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Abstrakt 
 

Politiker har sedan många år tillbaka satsat pengar inom området IT och 
undervisning, trots att det från skolans sida inte funnits något egentligt 
krav på detta eller efterfrågan för detta. Det har därför varit intressant att 
undersöka pedagogernas syn på IT i undervisningen. Studien, som har 
hämtat inspiration från fenomenologins idéer, har genomförts med hjälp 
av intervjuer på skolor i en kommun i mellannorrland. De skolor och de 
informanter som deltagit i studien har blivit utvalda genom två typer av 
urval. Dels har ett subjektivt urval använts på de skolor där lärarkontakter 
fanns etablerade sedan tidigare, och dels har ett stratifierat urval, som 
innebär att informanterna blivit slumpmässigt utvalda inom bestämda 
ramar, använts på de övriga skolorna. Resultaten från studien visar att 
samtliga tillfrågade pedagoger ser såväl möjligheter som begränsningar 
med IT i undervisningen.  
Ett exempel på en möjlighet som genomlyste många av pedagogernas svar 
var att IT i undervisningen var till stor nytta, speciellt för barn i behov av 
särskilt stöd. Exempel på de begränsningar som pedagogerna såg, var 
bland annat brist på kompetens inom området IT.  

 

Nyckelord: Begränsningar, Intervjuer, IT, Möjligheter, Pedagoger 
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Introduktion 
 
Tanken bakom studien är att ta reda på vad verksamma pedagoger  i 
grundskolan anser om IT i undervisningen, vilka möjligheter respektive 
begränsningar det finns enligt dem. Detta ämne är intressant att undersö-
ka, då datorn har blivit en sådan stor del av samhället samt inom skolans 
värld. Då politiker satsar mycket på IT i skolan och undervisningen (se 
Kling, 2008; Socialdemokraterna, 2009), vore det intressant att ta reda på 
pedagogerna tycker om dessa satsningar. 

Enligt en europeisk studie från 2006 (Kling, 2008), så motsätter sig hälften 
av de deltagande pedagogerna till IT i undervisningen. En anledning till 
detta kan vara att pedagogerna anser sig ha kompetensbrist inom området 
IT. Det kan medföra att de har svårt att se de eventuella möjligheter som 
kan finnas med IT. 

En annan studie, från Myndigheten för skolutveckling (2007), menar att 
de nordiska länderna länge har betraktats som världsledande gällande IT i 
undervisningen. I samma studie kan man senare läsa att Sverige låg på 
plats 3 av 27 gällande IT-användningen under lektionerna i europeiska 
skolor, när studien genomfördes. 

Som det ser ut nu, enligt ovanstående forskning, så finns det en tydlig 
obalans mellan politikers och pedagogers syn på IT i skolan och undervis-
ningen. Politikerna har länge satsat både tid och pengar för att utveckla IT 
i undervisningen, såväl i Sverige som i de övriga nordiska länderna 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

Det har både skrivits och sagts mycket om politikernas del i de olika IT-
satsningar som genomförts i skolorna, men det har inte varit lika tydligt 
från skolans sida. Det som denna studie förhoppningsvis kan göra, är att 
bidra till en bättre balans mellan politikers och skolors syn på IT i under-
visningen. 
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Problemformulering 
Användandet av IT i undervisningen står i en obalans mellan verksamma 
pedagogers och politikers syn. Politiker satsar stora summor pengar, och 
skolan med dess verksamma pedagoger får ta emot och göra det bästa 
möjliga av situationen. De undervisade pedagogerna borde ha åsikter 
kring detta. Frågan blir därför; Vad tycker pedagogerna om IT i undervis-
ningen? 

Avgränsning 

I denna studie avgränsas benämningen IT enbart till datorn. Övriga 
redskap som mobiltelefon, mp3, projektorer/kanoner och annat liknande 
är inte medräknat. 
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 Bakgrund 
 
Satsningar på skolans IT-användning under 80-talet 
Sedan början av 80-talet har stora satsningar gjorts för att göra datorer och 
IT till en del av undervisningen i Sverige. Det var under samma period, 
närmare bestämt under året 1984, som datorn blev introducerad för de 
svenska skolorna (Jedeskog, 2000). Datorn användes dock inte per 
automatik i undervisningen från början, utan inledningsvis var det främst 
manliga pedagoger med intresse för tekniken som såg möjligheterna med 
att använda datorn i ämnen som matematik och naturvetenskap 
(Enochsson, 2001). Cypern var ett av de länder som var tidigare än Sverige 
med satsningen på datorer inom skolan, men de datorer som 
introducerades där kallades stordatorer och användes enbart i 
administrativa syften till en början (Eteokleous, 2008). Under 70- och 80-
talet påbörjades fler datorsatsningar i skolorna, och såväl på Cypern som i 
Sverige och USA infördes datorkunskap som ett ämne, med tanken att 
eleverna främst skulle lära sig programmering via BASIC (Enochsson, 
2001; Eteokleous, 2008; Jedeskog, 2000). 
 
Satsningen i Sverige, som genomfördes genom Läroplanen för 
grundskolan 1980, LGR80, var en av de första satsningarna på IT inom 
skolan och kom från Skolöverstyrelsen, 1980 (Enochsson, 2001). Nästa 
satsning var DOS-projektet, Datorer som pedagogiska verktyg, som 
genomfördes under perioden 1988-1991 i de svenska skolorna, och där 160 
skolor deltog. Genom denna satsning började också datorer framkomma 
mer i ämnen som svenska och specialundervisning. DOS-projektet bidrog 
främst med att ordbehandlingsprogrammen fick sitt genombrott i 
skolorna (Ibid.). 
 
 
Satsningar på skolans IT-användning under 90-talet 
Under början av 90-talet tog datorsatsningarna i skolorna fart på riktigt. 
Enligt Klerfelt (2007) pågick under 90-talet ett antal omfattande projekt 
inom förskola och skola i Jönköpings kommun. 
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Projekten resulterade i en positiv bild av datoranvändningen i skolan, men 
också med vissa inslag av negativa intryck. Lärarna kände sig stressade av 
det nya redskapet och kände en viss osäkerhet vid användandet av det 
(Klerfelt, 2007).  
 
Under 90-talets senare del har Skolverket gett stöd till skolor som 
utvecklat sitt arbete med IT i undervisningen (Jedeskog, 2000). Vid sidan 
av dessa projekt, med stöd från Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling (förkortat KK-stiftelsen) och Skolverket, pågår även 
utvecklingsarbeten inom ett stort antal skolor runt om i landet inom 
området IT (Ibid.). ”Troligen är det en korrekt gissning att det är vanligare 
bland Sveriges ca 290 kommuner att det pågår ett utvecklingsarbete av något 
slag (inom IT-området) i en eller flera skolor än att det inte gör det” 
(Skolverket, 1998, s. 14). 
 
Samhället i Sverige har förändrats på många sätt genom de senaste åren, 
inte minst på arbetsmarknaden. Informationstekniken har tagit en större 
plats i våra liv, och har blivit en naturlig del av vår vardag (Regeringens 
skrivelse, 1997/98:116), inklusive i skolans värld. Under hela grundskolans 
historia har det funnits förväntningar från många håll om tekniska 
lösningar på de problem som kan uppkomma i skolan. Politiker och 
regering har genom alla tider försökt hitta lösningar på dessa problem, 
bland annat genom olika satsningar på IT i undervis-ningen (Almqvist, 
2005).  
 
 
IT i skolan – ITiS 
Ett av de projekt som det satsats pengar på under slutet av 90-talet är 
projektet IT i skolan, i folkmun känt som ITiS (Almqvist, 2002; Enochsson, 
2001; Jedeskog, 2000; Skolverket, 2009). ITiS är en satsning från 
regeringen sida, där de valde att använda 1,5 miljarder svenska kronor för 
att under en treårsperiod integrera IT i undervisningen. 
Satsningens officiella namn är Lärandets Verktyg, men det är som tidigare 
nämnts i folkmun mer känt som ITiS.  
 
Denna satsning kan ses som ett pedagogiskt utvecklingsprojekt, och 
innebar att under tiden det pågick att alla verksamma pedagoger skulle 
delta i en fortbildning eller kompetensutveckling. 
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Tanken med ITiS var att samtliga deltagande pedagoger skulle få en dator 
till låns under tiden samt ett IT-certifikat efter fortbildningen. Det var 
dock enbart 40 % av landets pedagoger, dvs. cirka 60,000 personer, som 
kunde ta del av erbjudandet. I slutet av ITiS var tanken, enligt 
Utbildningsdepartementet 1999, att samtliga pedagoger och deras elever 
skulle ha uppnått ett utvecklat arbetssätt, få en egen e-postadress samt att 
alla skolor, cirka 6,500 totalt, skulle få kostnadsersättning för 
Internetuppkoppling (Enochsson, 2001; Jedeskog, 2000). ”Satsningen som 
från början var starkt teknikinriktad har ändrat karaktär och istället betonas 
framförallt arbetslagsarbete, med en målsättning att genomföra 
utvecklingsarbete där IT är integrerat (Jedeskog, 2000, s. 17). 
 
 
Satsningar på skolans IT-användning under 2000-talet 
I det svenska skolsystemet investeras det än idag stora summor pengar, 
för att införa och utveckla användandet av IT (Almqvist, 2005). Detta sker 
dock inte bara i Sverige, utan även i andra länder som till exempel på 
Cypern, i Danmark och i Norge (Eteokleous, 2008; Myndigheten för 
skolutveckling, 2007; Skolverket, 2009; Säljö & Linderoth, 2002). Dock är 
det inget land som satsat så mycket pengar på IT i undervisningen som 
Sverige, utan att egentligen veta vad det gör för eleverna (Lindwall, 
Lindström & Bernhard, 2002). 
 
Den senaste stora satsningen inom IT-området, som för nuvarande 
genomförs i Sverige, är PIM-utbildningen. PIM är förkortning för Praktisk 
IT- och mediekompetens och är huvudsakligen resultatet av det IT-uppdrag 
som regeringen presenterade för Myndigheten för skolutveckling, 2005. 
Myndigheten för skolutveckling fick uppdraget att främja utvecklingen 
och användningen av informationsteknik i förskola, skola och 
vuxenutbildning genom att tillhandahålla IT-baserade verktyg att 
använda i förskolors och skolors egen IT-utveckling. Dåvarande 
utbildningsminister Ibrahim Baylan uttrycker följande i det 
pressmeddelande från Regeringskansliet som presenterades för 
Myndigheten för Skolutveckling (2005): ”IT är ett verktyg som ska ge 
förskolan och skolan stöd för att nå en högre måluppfyllelse. Användning av IT 
måste därför utgå från och ses som en naturlig del av förskolans och skolans 
pedagogiska verksamhet.” 
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Då Myndigheten för skolutveckling upphörde, gick istället uppdraget över 
till Skolverket, som i skrivande stund, genomför PIM i totalt 100 
kommuner med 30,000 deltagande lärare.   
 
 
Satsningar på skolans IT-användning – för vem? 
Staten har satsat stora summor pengar, sedan 80-talets mitt, för att 
integrera IT i skolorna och i deras undervisning. Dessa satsningar är inte 
alltid begärda, eller ens i första hand efterfrågade, från skolans sida utan 
kommer mer från högre instanser som politiker eller regering. Ibland kan 
satsningarna bero på trycket från försäljare av t.ex. programvaror och 
datorer (Jedeskog, 2000; Riis, 2000). Som tidigare nämnts är det inte bara i 
Sverige som dessa satsningar sker. Enligt Eteokleous (2007) spenderar 
utbildningsministrar över hela världen ständigt stora summor på 
integreringen av IT i undervisningen, utan några som helst krav från de 
verksamma pedagogerna. En anledning till varför det kan vara lockande 
att satsa så mycket pengar på IT i undervisningen kan vara att det erbjuder 
flexibilitet för de elever vars lärandesituationer kan behöva underlättas 
(Laurillard, 2008). 
 
I dagens samhälle har stora satsningar av IT blivit gjorda, delvis för att 
underlätta undervisningen för barn i behov av särskilt stöd. Lindstrand 
(2001) hänvisar till, och beskriver resultatet av flera mindre studier, där 
den sociala interaktionen för barn i behov av särskilt stöd har underlättats 
tack vare datorn. I resultaten gick att utläsa att en förbättrad förmåga av 
interaktion mellan barnen och deras föräldrar uppnåtts. Förmågan att 
kommunicera visade sig också ha blivit förbättrad (Ibid.). 
 
 
Möjligheter och begränsningar 
Med tanke på de många och stora satsningar som regeringen och staten 
hittills gjort på IT i skolan, såväl i Sverige som i många andra länder, måste 
det innebära att de har sett möjligheter med det. 
 
Datorer är utmärkta verktyg när man ska skapa texter, ljud och bilder 
samt när man vill höja nivån på skrivande och kommunikation i skolan 
(Riis, 2000; Säljö & Linderoth, 2002). Enligt Skolverket (2009) är en 
nödvändighet för att vara delaktig i det moderna samhället att man kan  
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använda sig av IT som verktyg. Det är därför av stor betydelse att barn 
och ungdomar får tillgång till dessa verktyg genom skolan. ”Datorn 
inbjuder till problemlösning och till samtal mellan kamrater när man försöker 
hantera svårigheter och exploatera de möjligheter som erbjuds genom tekniken” 
(Säljö, 2002, s. 21). 
 
När elever sitter vid datorerna i skolan, så är de mer aktiva och frågar mer, 
och situationer som kan bidra till samarbete mellan elever och lärare 
uppstår lättare (Säljö & Linderoth, 2002). Detta kan dels bero på att antalet 
datorer som en klass har tillgång till oftast är begränsad, vilket gör att 
undervisningsformen måste ändras från undervisning i helklass till 
undervisning i mindre grupper (Jedeskog, 2000). Det kan även vara så att 
läraren uttrycker en stark övertygelse av att samspel mellan datorer och 
elever påverkar elevens lärande positivt (Riis, 2000). 
 
En annan möjlighet med datorer i skolorna är att de bidrar med mycket till 
de barn som är i behov av särskilt stöd. Dels ser föräldrar till dessa barn, 
eller till barn med ett flertal handikapp, fler möjligheter till bland annat 
kommunikation (Lindstrand, 2002). Datorn används i synnerhet av lärare 
till svaga elever för att skapa extra övningar och aktiviteter, som hjälp för 
att dessa elever bättre ska förstå vissa koncept och kunna hålla samma 
tempo som resterande klassen (Eteokleous, 2008). Datorn i 
undervisningen skapar även fler möjligheter till kommunikation, 
interaktion och samarbete för alla barn (Klerfelt, 2007). 
 
”Naturligtvis är hela satsningen på IT i förskola och skola till för att öka 
barnens möjligheter att lära sig saker och att bli så väl förberedda som möjligt 
inför framtiden. Men vet vi att det blir så? Det kan istället bli så att 
datoranvändningen tar värdefull tid från andra områden som behöver mycket 
tid och stimulans för att utvecklas” (Ellneby, 2005, s. 54). 
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Enligt litteraturen anser pedagoger att det är viktigt att ta vara på IT-
användandet i undervisningen, samt att ge barnen erfarenheter och 
kunskaper om det. Samtidigt finns många svårigheter med att integrera 
detta i den vanliga undervisningen, då det finns fler faktorer att ta hänsyn 
till än att bara sätta barnet framför datorn (Säljö & Linderoth, 2002). Dels 
kan bristen på tillgängliga datorer bli en stor begränsning, eftersom det 
inte alltid finns möjlighet att dela upp klassen i mindre grupper hur som 
helst (Pelgrum, 2001). 
 
En annan begränsning kan vara att pedagogen förlitar sig för mycket på 
datorn som hjälpmedel, och tror att den löser alla pedagogiska problem, 
trots att pedagogen själv inte har någon kunskap om teknikens funktioner 
och datorn som redskap, samt att ingen teknisk guidning går att få 
(Enochsson, 2001; Eteokleous, 2008; Pelgrum, 2001; Riis, 2000). ”We have 
to find cleverer ways of using technology to scale up the quality and value that 
teachers provide” (Laurillard, 2008, s. 153). 
 
Skolans uppgift är att lära elever att lära (Riis, 2000). Skolan måste därför 
vara den aktör som satsar mycket på att lära eleverna vett och etikett vid 
datorn. Skolan måste också lära eleverna att ta emot och kritiskt granska 
den information som de hämtar via datorn (Ibid.). 
 
Men samtidigt som Riis (2000) menar att skolan måste lära eleverna hur 
de bör bete sig vid datorn och vilken information de bör och inte bör ta 
emot, så menar Klerfelt (2007) att om pedagogerna sitter tillsammans med 
eleverna vid datorn, så rubbas den egna positionen som pedagog. En av de 
större begränsningarna med IT i undervisningen, kanske därför kan vara 
det faktum att vissa pedagoger inte ser möjligheten med datorn som ett 
hjälpmedel i klassrummet (Eteokleous, 2008). 
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Syfte  
Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma pedagoger inom 
skolåren F-6 ser för möjligheter respektive begränsningar med IT i under-
visningen. 
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Metod  
 
Vetenskaplig ansats 
Denna studie har hämtat inspiration från den fenomenologiska 
forskningen och dess tankebanor. Fenomenologin har i allmänhet att göra 
med olika människors uppfattningar, åsikter och attityder (Denscombe, 
2009). Uppfattningar, åsikter och attityder skiljer sig oftast från människa 
till människa och man bör därför ”varken ta vetenskapliga teorier, sunda 
förnuftet eller vilka som helst åsikter för givna” (Bengtsson, 2001, s. 26). 
 
Enligt fenomenologin kan man använda olika metoder, gärna flera olika 
inom samma studie, så länge de är lämpliga för frågeställningen samt 
anpassas till den verklighet man vill få kunskap om (Bengtsson, 2005). 
Men den metod som vanligast används inom fenomenologin är 
djupintervjuer, ofta utförda på specifika platser som t.ex. skolor. För att 
denna studie skulle uppnå fenomenologins krav på metod, har kvalitativa 
intervjuer genomförts. Den kvalitativa delen i detta kan associeras med 
den fenomenologiska delen på så sätt att fenomenologin ofta förknippas 
med den humanistiska forskningen. Inom den humanistiska forskningen 
används i sin tur kvalitativa metoder, där det läggs stor vikt vid 
människors uppfattningar och erfarenheter. ”Fenomenologin ägnar sig först 
och främst åt mänskliga erfarenheter – vilket antyds av själva begreppet 
fenomenologi” (Denscombe, 2009, s. 111). 
 

Datainsamlingsmetod 
Denna studie är av kvalitativ art, som Sjöberg och Wästerfors (2008) 
förklarar på följande sätt. 

”Som namnet anger är forskning inom de kvalitativa traditionerna främst ute 
efter kvalitet, eller materialets beskaffenhet, inte mängd eller bredd, man behöver 
inte heller ha jämförelseaspekter i sitt material. De kvalitativa studiernas 
material är till sin natur allt för litet för att jämförelser ska ha någon allmän 
relevans” (Sjöberg & Wästerfors, 2008, s. 28). 
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Denscombe (2000, s. 243) tar upp två punkter som kan sägas förtydliga 
vad kvalitativ forskning är: 
 

• Ett intresse för betydelserna och de sätt människor förstår saker på. 

• Ett intresse för beteendemönster. 

Men Denscombe (2000) påpekar samtidigt att enbart dessa två punkter 
inte räcker för att ge en fullgod beskrivning av vad en kvalitativ forskning 
är. Däremot kan man se det som en kvalitativ ansats. Holme och Solvang 
(1997) menar att en kvalitativ ansats handlar om att man ser hur en person 
upplever en viss sak. Ytterligare ett kännetecken på en kvalitativ ansats, är 
att det kan ge en bättre och mer djupgående förståelse av problemet i 
fråga. 

Vid insamlandet av det empiriska materialet, användes kvalitativa inter-
vjuer. Intervjuer är den metod som är vanligast att använda enligt Dens-
combe (2000), om man gör en kvalitativ undersökning. Det hade inte varit 
omöjligt att använda frågeformulär eller enkäter istället, då syftet är att 
undersöka vilka möjligheter respektive begränsningar som pedagoger ser 
med IT i undervisningen. Men med tidsbristen i åtanke, då detta arbete 
endast pågår under en begränsad tid,  så ansågs det inte vara det 
bästa för studiens del. Enligt Denscombe (2000) uppnås genom frågefor-
mulär och enkäter inga snabba svar, och då studien inte heller var beroen-
de av bredd, utan snarare av djup och reliabilitet i svaren, så passade 
intervjuer bättre som metod. Jacobsen (1993) menar att ”man ska göra en 
intervju enbart om man behöver ha en framställning som präglas av en viss 
persons kunskaper, attityder, synpunkter och uttryckssätt (Jacobsen, 1993, s. 
182). Den typ av intervju som användes i undersökningen, är den som 
Denscombe (2000) benämner semistrukturerad intervju. Med semistruk-
turerad menas att förutom den färdiga frågelistan, så vet intervjuaren att 
flexibilitet vid intervjun är viktigt och att frågorna inte behöver ställas i 
den ordning som de är skrivna på papperet, vilket gör att informanten får 
möjlighet att utveckla sina tankegångar och prata mer utförligt. ”Svaren är 
öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter” 
(Denscombe, 2000, s. 135). Dock är det inte bara semistrukturerade 
intervjuer som har använts i undersökningen, utan även det som Jacobsen 
(1993) benämner som åsiktsintervjuer. Åsiktsintervju, enligt honom, är när 
en av parterna i en viss fråga får ge sin syn på det hela. Den här formen av 
intervju kan också kallas partsintervju (Jacobsen, 1993). 
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Procedur 
Studiens empiriska del har sin början i kontakten med rektorer (och en 
pedagog) inom 6 rektorsområden i en kommun. Kontakten med rektorer-
na togs via mail, där bifogat fanns ett missivbrev (se bilaga 1) riktat till 
pedagogerna, samt en kortare förklaring av studien och dess syfte. På en 
av de skolor där egna lärarkontakter fanns etablerade, togs kontakt direkt 
med den utvalda pedagogen via telefon, för klargörande av deltagande 
och förklaring av syfte. 

Eftersom missivbrevet tydligt förklarade studiens syfte, samt vilka som 
var intressanta informanter för studien, så var det i de flesta fall de 
pedagoger som ville delta som tog kontakt med oss via mail. I ett av fallen 
var det dock rektorn som tog kontakt, även då via mail, varav kontakt togs 
med de berörda informanterna via telefon. För bokning av tid och plats 
med samtliga informanter, togs kontakt via telefon och mail och vid 
samma kontakt tydliggjordes detaljer samt kontrollerades att samtliga 
informanter ville medverka. 
 
Dagen innan varje planerad intervju kontrollerades utrustningen, så att 
mikrofon och bandspelare fungerade korrekt, samt att det fanns batteri 
och band. Detta för att undvika att under intervjun hamna i en pinsam 
situation, där tekniken slutar fungera. 
Som en extra förberedelse, och metod för att samtliga intervjuer skulle 
flyta på smidigt, användes också en intervjuguide (se bilaga 2). En 
intervjuguide är, enligt Jacobsen (1993), en uppsättning teman eller ämnen 
som ska undersökas med flera olika svarspersoner i olika intervjuer. Syftet 
med en intervjuguide är att samtliga informanter får möta likadana och 
för ämnet relevanta frågor. Inför intervjuerna klargjordes också att det var 
pedagogernas egna åsikter som var det intressanta. 
 
Intervjuerna delades sedan upp mellan författarna, så att endast en 
författare deltog vid varje intervju. Detta gjordes för att informanten 
skulle kunna känna sig trygg och våga uttrycka sina åsikter. ”Men 
förhållandet två mot en är enligt de flesta människor förmenande orättvist, och 
det brukar ofta bli så att åskådarna håller på den intervjuade (eller tar avstånd 
från utfrågarna) enbart av denna anledning” (Jacobsen, 1993, s. 185). 
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Som tidigare nämnts användes bandspelare och anteckningsblock vid 
samtliga intervjuer. Anledningen till att just denna utrustning valdes, var 
att det underlättade såväl intervjuerna som det efterkommande 
transkriberingsarbetet. 
 
 
Urval 
Innan undersökningen påbörjades, fanns en klar bild om vilken typ av 
informanter som skulle vara intressant att ha med i studien. Då studien 
handlar om pedagogers uppfattningar om IT i undervisningen, är egentligen 
vilka pedagoger som helst passande deltagare. Men då IT oftast används 
mer självständigt av eleverna högre upp i skolåren, så blev intresset större 
att undersöka vilka åsikter verksamma pedagoger har i skolåren F-6. De 
krav som ställdes på informanterna var att de hade en lärarutbildning och 
att de under denna termin var verksamma i arbetet med barn i skolåren F-
6. Då studien även omfattar två speciallärare, för att ge en bredare syn 
kring uppfattningar om IT i undervisningen, så ställdes inte kravet att 
informanterna ska vara verksamma som klasslärare denna termin, endast 
att de ska vara verksamma pedagoger i skolan. ”Får vi in fel personer i vårt 
urval kan det leda till att hela undersökningen blir värdelös i relation till den 
utgångspunkt vi hade när vi började” (Holme & Solvang, 1997, s. 101). 

Det urval som studien utgår från, kan närmast jämföras med det 
Denscombe (2000) kallar för stratifierat urval. Ett stratifierat urval är en 
blandning mellan slumpmässigt urval och urval med utgångspunkter i 
bestämda egenskaper eller åsikter. ”Den begränsar emellertid urvalsprocessen 
till vissa ramar och tillämpar principen om slumpmässighet inom ramar.” 
(Denscombe, 2000, s. 20) Och bortsett från de skolor där egna 
lärarkontakter fanns etablerade och där kontakten togs direkt med de 
utvalda pedagogerna, så fanns inte möjligheten att bestämma exakt vilka 
pedagoger som skulle delta, utan där var det slumpen som tilldelade oss 
de berörda informanterna. Med hjälp av denna urvalsprocess blev 
informanterna följande; 
 
Informant 1: Kvinna, 50 år, mellanstadielärarexamen, 30 års erfarenhet, 
arbetar i skolår 6. 
 
Informant 2: Man, 54 år, mellanstadielärarexamen, 25-30 års erfarenhet, 
arbetar i skolår 4. 
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Informant 3: Kvinna, 32 år, grundskollärarexamen (sv/so 1-7), 5 års 
erfarenhet, arbetar i skolår 1. 
 
Informant 4: Kvinna, 34 år, grundskollärarexamen (sv/no 1-7), 10 års 
erfarenhet, arbetar i skolår 5. 
 
Informant 5: Man, 55 år; mellanstadielärarexamen, 31 års erfarenhet, 
arbetar i skolår 4. 
 
Informant 6: Kvinna, 34 år, grundskollärarexamen (sv/so 1-7), 12 års 
erfarenhet, arbetar i skolår F-1. 
 
Informant 7: Kvinna, 51 år, grundskollärarexamen (sv/so 1-7, SvA-utb.), 
13 års erfarenhet, arbetar i skolår F-1. 
 
Informant 8: Man, 60 år, mellanstadielärarexamen, 37 års erfarenhet, 
arbetar med SvA år 1-5. 
 
Informant 9: Kvinna, 44 år, grundskollärarexamen & specialpedagogik, 16 
+ 3 års erfarenhet, arbetar med F-6. 
 
Informant 10: Kvinna, 55 år, grundskollärarexamen & specialpedagogik, 
32 års erfarenhet, arbetar med 1-5. 
 
För att komma i kontakt med ovanstående informanter, togs, som tidigare 
nämnts, kontakt med rektorer och pedagoger på olika skolor inom 6 
rektorsområden i en kommun i mellannorrland via e-post och telefon. På 
2 av de totalt 9 kontaktade skolorna, fanns egna lärarkontakter etablerade 
sedan tidigare, och där kan man säga att ett subjektivt urval gjordes 
(Denscombe, 2000), då pedagogerna handplockades för studien. Det skulle 
också kunna ses som ett tillfällighetsurval, då istället principen för ”Första 
bästa som finns tillhands” (Denscombe, 2000, s. 24) tillämpas. 
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På de flesta av de skolor där lärarkontakter sedan tidigare inte fanns var 
det, inom bestämda ramar, slumpen som avgjorde vilka informanter som 
skulle delta. Men på en av skolorna var det rektorn själv som gav förslag 
på informanter som skulle kunna vara passande i studien. Funderingar 
kring det är om denna medvetet har försökt att hitta de mest 
representativa informanterna och i så fall använt sig av ett subjektivt 
urval, eller om denna bara har använt ett tillfällighetsurval och tagit de 
första, bästa, möjliga. 
 
 
Bortfall 
Av de totalt 9 skolorna som kontaktades var det enbart 6 stycken som 
deltog i studien. Från en av de tillfrågade skolorna mottogs ganska snabbt 
efter kontakten ett nekande svar från rektorn, då det inte fanns tid eller 
något intresse från pedagogerna att delta. Från de övriga två skolorna kom 
ingen respons överhuvudtaget. Så bortfallet i studien blev 3 skolor av 9 
möjliga. Målet med studien var att genomföra intervjuer med 12 
pedagoger, 10 ”vanliga” pedagoger och 2 specialpedagoger. Men då inte 
alla skolor gav respons, så lyckades inte detta. Resultatet av studien 
hamnade därför på 10 pedagoger totalt, vilket ändå var tillräckligt 
gynnsamt för studiens tanke och syfte. 
 
 
 
 
 
 
 
Etik 
Genom forskning av olika slag framkommer hela tiden nya kunskaper och 
medvetenheter, och det kan därför ses som en viktig detalj i varje individs 
och samhälles utveckling. ”Samhället och samhällets medlemmar har därför 
ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor 
och att den håller hög kvalitet” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). 
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Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste den som forskar inför varje forskning 
väga värdet av den förväntade kunskapen/informationen mot eventuella 
risker som kan ge informanten negativa konsekvenser. Forskaren får helt 
enkelt inte utsätta informanten för någon typ av undersökning som kan 
vara skadlig för denna. För att undvika att detta sker är 
individskyddskravet en självklar utgångspunkt för forskningsetiska 
överväganden. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är detta krav sedan 
konkretiserat i fyra allmänna huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet 
Samtliga informanter fick först via det utskickade missivbrevet (se bilaga 
1) information om forskningsuppgiftens syfte. Ett undantag var den 
informant som blev kontaktad via telefon direkt, som istället fick 
informationen direkt via telefon. Vid kontakten inför intervjun, där tid och 
plats bestämdes, fick också varje informant en något mer utförlig 
förklaring av studien. 
 
Samtyckeskravet 
Detta krav innebär att deltagarna i studien själva har valt att delta, och det 
har tagits stor hänsyn till detta. Då samtliga deltagare är myndiga har dock 
inga kontakter med övriga parter varit nödvändiga, förutom med rektor 
för godkännande om tid till deras deltagande. I samtliga fall har de 
tillfrågades vilja att delta kontrollerats genom förfrågan, för att kunna 
garantera att de faktiskt velat delta i studien. I det fall där rektorn valde ut 
informanterna var det med extra noggrannhet som deras vilja att delta 
kontrollerades. 
 
 
Konfidentialitetskravet 
Även detta krav har det tagits stor hänsyn till, då det är informanternas 
personliga åsikter som använts i studien. Uppgifter om de deltagande 
informanterna har på bästa, möjliga sätt getts konfidentialitet, genom att 
informanterna nämnts som ”Informant 1, 2, 3” o.s.v., och inte vid sina 
rätta namn. Inte heller namnen på den kommun eller de skolor som 
deltagit nämns. 
 
Nyttjandekravet 
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Den information som samlats in under studiens gång kommer endast 
användas för analys samt i slutresultatet. Informationen kommer inte att 
utelämnas till obehöriga parter eller för kommersiella syften. 

 
Bearbetning och analys insamlad data 
Inför bearbetningen och analysen av insamlad data, inleddes arbetet med 
att intervjuerna transkriberades från bandspelarna, och skrevs ned med 
hjälp av datorer. Därefter gjordes valet att dela upp informanternas svar i 
två kategorier, möjligheter respektive begränsningar, precis som studiens 
syfte varit att undersöka. När denna del av arbetet var klart, började nästa 
del; jämförandet av deras åsikter, för att se om det fanns likheter och/eller 
skillnader samt vilka dessa var, för att slutligen sammankoppla detta med 
bakgrunden. 

I sammanställningen och analysen av intervjuerna, kommer inte samtliga 
frågor och deras svar vara synliga. Citat som tydliggör de möjligheter 
respektive begränsningar som pedagogerna ser med IT i undervisningen 
kommer däremot att bli synliga för att stärka studiens syfte. 
 

Validitet och reliabilitet 
Enligt Denscombe (2000) handlar validitet om att de olika data som samlas 
in, och de metoder som används i undersökningen är riktiga. Begreppet 
validitet inom forskning innebär att de data som används ska spegla 
sanningen och verkligheten, samt att de ska ta upp frågor som för 
forskningens del är viktiga. 
När det handlar om forskningsmetoder är det viktigt att de mätningsresul-
tat och det som undersöks är lämpliga indikatorer som har med under-
sökningen att göra (Denscombe, 2000). ”Validiteten är beroende av vad vi 
mäter och om detta är utklarat i frågeställning” (Holme & Solvang, 1997, s. 
163). I denna studie är det som ska mätas redan utklarat i frågeställningen, 
där det står att det är pedagogernas egna åsikter kring möjligheter och 
begränsningar med IT i undervisningen som ska undersökas. 

Enligt Denscombe (2000) är ett sätt att mäta validitet direkt, genom 
intervjuer. Så den typ av metodinsamling som har gjorts i denna studie 
gjorde det möjligt att direkt mäta validitetsnivån på materialet. ”Direkt 
kontakt under intervjun innebär att data kan kontrolleras, beträffande riktighet 
och relevans under tiden som den samlas in” (Ibid., 2000, s. 162). 
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Denscombe (2000) menar också att det mätinstrument som använts vid 
insamlandet av data måste ge samma resultat vid såväl första som andra 
tillfället, för att det ska vara reliabelt. Men en fundering som uppstått allt 
eftersom studien genomförts, är om det verkligen går att få samma 
resultat vid andra tillfället som vid det första. Då det är pedagogernas 
åsikter som blivit undersökta, så kan dessa ha förändrats under den period 
som gått mellan första och andra undersökningen. 
 
Om mätinstrumentet har hög reliabilitet, menas det att varje gång man 
gör mätningar så blir det samma resultat. Blir det någon skillnad i 
resultatet, så har det inte med mätinstrumentet att göra utan med objektet 
som mäts. Om något av det pedagogerna sett som en begränsning vid 
första tillfället, senare har förbättrats, så finns ingen säkerhet att denna 
kommer se detta som en begränsning även vid det andra tillfället. 
 
De kriterier som ska uppfyllas för att det ska vara reliabelt, är att 
undersökningen ska vara neutral samt att samma resultat uppnås nästa 
gång mätningen genomförs (Denscombe, 2000). Kvalitativ reliabilitet är 
följande; ”Om någon annan genomför undersökningen, kommer han eller hon 
fram till samma resultat och drar han eller hon samma slutsatser?” (Ibid., 
2000, s. 250). Enligt Holme och Solvang (1997) går det att nå en 
tillfredsställande nivå av reliabilitet och validitet, genom att under arbetets 
gång kritiskt granska och noggrant bearbeta det material som samlats in. 
 

Metoddiskussion 
Då studiens syfte är att framhäva pedagogers egna åsikter och tankar, så 
är förhoppningen att ingen av de tillfrågade har valt att undanhålla eller 
förfina sanningen för studiens skull. Det är dock ändå sådant som kan ske, 
trots det Denscombe (2000) säger om att intervjuer som metod kan 
underlätta att direkt kontrollera data och dess reliabilitet. 

Såhär med facit i hand, skulle kontrollerande observationer ha genomförts 
efter intervjuerna, för att på så vis kontrollera om det som informanterna 
sagt verkligen var sanningsenligt. Genom efterkontrollerande observatio-
ner, skulle det informanterna sagt lättare kunna bekräftas eller motsägas. 
Förhoppningarna är att ingen av informanterna valt att tala osanning vid 
intervjutillfällena, då det inte gynnar studien på något sätt. 
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Ett annat dilemma med den metod som användes för att få kontakt med 
informanterna, var att det tog lång tid och inte gav resultat så fort som 
förväntades. Om enbart telefonkontakt använts vid sökandet efter infor-
manter, så hade kanske kontakt uppnåtts tidigare vilket hade kunnat 
innebära att fler informanter kunnat delta. 

Studien hade också ett litet bortfall, där 3 kontaktade skolor inte deltog. 
Två av dessa hörde inte av sig, och på den tredje fanns ingen tid eller 
intresse bland pedagogerna att ställa upp. Om dessa kontaktade skolor 
inte hade fallit bort, så hade kanske studiens resultat sett annorlunda ut, 
med endera fler positiva eller negativa röster om IT i undervisningen. 
Bortfallet påverkade dock inte studien i övrigt.  
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Resultat  
I den nedanstående texten följer de deltagande informanternas åsikter om 
möjligheter respektive begränsningar med IT i undervisningen. Ett försök 
har gjorts att dela in dem i två kategorier, men de är ändå sammanhäng-
ande, och därav kommer vissa begrepp nämnas både under begränsningar 
och möjligheter. Avslutningsvis presenteras informanternas tankar om de 
politiska satsningarna av IT.   
 

Begränsningar  
Nio av de tio tillfrågade informanterna, nämner brist på kompetens, inom 
området IT, hos pedagogerna som en av de största begränsningarna med 
IT i undervisningen. Nästan samtliga uttrycker också ett motstånd på olika 
sätt, gentemot arbetet med IT. Detta bidrar i vissa fall till att man helt och 
hållet undviker arbetet med datorer i klassen. En av informanterna 
berättar om tydlig brist på kompetens som övergått i rädsla för att över-
huvudtaget använda datorn; 

”Och vad händer om jag trycker här? Och exploderar den?” (Informant 7). 

Ytterligare en begränsning som har bidragit till att arbetet vid datorerna 
minskat, är att pedagoger anser att datoranvändningen tar tid från andra 
moment. En av informanterna visar ett tydligt medhåll på detta, och 
menar att det inte behöver satsas mer pengar på att införa IT och datorer i 
skolan. Det är nog som det är nu. Pengarna borde istället satsas på andra 
resurser. Två av informanterna menar det motsatta, och anser att bristen 
på resurser, såväl ekonomiska som materialistiska, gör att färre pedagoger 
använder IT i undervisningen och ser detta som en begränsning. 

”Jag ser mest bara fördelar… Det enda som är en nackdel, det är det är så himla 
dyrt nuförtiden, så att vi inte kan ha så många datorer som vi vill.” (Informant 
9). 

Många informanter anser också att det inte bara tar tid från andra mo-
ment, utan att själva arbetet med IT är tidskrävande i sig. Det handlar inte 
bara om att låta eleverna sätta sig vid datorn, man måste också veta vilka 
sidor som är OK för dem att besöka, samt vilka sidor man själv kan 
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använda sig av vid till exempel genomgångar. Om kunskap finns hos 
pedagogerna om vilka sidor som är säkra att besöka, så  blir det lättare att 
fånga elevers intressent direkt och göra om dem till en del av undervis-
ningen.  

En annan begränsning som nästan samtliga informanter är överens om, är 
brist på datorer och datorsalar. 

”Förr hade vi ju datasal, men det har dem ju tagit bort nu då, tyvärr. Så vi har 
gått tillbaka 20 år i tiden egentligen nu på den här skolan” (Informant 8). 
 

”Ska man göra något jobb, nu är det ju under SO’n, eller så om länder och dem 
ska forska och så, då har man ju fått portionera ut dem på olika rum… Och det 
är ju svårare. Ta hänsyn till andra, olika klasser och sådär… lärare” (Infor-
mant 1) 

 
Ett flertal lärare har berättat att bristen på datorer och datorsalar, resulte-
rat i att man måste slussa ut sina elever till andra klasser och klassrum eller 
att de får vänta på sin tur för att använda datorn. I samtliga fall måste man 
försöka få alla elever aktiva, vilket blir en tydlig svårighet – i synnerhet om 
man inte har alla elever samlade i samma klassrum. Det faktum att 
pedagogerna då måste lämna vissa elever själva vid datorn, skapar pro-
blem eftersom de inte hinner kontrollera vad eleverna gör och inte heller 
kan hjälpa dem att förstå vad de bör och inte bör göra. Elevernas okun-
skaper kring vad man bör och inte bör göra vid datorn, har på en av de 
undersökta skolorna lett till stora problem som tagit tid av den övriga 
undervisningen. Två av informanterna menar därför att kunskap om vett 
och etikett vid datorn borde införas som en del av ämnet livskunskap eller 
som ett eget skolämne. 

”Ett alternativ är ju att strunta i alla datorer och Internet. Men då kommer de 
ut från skolan som handikappade. Vi lär dem trafikregler och hur de ska tänka i 
olika situationer, men… det här är ju jätteviktigt. Ja, att de har koll på de här 
frågorna också” (Informant 2). 

IT och datorn får dock inte ta allt för stor plats i undervisningen. Infor-
manterna menar att det måste finnas en balans mellan IT-användningen 
och den vanliga undervisningen, eftersom enbart användande av IT kan få 
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ett bakslag och leda till okunskap istället för kunskap. Variation är en 
viktig del, främst för att eleverna även ska använda sig av papper och 
penna, men också för att många elever använder datorernas olika pro-
gram för att dölja sina eventuella svagheter och svårigheter. Ett par av 
informanterna tror att många elever, speciellt i de yngre åldrarna, använ-
der datorns ordbehandlingsprogram för att dölja sina egna stavfel. En av 
dessa tror även att eleverna kan tänkas använda datorns ordbehandlings-
program för att klippa och klistra, och på så sätt dölja sina svårigheter. Det 
måste också finnas plats för övandet av skrivfärdigheter och motorik. 

”Men motoriken som dem kanske behöver annars där, tror jag att dem kan 
tappa, en del av den motorik som man tränar upp när man använder penna och 
papper” (Informant 5). 

Även många av de andra informanterna håller med om att motoriken kan 
påverkas genom mycket sittande vid datorn, såväl positivt som negativt. 
Det informanterna anser kan påverka motoriken negativt är att de 
använder datorn till stor del och pennan allt mindre. Detta kan särskilt ses 
när de texter som är producerade av elever i de yngre åldrarna blir lästa. 
 
 
Möjligheter 
Den positiva delen av hur datorn i samband med motoriken kan skapa 
möjligheter, kan främst förklaras genom att finmotoriken är en del av 
utvecklingen, som för vissa barn kommer sent och datorn ger då dessa 
elever en möjlighet att känna att de lyckas. 
 
Informanterna menar att om dessa barn, som redan har svårigheter i form 
av finmotoriken, tvingas traggla på med pennan och försöka lära sig skriva 
bokstäver, så kommer intresset att lära sig skriva tonas ner och försvinna. 
För att undvika detta, menar informanterna att det kan vara bra för dessa 
elever att av och till sitta vid datorn och se att de kan skapa fina bokstäver 
samt få dem att känna att de har lyckats Detta kan öka deras 
självförtroende och fortsatta lust att lära. Och det är inte bara för elever 
som har problem med finmotoriken som datorn kan hjälpa. 
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”Jag hade nog inte sett det behovet, han hade inte problem med finmotoriken, det 
var det inte, men han hade inte ork att skriva så. Då skulle han ju naturligtvis 
fått suttit vid datorn mer, men det var inte det att han inte kunde, det var orken 
att sitta och skriva som inte fanns där. Och då är det fantastiskt att han kunde få 
då, då fanns det ju härinne det var bara enkelt att medlet var ju datorn” 
(Informant 3). 
 
Barn i behov av särskilt stöd har också, enligt många av informanterna, 
stor nytta av IT i undervisningen. En av speciallärarna menar att barn i 
behov av särskilt stöd kan koncentrera sig bättre om de får arbeta vid en 
dator. De slipper då momentet med att bläddra mellan olika böcker, och 
får en möjlighet att ta till sig av informationen på flera sätt; de kan läsa, 
lyssna och skriva själva. Enligt bägge speciallärarna är det dock inte bara 
barn i behov av särskilt stöd som har nytta av IT i undervisningen. Barn 
med läs-, skriv- och matematiksvårigheter kan också ha stor nytta av 
datorn som redskap. Även övriga informanter ser möjligheter med datorn 
som redskap, såväl för barn i behov av särskilt stöd som för övriga. 
Datorer är viktiga redskap för alla elever! 

”Alltså, IT… Datorer tänker jag då, det är ju lika viktigt som att vi använder 
pennor… Alltså, det är ju en del av samhället och då måste det vara en del av 
skolorna också” (Informant 6). 

Många informanter menar att IT är något som måste finnas med i varda-
gen, eftersom skolan ska spegla samhället. Ett av datorns program som 
många informanter ser som en möjlighet, men som tidigare även nämndes 
som en begränsning, är ordbehandlingsprogrammen och dess stavnings-
funktioner. De bägge speciallärarna, samt ytterligare 3 informanter anser 
att stavningsfunktionen kan användas för att hjälpa eleverna med deras 
stavning. 

”Ja, jag tror ju inte att det är någon större risk att de lär sig stava sämre för att 
se, det finns ju forskning om det här att ju fler gånger man har sett ett ord 
rättstavat, ju större chans är det att det blir rätt sen när man skriver det” 
(Informant 10). 

Informanterna påpekar dock tydligt att datorn bör användas som ett 
kompensatoriskt hjälpmedel, som varieras med den övriga undervisning-
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en. Även om den kan göra eleverna mer självständiga, så bör den inte 
utesluta övrig undervisning. 

Många, men inte alla, informanter pekar på att IT i undervisningen kan 
användas för att skapa ett ökat intresse för skolan hos eleverna. Genom att 
erbjuda eleverna en stund vid datorn, om de först gör sina uppgifter, 
lockas fler att faktiskt göra sina uppgifter, menar en informant. Detta, har 
ett flertal informanter bekräftat, fungerar också med barn i behov av 
särskilt stöd då man använder datorn som en morot. Även barn med 
finmotoriska svårigheter kan ha nytta av detta. 

”Särskilt hos en viss grupp som, det märker man ju att det är sådana som får 
kämpa med det skrivtekniska, men att dem egentligen har kreativiteten eller 
förståelsen för uppgiften” (Informant 4). 
 

Pedagoger vs. Politiker? 
Då informanterna delgett sina åsikter om möjligheter respektive begräns-
ningar om IT i undervisningen, så ställdes en avslutande fråga om varför 
de tror att politiker vill satsa mer pengar på IT i undervisningen. Det 
visade sig att få ett enhetligt svar från samtliga informanter var inte det 
enklaste, men majoriteten av informanternas svar var negativa. Två av 
informanterna trodde att politikerna satsar så mycket som de gör, för att 
de vill hänga med i den allmänna marknaden och forskningsutvecklingen, 
och en trodde att politiker satsar så mycket som de gör för att de vill 
skryta och imponera. Andra informanter menade att de inte ens visste om 
att satsningar pågår. 

Hittills var åsikterna gentemot politikernas satsningar negativa, men det 
fanns ändå ett par informanter som såg förhoppningarna med alla dessa 
satsningar. En av informanterna ville i alla fall tro att IT-satsningarna var 
något positivt, för barnen och ungdomarna och en annan trodde att 
anledningen till satsningarna var att samhället är uppbyggt av IT och att 
skolan ska spegla samhället. Denna informant menade att det var positivt 
att politikerna ville bidra till att skolan speglar samhället. 
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Diskussion 
 
Denna studie har fokuserat på vad pedagoger idag anser om IT i under-
visningen.  
 
Under 80-talet började datorerna ta plats i de svenska skolorna (Jedeskog, 
2000), men det var endast ett fåtal som såg möjligheterna med dem i 
undervisningen (Enochsson, 2001). Då samhället i sig har förändrats och 
informationstekniken tagit en allt större plats i vår vardag (Regeringens 
skrivelse, 1997/98:116), så har även synen på IT i undervisningen föränd-
rats.  
 
Med denna förändring kom också nya tankesätt samt satsningar från 
högre instanser, för att göra datorn till en naturlig del i undervisningen. 
Utifrån dessa satsningar fick skolorna delta i satsningar som bland annat 
DOS-projektet (Enochsson, 2001), som i sin tur bidrog med ett ökat 
användande av datorn i undervisningen. DOS-projektet bidrog också till 
att olika datorprogram, bland annat ordbehandlingsprogrammen fram-
kom mer. Ordbehandlingsprogrammen är en del av DOS-projektet som 
än idag finns med i skolorna, på gott och ont. Vissa av de tillfrågade 
pedagogerna menar att ordbehandlingsprogrammen lätt kan användas 
som facit bland yngre barn, som ännu inte lärt sig att stava själva och att 
de därmed får inställningen att man inte behöver kunna det. Andra 
pedagoger menar att programmet bör ses mer som ett hjälpmedel, främst 
för barn som inte kan stava eftersom de lär sig stava bättre om de får se ett 
rättstavat ord tillräckligt många gånger. Vad detta beror på, har genom 
studien inte kunnat konstateras, men en fundering är om det hänger 
samman med pedagogernas undervisningsmetoder. Om pedagogen vill 
satsa på ett mer traditionellt undervisningssätt, kanske det lättare blir så 
att denna ser begränsningar före möjligheter med IT i undervisningen. 
 
Undersökningen visade en någorlunda jämvikt mellan de möjligheter och 
begränsningar som de tillfrågade pedagogerna såg. I den följande texten 
diskuteras dessa begränsningar och möjligheter var för sig. 
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Av alla de begränsningar som nämndes under studiens gång, var det 
enbart två som nästan samtliga informanter pekade på. En av dessa 
begränsningar var brist på datorer. Brist på datorer kan i sig vara en 
begränsning (Pelgrum, 2001), men kan också bidra till fler begränsningar. 
Detta kan i sin tur bidra till att informanterna utesluter användandet av 
datorn i undervisningen istället för att göra den till en del av det, då de 
anser att det inte bara tar tid från andra moment, utan att även själva 
arbetet med IT är tidskrävande. Ellneby (2005) menar att pedagoger tror 
att datoranvändningen kommer ta tid från andra områden som kan 
behöva tid och stimulans. 

Den andra begränsningen som nästan samtliga informanter tar upp, är 
brist på kompetens hos pedagoger. Detta är också enligt forskningen en 
vanlig begränsning (Enochsson, 2001; Eteokleous, 2008; Klerfelt, 2007; 
Pelgrum, 2001; Riis, 2000), som har följt med i stort sett från starten av 
datorernas introduktion i skolan. Ändå har man under hela grundskolans 
historia försökt hitta lösningar i tekniken för olika pedagogiska problem 
(Almqvist, 2005). En av de tillfrågade informanterna berättade om en 
vanlig jargong bland pedagogerna, som är att kompetensbrist kan utveck-
las till rädsla. Hon berättade också om en annan verksam pedagog där 
bristen på kompetens utvecklats till en sådan gräns, så att denna knappt 
vågade sitta vid datorn. Detta skulle kunna bero på att pedagogerna inte 
får tillräckliga kunskaper. Det kanske inte räcker med att erbjuda dem 
olika utbildningar inom IT, det kanske snarare behövs att någon med 
auktoritet pekar med hela handen och får dem att ta till sig av utbildning-
en. Samtidigt måste nog flertalet pedagoger också få veta att IT inte är ett 
hot mot deras roll som pedagog, utan ett hjälpmedel för såväl dem som 
eleverna. 

För vissa av de tillfrågade pedagogerna existerade knappt ordet begräns-
ning i samband med IT i undervisningen. De båda speciallärarna såg till 
exempel enbart möjligheter med IT i undervisningen. Frågan är om detta 
beror på att de arbetar med mindre elevgrupper eller om det beror på att 
de arbetar med barn med svårigheter av olika slag. Forskning visar att 
datorn är ett bra hjälpmedel för alla elever, men främst för dem med 
svårigheter, eftersom det blir lättare att skapa övningar som gör att de kan 
hålla samma tempo som resten av klassen (Eteokleous, 2008; Laurillard, 
2008; Lindstrand, 2001; Klerfelt, 2007; Säljö, 2002). Det faktum att datorn 
kan ses som ett hjälpmedel för alla barn, men främst för dem i behov av 
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särskilt stöd, var det många av de tillfrågade informanterna som pekade 
på. Vissa av informanterna menade att datorn inte bara var bra som ett 
hjälpmedel för eleverna, utan också att det kunde användas som ett 
lockbete för dem, för att få dem att arbeta och 
göra sina uppgifter.  
                        
En annan möjlighet som många av informanterna nämnde var en tro om 
att IT i undervisningen kan skapa ett ökat intresse för skolan. Dessvärre 
finns ingen tydlig forskning, som bekräftar att IT i undervisningen kan 
skapa ett ökat intresse för eleverna, utan den möjlighet som beskrivs här 
är pedagogernas egna åsikter och funderingar. 

En sak som har uppmärksammats i denna studie, är att flertalet av skolor-
na inte har någon direkt strategi för hur man bör eller kan arbeta med IT i 
undervisningen, vilket Laurillard (2008) anser vara viktigt. Under en av 
intervjuerna nämnde en informant att rektorn borde ta tag i saken och 
satsa mer på IT för skolans skull. En annan informant menar att IT är en 
del av samhället, och att skolan måste spegla det samhället – det kräver 
också att alla är beredda att åtminstone pröva. Om politikerna tänker 
fortsätta satsa pengar på IT till skolan, så måste rektorerna ta sitt ansvar 
och göra något vettigt av det. 

 

Förslag på vidare forskning 
Under tiden som studien pågick, främst under den period då intervjuerna 
genomfördes, så uppkom funderingar om hur IT egentligen påverkar 
elever i behov av särskilt stöd. Nästan samtliga informanter menade att 
datorn var ett bra kompensatoriskt hjälpmedel för dessa elever, och därför 
kan det vara intressant att göra en fördjupad forskning om datorn verkli-
gen är det bästa hjälpmedlet för dessa barn, och hur det används för dem 
ute i verkligheten. 

En annan sak som kan vara intressant att undersöka, då det inte finns så 
mycket forskning om det, är om eleverna anser att IT gör skolan mer 
intressant. Pedagogerna som intervjuades under studiens gång, menar att 
de tror att IT i undervisningen ger eleverna ett ökat intresse för skolan, 
men är det verkligen så? Vad har eleverna själva för åsikter om all IT som 
förekommer i undervisningen? Kan det vara så att de inte alls är intresse-
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rade av IT i undervisningen, utan att det bara är en förvriden syn från 
politikers och pedagogers håll? 

Många av de intervjuade informanterna kommenterade att det inte satsas 
något på IT i deras skolor och då besluten om att införa IT inte ligger på 
pedagogernas nivå, så vore det väldigt intressant att få veta vad rektorerna 
anser om användningen av IT i undervisningen. Införandet av IT ligger på 
deras bord, eftersom de har tillgång till de ekonomiska resurserna som 
krävs för att få in det. 
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som läser sista terminen på lärarutbildningen, via 
Mittuniversitetet Härnösand. 
Just nu håller vi på med vårt sista arbete, examensarbetet/C-uppsatsen, och 
skriver om de möjligheter resp. begräsningar som verksamma pedagoger ser 
med IT i undervisningen.  
 
Vi är nu ute efter verksamma pedagoger i skolår F-6 samt 2 specialpedagoger 
som kan tänka sig att ställa upp på en intervju kring detta område.  
Självklart kommer ni som ställer upp att vara anonyma i slutprodukten, det 
som kommer att nämnas är dock ålder, vilken klass ni arbetar i denna termin, 
utbildning samt det antal år som ni varit verksamma som pedagoger. Skolans 
namn kommer inte heller nämnas. 
 
Totalt kommer studien att innehålla intervjuer med 10 pedagoger, varav 2 
specialpedagoger. 
 
Känner Ni att Ni har någon/några på Er skola som kan ställa upp på detta, så 
vore vi tacksamma om ni ville höra av er fortast möjligt till oss, för att boka tid 
och plats.  
 
 
Tack på förhand, 
 
Sandra & Alexandra 
 
Vid funderingar eller annan kontakt finns vi via e-mail eller telefon: 
 
Sandra:           
Mail: XXXXX 
Telefon: XXXXX 
 
Alexandra:  

Mail: XXXXX 
Telefon: XXXXX 
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BILAGA 2: Intervjuguide  
Möjligheter resp. begränsningar som pedagoger ser med IT i skolan  

 

Ålder: 

Kön:  

Antal år i yrket: 

Utbildning (grundutb. & ev. vidareutbildning): 

Verksam i årskurs denna termin: 

Intresse för ämnet IT i allmänhet (utveckla?): 

Beskrivning av skolan (antal elever, geografisk förklaring):  

 

1) Vilka möjligheter ser du med IT i undervisningen? 

2) Vilka begränsningar ser du med IT i undervisningen? 

Ev. följdfråga till fråga 1 & 2: Varför? 

3) Har du något eget intresse för ämnet IT? 

Ev. följdfråga till fråga 3: Hur tror du det kan påverka ditt eget användande 

av IT i undervisningen? 

4) Anser du att du har tillräcklig utbildning för att behärska IT i undervis-

ningen så pass som du skulle vilja? 

Ev. följdfrågor till fråga 4: 

– Om ”Ja”; Hur & var har du fått den utbildningen?   

- Har du fått/blivit erbjuden utbildning inom IT/hur man kan använda IT 

från lärarutbildning eller den/de skolor du arbetat på? 

- Skulle du vilja ha mer utbildning inom IT/hur man kan använda IT i 

undervisningen? 

5) Tror du att IT i undervisningen kan skapa ett ökat intresse för skolan 

hos elever? 

Ev. följdfrågor till fråga 5:  

- Om ja, hur?  

- Skulle det vara en hållbar lösning; att erbjuda mer IT i undervisningen? 
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6) Hur tror du att IT i undervisningen kan skapa möjligheter för elever i 

behov av särskilt stöd? (T.ex. inkludering, förbättrade inlärningssituatio-

ner el. kommunikationssituationer…) 

7) Hur tror du att elevers kunskaper/okunskaper påverkas av IT i undervis-

ningen? 

(T.ex. att elevers stavningsproblem ”försvinner”, att elever inte får den 

utmaning de behöver & tröttnar på skolan) 

8) Hur tror du att IT i undervisningen påverkar elevernas motorik? 

9) Vill du som pedagog att man inför mer IT i undervisningen än det som 

används i dagsläget? 

10) Tror du att kompetensbrist/att pedagogerna anser sig ha kompetensbrist 

inom området IT gör att fler ser begränsningar före möjligheter med IT i 

undervisningen? 

11) Finns det något som Du tycker att er skola borde göra inom området 

IT? 

Ev. följdfrågor till fråga 6, 7, 8: Är det en (tänkbar) möjlighet eller 

begränsning? 

Ev. följdfråga till fråga 9: Vad tror du det finns för möjligheter eller 

begränsningar med det? 

12) Varför tror du att politiker vill lägga in mer IT i skolan och undervisning-

en?  
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