peppes pyramid, 

vilket är ett matematik knep för de yngre åldrarna (skola B, C). 

 

Att datoranvändningen i undervisningen skulle kunna påverka lärarollen var det ingen av 

pedagogerna som instämde med. En pedagog ansåg att lärarollen blir mer som en handledare 

och vägvisare i läraryrket. Det är inte datorns förtjänst eller fel, utan det är så man vill 

utveckla lärandet. Lärare två från skola A pratade om att man som pedagog inte ska alltför 

mycket förlita sig på tekniken som säkra verktyg i skolundervisningen med tanke på att datorn 

kanske helt plötsligt slutar fungera och all planering man har lagt upp inför sin undervisning 

försvinner. Därför är det alltid viktigt att ha en plan B, att man planerar ifall det skulle bli 

något tekniskt fel.  

 

Teknik kan vara opålitlig i längden. Man ska vara utbildad och kunnig på sin grej ifall det 

haverar (Lärare 2, skola A). 

 

Släcks ljuset, ska vi ha ficklampa eller ljus! (Lärare 2, skola A). 

 

En lärare tyckte att datorer och IT kan komma att ersätta penna och sudd. Hon menade att 

eleverna kan bli beroende av datorn som ett hjälpmedel och deras användande av läromedel 

tappar värde (Lärare 2, skola A). Lärarna på skola B och C ser inte datorn och IT som ett hot 

mot andra verktyg i lärandeprocessen utan ser det som ett ytterligare läromedel som kan bidra 

utveckling och i lärandeprocessen. All läromedel som existerar i skolans värld är en 

förutsättning för att eleverna ska få en effektiv lärande. Därmed är IKT bland en av dessa 

läromedel, ett läromedel som är till för att lära (Trageton 2005, s. 53). 

8.3 Tillgången på datorer i skolan 
 

Lärarna på skola B och C var överens om att de har tillräckligt med datorer i klassrummen 

och deras datasalar är tillgängliga för eleverna men att det finns för få datorer i 

personalrummen. De hade gärna velat ha en varsin dator, gärna en laptop som de kan arbeta 

med både hemma och på arbetsplatsen. En lärare på skola A hade en åsikt om att det är mer 

tillgängligt i år med datorer jämfört med det förgångna året då det var ont med datorer. Hon 

säger vidare om Internet ska användas behövs fler datorer eleverna ska kunna använda. För 

hennes elever använder datorn mest för informationssökning och för att skriva. Hon 

förklarade att högstadiet har en fördel i och med att de har sin egen datasal medan de på låg- 

mellanstadiet har två datorer i varje klassrum. Dock har hon fyra datorer i sitt rum som 

eleverna kan få arbeta med. Lärare två på skola A fann att hon skulle behöva ha fler datorer i 
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sitt klassrum, för hon har 27 elever. Tillgängligheten för datorer kan bli bra om hon sprider ut 

sina elever runtom i skolan. Sen har de Infoteket (så kallas högstadiets datasal där de kan få 

hjälp med informationssökning etc.).  
 

Jag har drivit och är specialintresserad och plockat på mig när det har 

blivit över någonstans eller fått av föräldrar eller utav släktingar. Så 
alla datorer som jag har kommer inte från skolan. Det finns två datorer 

i varje klassrum och det är inte dåligt för att vara på lågstadiet men det 

skadar inte om det finns flera och framförallt inte om det kan finnas 

åtminstone en bärbar dator i klassrummet. Både för läraren och för 

elever med speciella behov (Lärare 1, skola B). 

 

Pedagogerna på skola A ansåg att alla har inte samma förutsättningar rådande datorer, detta 

för att högstadiet har sin egen datasal, det är gynnande för dem. Utöver detta så handlar det 

om en ekonomifråga som alla samtliga lärare påpekade (skola A, B, C). Lärarna på skola B 

och C ansåg att det handlar om eget intresse för datorer, desto mer intresse och kunskaper 

man besitter desto mer intresserar man sig för att få datorer till skolan.   

8.4 Datorn och IT  i undervisningen 
 

Pedagogerna i vår studie var öppna för att integrera datorn och IT i de flesta skolämnen.  

I matematik är det ett stående element enligt lärare två på skola A. Att få räkna på datorn 

istället för att räkna i en bok är mer lustfullt för eleverna anser hon. I Svenska kan man arbeta 

med skrivprocessen och arbeta sig fram med hjälp av olika texter, skriva olika berättelser och 

renskriva text eller arbeten. Pedagogerna framförde att det var viktigt att kunna hantera 

ordbehandlingsprogram eftersom det är något som används mycket i de äldre årskurserna. De 

ansåg att det är viktigt att ha kunskap i ordbehandlingsprogram och att eleverna bör göra sig 

bekanta med det redan i de yngre åldrarna. Då eleverna kommer att använda sig mycket av det 

till att stärka sin läs- och skriv utveckling.  

 

Skola A arbetade med att införa datorn i Engelska ämnet. Just för att eleverna ska få kontakt 

med andra elever i omvärlden. Här tränar de på läsförståelse och skrivförståelse genom att 

kommunicera med hjälp av engelska språket. Pedagogerna var eniga om att i SO-ämnena, 

som religion, historia, samhällskunskap och geografi  kan man använda Internet till att söka 

information. I t.ex. geografi kan man använda sig av Google Earth där man kan man få 

tillgång till nya kartor. I skola B och C började man med dataträning i tidig ålder, redan i 

årskurs två, där eleverna får möjligheten att bekanta sig med datorn t.ex. hur man loggar in på 

datorn,  hur man öppnar dokument som Word, hur man öppnar sin skolmail och dylika enkla 

saker.  

 

Internet i klassrummen var något alla pedagoger hade tillgång till, dock inte på alla datorer. 

Pedagogerna från skola B tillåter inte sina elever att söka information på Internet på egen 

hand. De ansåg att det var svårt för eleverna att själva kunna söka rätt information, istället 

arbetade de mycket med faktaböcker som var lättlästa för eleverna. Här menade de också att 

de hade få kunskaper om bra Internetsidor som är lättlästa för eleverna. När du som en 

pedagog ska arbeta med datorer och IT med dina elever, är det betydelsefullt att första steget 

ska vara att lära dina elever att se med källkritiska ögon  (Lärare 1, skola A). Internet är 

något som integreras mycket i skola C, dock kräver det mycket färdighetsträning. Källkritik är 

något som också prioriteras mycket i den skolan, de tycker att det är viktigt att eleverna lär sig 

hur man söker tillförlitlig information.  
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Pedagogiska program är något som används mest i skolorna. Skola C använder sig mycket av 

Peppes pyramid, som är ett matematikprogram. De menade på att det var lockande för 

eleverna att sätta sig på datorn och räkna multiplikationstabellen. De uppfattar att eleverna 

tycker det är kul att få se olika sorters tal och program i matematik som inte boken erbjuder. 

Flertalet av pedagogerna använde sig även utav National Encyklopedin vilket är en bra och 

säker källa för olika faktainformation. Lexia är också ett program som de flesta har tillgång 

till. Lexia är ett special pedagogiskt program där man kan anpassa övningar till dyslektiker 

eller afatikerns behov och förutsättningar.
7
 Skola B använder program som, 

Prickkommunikation, en social interaktion program, som handlar om att rita serier med hjälp 

av utgivna bilder som man väljer och som senare kan diskuteras med eleverna. t.ex. Hur 

skulle du ha gjort för att lösa den här situationen istället för att gå fram och smälla till 

kompisen. En av pedagogerna i skola B använder datorn till  elever som har svårt med 

motoriken. Hon har flera elever som kan använda datorn som ett hjälpmedel, som 

kompensation för större eller mindre handikapp. Dels kan det vara att skriva på datorn om 

man har svårt att skriva förhand. Som Trageton (2005, s. 116) förklarar att handskrivning har 

alltid haft sin plats inom pedagogiken när det kommer till lärande och i skolan som en helhet. 

Handskrivningens betydelse kommer att även i framtiden ha samma värde, för det kommer att 

bli en komplement till datorskrivning. 

 

 Jag använder mig av programmet multigram, som innehållet svenska, matematik, engelska 

och olika minneslekar (Lärare 2, skola A). 

 

8.5 Elevernas uppfattning angående datorn enligt pedagogerna 
 

Respondenterna i vår studie var eniga om att de upplevde att eleverna tyckte att 

datoranvändningen var något positivt, roligt och spännande. Datoranvändandet är väldigt 

omtyckt av eleverna och de frågar gärna varje gång om de får sitta och arbeta på datorn. Men 

alla har olika datavanor, olika regler och intressen hemifrån påpekade en pedagog från skola 

C. Skola A anmärkte att hemmamiljön och skolmiljön är två olika världar.   

 

Vissa elever har större  intresse för datorer än andra menar lärare ett från skola C. Elever lär 

sig på olika sätt, för någon passar det bättre att arbeta på datorn och för någon bättre i 

läroboken. Pedagogerna från skola B håller med om att de upplever att eleverna är mycket 

positiva till datorn. Datorer har blivit en del av människans vardag och finns nästan i alla hem. 

Resultatet som man ser när eleverna jobbar med datorn är mycket bra. De tycker det är roligt,  

alla vill sitta på datorn jämt (Lärare 1, skola B). Det är lustfullt och eleverna visar oftast bra 

resultat.  När eleverna arbetar med Word och skriver berättelser kan de själva se felen som 

de gör, vilket visas med ett röd streck. Det tar de till sig och vill gärna ändra på det (Lärare 2, 

skola B). 

 

De flesta elever från skola C enligt pedagogerna är bekanta med att använda olika sidor på 

Internet, såsom Google och att söka information. Flertal elever är även väldigt bra på att 

använda olika chattsidor, som de använder hemifrån. I skolan får de däremot inte sitta och 

chatta, det är något de får ägna sig åt på fritiden. Pedagogerna från skola A uppfattar att 

eleverna tycker det är roligt och lätthanterat. En av pedagogerna påpekar att hon ser 

datoranvändandet som motivation och därmed ett lustfyllt lärande. Vidare berättar hon att 

eleverna är snabba på att hantera datorer, just för de gör det dagligen. 

 

Lust och motivation är för mig att det är roligt att lära sig (Lärare 1, skola A).  
                                                        
7 (http://www.lexia.nu/) 2009-12-02 

http://www.lexia.nu/
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8.6 Sammanfattning 
 

Det som vi fann var gemensamt för de pedagoger som deltagit i vår studie är deras positiva 

inställning till att använda datorer och IT som pedagogiska hjälpmedel. Hjälpmedel som 

bidrar till elevens lärande och som kan gynna både parter dvs. lärare och elev. Pedagogerna 

instämde vidare om att för att det ska kunna vara det är det viktigt att man ska kunna 

hantera/behärska denna hjälpmedel för att det ska vara till nytta för de både parterna.  

 

Vi har även funnit likheter i att pedagogerna poängterar tidsbristen i verksamheten är ett 

hinder för att kunna arbeta med olika läromedel och andra hjälpmedel t.ex. tekniska verktyg. 

Det finns mycket som man vill göra med eleverna, men man måste ta vara på den tid och 

planering man har för att fullfölja det som ska göras i samband med skolans krav och 

läroplanen. I resultatet kom det fram att tid och planering var särskilt svårt för nyexaminerade 

lärare. Pedagogerna var eniga om elevernas upplevelser kring datoranvändningen var  

eleverna ser det som något positivt och lärofullt. Datorer och IT är något som elever värderar 

högt i och med att det är en komplement i deras vardag. Datoranvändandet är väldigt omtyckt 

av eleverna de tar alltid frågan i akt om att sitta och arbeta med den. Skolan är medvetna om 

att man ska kunna skildra hemmiljön och skolmiljön. Att förklara för eleverna att datorn i 

skolan används bara i pedagogiskt syfte.  

 

En skillnad som vi kunde se i vårt resultat var utbildningsfrågan. Vad pedagogerna har för 

utbildning och på vilket sätt detta hjälper integreringen av datorer i skolämnen. Alla 

pedagoger som vi intervjuade hade olika datakunskaper eller inget alls. 

 

 

9 Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i fyra avsnitt. Här kommer vi att belysa vår 

resultatdiskussion, metoddiskussion och våra didaktiska reflektioner. Vi kommer också att 

framföra idéer om fortsatt forskning.   

 
9.1 Resultatdiskussion 
 

Efter att vi har gått igenom resultatet har vi kommit fram till att nyckelorden i vår studie är: 

tidsbrist, för lite utbildning från arbetsplatsen eller från sin egen lärarutbildning, ekonomi 

fråga, intresse från pedagogernas håll och en positiv inställning från både parter dvs. elever 

och pedagoger gällande datorer och IT som pedagogiska hjälpmedel i undervisningen.  

 

Det som har framkommit i vår studie är att utbildningsfrågan i datakunskaper inte har 

prioriterats i skolans verksamhet eller i pedagogernas lärarutbildning. Enligt pedagogerna 

beror detta bl.a. på skolans ekonomi, att skolan hellre vill satsa på andra resurser som bland 

annat läroböcker. Jedeskog (1996, s. 59-60) förklarar möjligheterna till lärande med datorn 

och IT i skolans undervisning men hon framlägger vidare att det inte kan gynna eleverna eller 

personalen om pedagogerna inte får det redskap, hjälpmedel, information och handledning till 

hur IT kan ledas in i undervisningen. De pedagoger som ingick i vår studie ansåg att de hade 

tillräckligt med datorer i sina klassrum. Personaldatorer var däremot något som de tyckte att 

de hade ont av. En egen laptop var något som varje pedagog ville ha. Något de kunde ha 

tillgång till och arbeta med ständigt. Att kunna planera i lugn och ro i sin egen dator var något 

de eftertraktade. På grund av skolans ekonomi kunde inte detta inträffa förklarade dem. 
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Skolan är inte villiga att satsa helhjärtat på den nya tekniken. Vi instämmer med pedagogerna 

i  vår studie att pedagoger bör få en egen laptop då vi av egna erfarenheter har sett lärare som 

sitter i klassrummen och planerar med klassrummets datorer. Det är svårt att kunna planera i 

lugn och ro när du har springande elever i klassrummet på och efter skoltid. Men vi vet att det 

är svårt att varje pedagog ska kunna få möjligheten till en egen laptop när ekonomin inte 

räcker till. Respondenterna i vår studie förklarade att det var en om  fråga om ekonomi som 

var ett  hinder för dem att kunna utföra de lektioner som de hade velat göra. På grund av brist 

på olika tekniska verktyg som t.ex. projektor, skrivare m.m. blir det ett tomrum som 

pedagogerna inte kan fullfölja. Pedagogerna var medvetna om att bristen på tekniska verktyg 

gör det besvärligt för de att utföra en lektion där man kan integrera tekniska resurser. 

 

Utbildningsfrågan är också en del i skolan som styrs av ekonomin. Det framkom vidare i 

studien att endast fyra pedagoger har kunskaper inom dator och IT från lärarutbildningen 

medan de resterande har gått kurser eller inget alls. Men utbildningsfrågan behöver inte vara 

ett hinder för alla pedagoger, somliga av pedagogerna i vår undersökning ansåg att de kan 

använda sig av datorer och IT i deras undervisning med hjälp av de kunskaper de har 

berörande tekniken. Det var endast en verksam lärare som ansåg att hon inte har tillräckligt 

med kunskaper för att kunna integrera datorn som en didaktiskt artefakt i undervisningen. De 

flesta ansåg att dem kan hantera Internet i den nivån genom att kunna söka i olika databaser 

och öppna olika dokument såsom pdf filer. Franklin (2005) säger att det är betydelsefullt att 

pedagoger lär sig att använda sig av IT till deras egen vinning, detta för att de kan på bästa 

förmån utveckla sig själv samt sina elever. Jedeskog (1996, s. 59-60) håller med Franklin 

(2005) och förklarar vikten av att  pedagoger måste förberedas och lära sig hur de kan 

använda sig av IT därmed använda sig av sina kunskaper för att kunna lära eleverna rätt. 

 

Då lärarna ansåg att det är viktigt för eleverna att känna till källkritik så har de tagit sig an att 

lära sig om källkritik med hjälp av skolan eller på egen initiativ. Samtliga pedagoger håller 

med om att det är av stört vikt att dela med sig av sina kunskaper för att lära eleverna rätt 

information. Här delar Cunningham & Andersson (1997)  samma tankar  om att pedagogerna 

har en spelande roll för det är med hjälp av pedagogerna som eleverna kan få denna kunskap, 

därmed använda det rätt.  Det är en pågående process där eleverna ska ta till sig hur de ska 

bedöma material och granska det. För ett av de viktiga uppdragen skolan symbolerar är 

lärande och kunskap. Användandet av datorer och IT i grundskolan är i allmänhet beroende av 

lärarnas och övrig personals inställning gentemot denna form av hjälpmedel (Franklin 2005).  

 

En demokratisk skola behöver såväl lärare som läroböcker och datorer. Den behöver det 

goda berättarna och den behöver det tryckta ordet (Rask 2006, s. 32). Pedagogerna i vår 

studie såg liknande på att elever behöver både artefakter som läroböcker och datorer för att 

komplettera deras lärande. Då pedagogerna i vår studie poängterade att datorn är ett 

hjälpmedel som kan användas oavbrutet  och eleverna lär sig att ta hjälp av ett annat verktyg 

för deras lärande. Eftersom elever lär sig på olika sätt är det av stor vikt att de kan få olika 

variationer och metoder att lära sig på.  

 

Franklin (2005) framlägger att pedagogerna som var med i hans studie, ansåg att de var 

beredda att använda sig av datorer och IT i undervisningen. Det för att de konstaterar att 

datoranvändandet i skolundervisningen visar potential att ge eleverna möjligheter för att 

upptäcka ny kunskap. Här fann vi en likhet med pedagogerna i vår studie som visar ett stort 

intresse stort intresse för att arbeta med datorer och IT som hjälpmedel i undervisningen.  
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Samtliga pedagoger använder sig av olika materiella artefakter, alltså verktyg och produkter 

som hjälper till i skrivprocessen. Pedagogiska program används för att främja elevernas 

lärande i skolämnena särskilt matematik. Vi har uppfattat utifrån vad respondenterna har 

berättat att datorn används vidare främst till skrivprocessen, faktasökning, använda 

ordbehandlingsprogram samt källkritik. Somliga pedagoger kände att om eleverna får arbeta 

på datorn med t.ex. matematik istället för en vanlig matematikbok kan det bli mer lustfullt för 

eleverna. Trageton (2005, s. 21) menar på att datorn bidrar till en utveckling av nya kunskaper 

och tillämplingar inom matematik. Vidare säger Trageton att i de lägre åldrarna är de olika 

leken och laborationerna som har betydelse för inlärning av matematik. Matematik 

undervisningen skall planeras utifrån barnens utveckling och mognad (Trageton 2005, s. 22). 

 

En av pedagogerna i vår undersökning menade på att hon uppfattar att eleverna tycker det är 

kul att få se på olika sorters tal och program på datorn som boken inte erbjuder. Vi instämmer 

med att ha datorn som ett hjälpmedel kan göra lärandet roligt och lustfyllt, i och med att 

datorn har mycket att erbjuda. Genom egna erfarenheter har vi skådat att elever är väldigt 

intresserade av datorn men alla har inte upptäckt datorns fördel utöver dataspelandet och IT 

som ett kommunikation centrum för att lära känna människor. Vi instämmer med att det är 

betydelsefullt att pedagoger förmedlar och visar datorns möjligheter i pedagogiskt syfte. Det 

är viktigt att man som pedagog kan lära eleverna att hantera olika verktyg för att kunna 

utvecklas i sitt eget lärande. Detta för att de ska få möjlighet att upptäcka sin ”nisch”.  Både 

Säljö (2000) och Siemens (2004) hävdar att lärande sker på många olika sätt t.ex. genom 

praktiken i samhället, social interaktion och personligt nätverk. Vidare betonar Siemens 

(2004) och Säljö (2005) att olika slags informationstekniska resurser ändrar vårt sätt att lära, 

hantera information och planera våra handlingar. Exempelvis den som har en ny mobiltelefon 

nu behöver inte längre egentligen skriva ner telefonnumret på ett papper utan kan spara det i 

telefonen istället. Det uppkommer nya sorter teknik ständigt, nya texter och ljud som 

sammanvävs ihop med varandra. Att kunna förstå den nya användningen av resurser är en 

viktig del av insikten av hur våra sätt att lära förändras (Säljö 2005, s.197). 

 

Y Baek, J Jung, B Kim (2008) klargör att de flesta forskare är eniga om att tekniska artefakter 

såsom datorer, projektor, Smartboards etc. kan användas effektivt som ett kognitivt redskap i 

klassrummets undervisning. Detta genom att uppmuntra och ha en positiv inställning, för 

undervisningen kan resultera i att eleverna får en ny syn på inlärning och kunskaper. Detta var 

något som även framkom i vår resultat, där respondenterna uttryckte att datorn är ett bra sätt 

för eleverna att lära sig på ett kreativt sätt. Det uppkommer ständigt ny sort teknik, nya texter 

och ljud som sammanvävs ihop med varandra. Att kunna förstå den nya användningen av 

resurser är en viktig del av insikten av hur våra sätt att lära förändras (Säljö 2005, s.197). 

 

Datorer inbjuder till didaktiska arfetaktiska möjligheter där lärare – och elever kan skapa ett 

samspel tillsammans där lärande är centralt, vilket det sociokulturella perspektivet har fokus 

på. Siemens (2004) och Säljö (2005) är enade om att den digitala tekniken spelar en 

avgörande roll i lärutvecklingen. Man hittar nya sätt att skapa innebörd och förståelse. 

Pedagogerna i vår studie uttalade sig om att datorn är ett hjälpmedel som kan användas 

oavbrutet av eleverna. De upptäcker ett annat verktyg för deras lärande. I det sociokulturella 

perspektivet utgår man från frågor om hur kunskaper och färdigheter utvecklas och kommer 

till i samhället. Hur vårt sätt att lära formas i gemensamma sammanhang. Hur individer tar till 

kunskaper handlar inte bara om hur människor funktionerar som enskilda individer utan 

handlar även om en rad andra faktorer som påverkar. En faktor kan vara alla resurser som vi 

har tillgång till utöver detta så har våran omgivning en central roll i vårt lärande.  
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Vi betraktar att samspelet är en viktig del av individens lärande. Här anser vi att läraren har en 

ytterst roll för att kunna bidra för att lärandet ska vara gynnande för eleven i sig och i dess 

samspel med sina klasskamrater. Som det har framkommit i vårt resultat berättade en pedagog 

om att hon ansåg att lärarrollen kommer att handla om att vara handledare i sin yrkesroll men 

det är inte datorns förtjänst eller fel, utan det är så man vill utveckla lärandet. Skoglöf (2008) 

förklarar att inom Connectivism begränsas inte lärandet alltid  till vad en enskild person kan. 

Relationer blir allt viktigare. En uppnår ny kunskap genom att expandera kontakter, genom att 

koppla ihop personers olika erfarenheter och  av kunskap från informationskällor på internet. 

Människor lär sig av varandra. Man kan säga att all lärande ska ses över ett större område. 

Varje enskild individ bidrar med en slags kunskap som de besitter med och det är det som 

avgör lärandet i olika organisationer. IT –verktyg kan användas för att förbättra lärande. Det 

finns givetvis inget likhetstecken mellan ny teknik och lärande. De verktyg som finns på nätet 

kan bidra till lärande om de används på ett bra sätt (Hrastinski 2009, s. 23).   

 

Pedagogerna må ha en positiv inställning till dator och IT i undervisningen men en av de 

största hindren de finner är tidsbristen. Samtliga pedagoger ansåg att pga. brist på tid, kan de 

inte integrera datorn och IT i undervisningen, detta är för att det finns andra ting som skall 

prioriteras och göras. Somliga pedagoger i vår studie hade en vision om hur datorn kan 

användas i undervisningen och ville fullfölja detta men olika hinder kommer i vägen, t.ex. 

tidsbristen som nämnts ovan, brist på material och lokal. Det handlar inte bara om att material 

som t.ex. dator, interaktiva tavlor som Smartboards ska vara på plats. De digitala lärresurserna 

i samband med datorn kan ge nya möjligheter i verksamheten men det krävs att man som 

pedagog ska införa en bra planering för att undervisningen med de digitala lärresurserna ska 

lyckas.  

 

Som pedagog är det betydelsefullt att kunna komplettera de traditionella läromedlen med de 

digitala (Myndigheten för skolutveckling 2007, s. 4). Alla pedagoger poängterade att brist på 

tid är en av de största riskerna till att man inte kan fullfölja olika mål som man sätter upp. 

Tidsbristen kan bero på att man lägger för mycket vikt på annat som anses ”viktigare”. Vi 

anser att det kan bero på pressen från annat håll, såsom skolledningen, föräldrar och andra 

kollegor. Tidsbristen gör att man till slut tar på sig för mycket arbete att man inte ser en klar 

mening i det man lär ut. En av pedagogerna som vi intervjuade var en nybliven pedagog. Hon 

förklarade att i och med att hon är en så pass ny lärare, så känner hon att hon måste hinna med 

så mycket annat som skolan prioriterar först.   

 
En skola som siktar framåt siktar på sina elever. Det personifierar den 
tid som kommer. Den skola som strävar efter att möta och förstå sina 

elever kommer att vara i fas med sin samtid- och mer beredd att möta 

sin framtid (Rask 2006, s  9-10). 

 

Efter att ha fått en stor inblick i hur pedagoger resonerar kring datorer och IT i skolans 

undervisning så anser vi att det är viktigt att man ger elever möjlighet till att lära sig nya 

kunskaper. Att kunna erbjuda eleverna något som finns tillgängligt i nästan hela världen är 

enormt rikt för alla barn och ungdomar.  
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9.2 Metoddiskussion  

 

Vi valde att göra en empirisk undersökning dvs. en undersökning som är verklighetsbaserad. 

Vårt syfte med att använda intervju som redskap för att vi ansåg att intervju var den rätta 

metoden för att få en djupare förståelse om pedagogernas uppfattningar gällande datorer och 

IT som pedagogiska hjälpmedel. Jacobsen (1993, s. 10) förklarar att med intervju som 

redskap kan respondenten lättare förmedla sina kunskaper, upplevelser därav sina åsikter. 

Detta är något som vi instämmer med för att intervju som redskap är relevant för vår studie i 

och med att det vi ville få fram hur de olika pedagogerna på respektive skola resonerade kring 

dessa tekniska hjälpmedel. 

 

Vi har använt oss av den kvalitativa intervju. Den kvalitativa intervjun ses mer som ett vanligt 

samtal (Kihlström 2007, s. 48). Intervjuerna blev inspelade med en bandspelare och såklart 

frågade vi om tillstånd för detta av våra informanter. Vi såg betydelsen av att använda 

bandspelare då vi fick med all information som respondenterna gav. En av fördelarna med att 

använda intervju som redskap är att man får en helhetsbild av ens tolkning av intervjun. En 

intervju kan användas och analyseras direkt. En annan fördel är att man får lärdom av sig själv 

som intervjuare, man kan se vad man gör för fel och ta lärdom av det till nästa gång. En bra 

träning för en själv.  

 

Nackdelen med intervju på arbetsplatsen kan vara att man intervjuar på en håltimme eller en 

rast och att pedagogerna när som helst kan bli störda av exempelvis elever eller av andra 

lärare. Det som kan förekomma under intervjun är att vi inte får svar på våra frågor eller att 

någon avbryter intervjun. Ett problem som vi mötte under en av intervjuerna var då vi satt i ett 

personalrum, då vi blev störda av deras kollegor och detta resulterade i att vi fick avbryta 

intervjun och byta till ett annat rum. Det vi skulle kunna ha gjort annorlunda här är att 

förtydliga för våra sista respondenter att hitta en plats där dem kan prata ostört.  

 

Vi kände inte att observation eller enkät var relevant för vår studie, då vi känner att det inte 

hade gett oss lika mycket att gå efter. Hade vi valt observation eller enkät så anser vi inte att 

vi hade fått riktliga och konkreta svar angående pedagogernas uppfattningar gällande dator 

och IT i undervisningen. I en observation är grunden att iaktta olika situationer och man kan 

inte iaktta en människas uppfattningar fullt ut. Här anser vi att man kan bara åskåda 

individens kroppsspråk och gester för att kunna förstå en del av situationen som man befinner 

sig i. Enkät är en redskap som är utsträckt i det kvantitativa ändamålet, vars resultat görs med 

hjälp t.ex. statistik (Trost 2007, s. 23). I och med att enkät oftast riktar sig till en stor massa så 

ansåg vi att det inte passade in i vår studie. I och med att vi ville rikta in oss på en liten grupp 

av pedagoger så var inte enkät relevant för oss. Vi ville inte heller att vår studie skulle ses ur 

en kvantitativ synvinkel. Syftet med vår studie är inte att ta reda på hur många pedagoger som 

gör si eller så utan att ta reda på vad olika pedagoger har för tankar och åsikter kring vårt 

ämne.  

 

Arbetet har konstruerats av oss båda. Vi har suttit ihop och skrivit vårt examensarbete 

tillsammans. Det ända vi valde att dela upp var tidigare forskning och den teoretiska ramen. 

Detta för att ge oss mer tid, då vi hade många böcker att läsa igenom. Så tidigt som  när vi 

skrev vår undersökningsplan valde vi att inrikta oss på bestämda författare som var relevanta 

för vår kommande examensarbete. Under intervjuerna så valde vi att intervjua två intervjuer 

var, vilket var rättvist för oss båda. De två sista intervjuerna valde vi att medverka 

tillsammans med de två respektive respondenterna. Detta för att vi ville göra två intervjuer 

tillsammans, dels för att se skillnaderna på att intervjua enskilt och i grupp. 
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9.3 Slutsats och didaktiska konsekvenser  

 

Vi anser att det är synd att skolan inte prioriterar den nya tekniska utvecklingen som 

tillkommer hela tiden. Vi menar på att det är en vinst både för elever och lärare att känna till 

och ha tillgång till vad utvecklingen har att erbjuda. Om skolan ska följa med i dessa 

kontinuerliga förändringar som sker i samhället så är det viktigt att de lägger kraft och pengar 

på detta. Säljö (2005, s.185) menar på att omvärlden kan komma in i klassrummet. Att man 

kan få möjlighet till att reflektera och analysera olika föremål. Man har tidigare stängt 

omvärlden utanför klassrummet där eleven har fått lite utrymme. Nu ges möjligheten att låta 

elever med olika förutsättningar spela olika roller och ta olika ansvar.  

 

Vad kan det bero på att integrationen av dator och IT kommer så sakta in i skolvärlden? 

 

Vi anser att detta kan bero på att tekniken idag lämnar mer avtryck i samhället och det blir allt 

vanligare med datorn som en komplement i vardagen. Tekniken må underlätta det för oss 

människor i vardagen. När man tittar på samhället idag så är vi beroende av tekniken, vi 

skulle vara dysfunktionella utan teknikens hjälp. I dagens samhälle är det svårt att klara sig 

utan all den teknik som finns. Medierna får oss att se ny information, vilket gör oss mer 

delaktiga i den större världen. Det har även gjort oss kritiska till olika budskap som de sänder 

ut. Allt som visas behöver inte vara sant (Säljö 2005, s.167). Eftersom vi idag lever i ett 

samhälle där vi får lätt tillgång till information från olika medier både på gott och ont är det 

av stor vikt att skolan hänger med i utvecklingen och tar till sig det nya. Därför anser vi att det 

är viktigt att skolan och lärarutbildningen fortbildar lärare inom dator, IT och IKT. I och med 

att samhället utvecklas kontinuerligt är det grundläggande att man som en verksam pedagog 

ska ha den kompetens som krävs för att kunna föra vidare kunskapen till våra barn och 

ungdomar. Rask (2006, s.76) förklarar  att istället för att integrera den nya tekniken i vår 

lärande så pratar vi ständigt om datorer. Det är först när man tar sig till kunskaper som det 

lämnar avtryck. Lärarutbildningen bör hjälpa studenterna att ta till sig och skapa nya 

erfarenheter som de kan ha med sig i sin kommande yrkesroll. Det är där den stora 

utmaningen ligger. 

 

Hur kommer det sig att den gamla generationen av pedagoger inte besitter tillräckligt med 

kunskaper gällande dator och IT jämfört med den nya generationen? 

 

Idag satsar lärarutbildningen på att ge framtida pedagoger kunskap om datorer och IT i 

pedagogiskt syfte vilket vi anser är betydelsefullt för oss som är blivande pedagoger. Vi har 

fördelen att kunna integrera datorer och IT som pedagogiska hjälpmedel och föra vidare en 

kunskap som är betydelsefullt för alla att kunna. Vi menar att detta är viktigt för att vi ska 

kunna känna oss trygga i vår yrkesroll. Vi önskar att skolan kunde våga satsa mer olika 

tekniska verktyg som kan integreras i skolämnena. Detta gör det svårt för den gamla 

generationen att kunna möta den nya världen men det finns de pedagoger som har ett stort 

intresse att använda datorn som ett lärande medel. För att en skola ska bli fullständigt i dagens 

samhälle så bör det integreras av datorer. Vi anser att elever tidigt ska introduceras till datorer 

och börja att använda dem. Att eleverna får se hur en dator ser ut och se hur man kan använda 

sig av olika ordbehandlingsprogram.  

 

Efter att vi fått erfarenheter under vår lärarutbildning, har vi granskat att tiden är viktig i 

skolans verksamhet. Det finns en medvetenhet om att tidbrist är ett problem, ett problem som 

alltid kommer att finnas där. Det är en kamp som inte kan vinnas i och med det alltid kommer 

att vara brist med tid för att kunna göra allt man vill göra och kunskaper som ska förmedlas. 
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Här är det viktigt med samarbete och kommunikation, att man hjälps åt att planera och stötta 

varandra. Det är speciellt svårt för nyblivna pedagoger som besitter med datakunskaper att 

genomföra en lärande undervisning med datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel då det finns 

annat som anses vara viktigare.  

 

Jedeskog (1996, s. 138) förklarar att datoranvändandet inom skolundervisningen ger 

möjligheter och förändringarna kan vara till godo. Från att vara lärare övergår pedagogerna 

till att vara handledare för sina elever. Datorer och IT är hjälpmedel som gynnar båda parter, 

där visionen om en komplett kunskap tillförs. Utöver att använda datorn och IT som ett sätt 

för att få information samt kommunikation, är det ett hjälpmedel som hjälper eleverna och 

underlättar deras kunskap. Då vi har gått en grundläggande lärarutbildning som har en grund i 

dator och IT som inriktning anser vi att vi besitter den kunskap om datorer och IT i 

pedagogiskt syfte som skall föras vidare till våra elever. Vi kommer att kunna ge våra elever 

en ny lärande där individens utveckling kan ske i samband med datorn som ett pedagogiskt 

hjälpmedel i deras studier.  

 

Som blivande pedagoger kommer vi att se till att försöka integrera datorn och IT i vår 

undervisning som ett pedagogiskt hjälpmedel. Vi vill att våra elever ska bli medvetna om 

datorns funktioner och möjligheter till ett skapande och kreativ lärande som kan gynna 

elevernas i deras lärandeutveckling. Eleverna ska få lära sig att skapa och ta till sig ny 

kunskap som kan tillföras med hjälp av den tekniska utvecklingen. Det är betydelsefullt att 

eleverna är medvetna om till vilket syfte datorn kan användas till i undervisningen. Det är en 

del av vårt arbete att som pedagoger, främja elevernas kunskaper och inlärning. Som Lpo-94 

beskriver så ska eleven inneha förmågan att kunna använda informationsteknik som ett 

hjälpande verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo-94, 1994 s. 12). Som ny 

utexaminerade lärare skall vi uppmuntra våra kollegor att se möjligheterna med datorn och IT 

som en social och didaktiskt artefakt, där de ska våga pröva och använda olika program som 

kan gynna eleverna i deras lärande process.  
 

Vi anser att det ständigt tillkommer ny teknik som skolan också kan ta del av. Den nya 

tekniken kan göra lärandet lustfullt och betydelsefullt för både lärare och elev. Det kan även 

ge motivation till elever som har svårigheter i och med att lärandet kan vara spännande och 

roligt.  

9.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under studiens gång har nya tankar kommit fram som vi anser kan vara intressant att forska 

vidare om. En av tankarna har varit varför skolledningen inte sägs satsa på strömmande media 

dvs. dator och IT i undervisning och därmed skolans miljö. Det skulle vara intressant att höra 

skolledningens argument och prioriteringar i skolans värld. Vi skulle vilja ta reda på hur de 

tänker arbeta vidare med den växande tekniska utvecklingen.  

 

Vi finner det även intressant att man skulle kunna undersöka utifrån elevperspektiv. Att 

undersöka elevernas tankar kring användandet av dessa olika tekniska hjälpmedel. Hur de 

upplever och uppfattar sin lärande kring datoranvändandet.  
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10 Tack  
 

Vi vill tacka alla dem som har stöttat och hjälpt oss med vår Examensarbete. Ett stort tack till 

vår handledare Peter Erlandson som har visat stort intresse för vårt arbete och som alltid har 

varit villig att hjälpa oss. Till er som har varit med i vår handledningsgrupp, tack för ert stöd 

och uppmuntran. Tack till alla pedagoger som ställde upp i vår undersökning, utan er hade vi 

inte kunnat utföra vår studie.  

 

 

Borås, Januari 2010 

 

Sara Eliassy och Hida Fejzullahi 
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Bilaga 1, Intervjufrågor 
 

1. Vad har du för utbildning inom IT och dator?  

- Är dina kunskaper nya eller gamla? 

 

2. Tycker du att dina egna kunskaper om IT är tillräckliga för att kunna använda IT/datorn i 

undervisningen? 

 

3. Vad skulle du vilja ha för datorkunskaper? 

 

4. Känner du att du har fått tillräckligt med utbildning från skolan gällande dator, IT och 

IKT? 

- Om nej, varför känner du så? Och vad kan det bero på? 

 

5. Hur ser du datorn och IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen?  

- Ser du datorn och IT som ett hjälpmedel eller bara ett komplicerad verktyg? 

 

6. Hur ser situationen ut för tillgång på datorer i din skola? 

- Känner du att ni på din arbetsplats har tillräckligt med datorer? 

- Skulle ni behöva flera? 

 

7. Känner du att alla pedagoger har samma förutsättningar på skolan gällande datorer och 

utbildning? 

- Om nej, varför tror du att det är så?  

- Är det pga. av ekonomin, ointresse eller kunskaper? 

 

8. På vilka sätt integrerar du datorn i din undervisning? 

- I vilka ämnen använder du dator och IT främst i?  

- Varför just de ämnena? 

- På vilka sätt? 

 

9. Vilka datorprogram använder du i undervisning?  

 

10. Vad är din personliga inställning till att använda datorn i skolundervisningen? 

- Hur tror du att datoranvändningen kommer påverka lärarrollen ? 

 

11.  Vad tror du att eleverna lär genom att använda dator? 

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

- Vad ser du för resultat när eleverna använder datorn och IT? 

- Hur upplever du dina elevers datorvana? 

 

12. Tror du att datorn kan ersätta andra verktyg, vilka? På vilket sätt? 
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Bilaga 2, Missivbrev 
 

Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet på Högskolan i Borås. Detta är vår sista 

termin. Vi skall nu skriva vårt examensarbete.  Vi kommer att undersöka hur pedagoger 

resonerar kring IT och data i undervisningen som social och didaktisk artefakt i åk 3-6 . 

 

Vi har valt att använda oss utav intervjuer och dessa intervjuer kommer att ske när vi utför vår 

VFU. Intervjuerna kommer att mynna ut i en rapport. 

 

Deltagandet är frivilligt men vi är tacksamma om så många som möjligt vill besvara våra 

frågor. Alla svar kommer att behandlas anonymt och intervjuerna kommer att förstöras efter 

att rapporten blivit godkänd.  

 

Har du några frågor om intervjun fråga gärna oss.  

 

Tack för att du tog dig tid. 

 

 

Sara Eliassy 

Hidda Fejzullahi 

 

 

 

 


