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Abstrakt 

Detta examensarbete belyser variationen i pedagogernas uppfattningar och 

attityder av fenomenet IKT, informations- och kommunikationsteknik, som 

pedagogisk verktyg. Syftet har varit att undersöka lärarnas tankar och 

perspektiv kring sin egen kompetens och datorpedagogiska metoder de 

använder sig av vid teknikbaserad undervisning. Genom intervjuer inhämtades 

lärares uppfattningar utifrån en fenomenografisk ansats. Sex intervjuer 

genomfördes med pedagogerna i åk 1-4 från två olika skolor. Den första 

kategorin i resultatet, Lärarnas uppfattningar om sin datorpedagogiska kompetens, 

visade att pedagogerna uppskattade sin datorpedagogiska kompetens som mer 

eller mindre bristfällig. Gemensamt för alla var att det efterlystes mer 

datautbildning med pedagogisk inriktning. Synen på IKT som pedagogiskt verktyg 

visade på stor variation, men dessa uppfattningar kunde indikeras som olika 

uttryck för positiva attityder. Pedagogerna såg framförallt möjligheter med IKT 

som lärverktyg. Den sista kategorin Lärarnas tankar kring datorpedagogiska 

metoder, visade hur pedagogerna arbetade med olika datorpedagogiska 

metoder på modernt och innovativt sätt. Parallellt med dessa teknikanpassade 

arbetssätt förekom även metoder där man huvudsakligen utnyttjade de digitala 

verktygens tekniska möjligheter. 

 

 

Nyckelord: datorpedagogiska metoder, digitala lärverktyg, IKT, lärarroll, 

teknikbaserad undervisning  
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1. Inledning  
Inom området informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolans 

pedagogiska miljöer finns olika intressanta och viktiga aspekter man kan 

fokusera på. Jag är intresserad av att undersöka lärarnas uppfattningar om hur 

dagens olika digitala lärressurser används i undervisningssituation för att 

främja elevernas lärande. Det framkommer från olika forskningsrapporter att 

det saknas aktuell forskning om vilka pedagogiska metoder utvecklar och 

stödjer elevernas lärande på bästa sätt. Det efterfrågas stöd till lärare som 

behöver praktisk rådgivning samt nya insikter och kunskaper om IKT 

anpassade arbetssätt.  

 

Det är viktigt att alla elever får med sig en gedigen e-kompetens från skolan, 

vilket innefattar användandet av de olika digitala verktygen såsom datorer, 

surfplattor, interaktiva skrivtavlor, iPads, digitala kameror osv. För att säkra 

undervisningens kvalité har skolpolitikerna på nationell nivå tydliggjort vikten 

av IT som strategiskt verktyg för att främja utbildning och lärande. Målet är att 

skapa skola, där IKT ses som naturlig och integrerad del av pedagogisk 

verksamhet. För att uppnå målet har det genomförts flera statliga satsningar på 

IT vilka har resulterat till attitydförändring gentemot digital teknik som numera 

ses inte bara som gymnasial lärverktyg, utan som lärresurs för 

utbildningsystemets alla delar. Denna uppfattning är förankrad även i 

Läroplanen som är ett centralt styrdokument vilket kan ses som uttryck för 

gällande diskursiva mönster. 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11 (Skolverket, 

2011), finns IKT användning med som återkommande inslag, både i det centrala 

innehållet och i kunskapskraven. Enligt Lgr11 ska dessa verktyg användas för 

olika ändamål av eleverna i deras kunskapsutveckling. Skolans uppdrag när det 

gäller IKT och kunskaper är bl.a. att ”skolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ 

och samhällsmedlem (Skolverket, 2011, s. 13). 

 

Digital teknik har blivit en naturlig del av dagens informationssamhälle. 

Eftersom skolan enligt Lgr11 ska ansvara för att eleverna inhämtar och 

utvecklar sådana nödvändiga kunskaper som krävs för att aktivt delta i 

samhällslivet, så innefattar detta även kunskaper om IKT.  

Vidare har skolan som mål ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola 

 
/…/ kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011, s. 14). 

 

 Lgr11 betonar även skolledningens roll i att skapa förutsättningar för 

teknikbaserad lärande. Rektorns ansvar är att se till att ”skolans arbetsmiljö 

utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet 
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och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 

datorer och andra hjälpmedel” (Skolverket, 2011, s. 18). 

 

Det är ändå läraren som spelar den mest centrala rollen i denna 

implementeringsprocess med tanke på att deras personliga uppfattningar 

kommer omedvetet förmedlas till eleverna. Jedeskog (2000) redovisar i sin 

avhandling Ny i klassen hur introduceringen av datorer i skolan har varit en 

ganska tungrodd process, eftersom många lärare har varit negativt inställda 

gentemot den nya tekniken. Dunkels (2007) förklarar detta med faktum att 

många lärare är vad hon kallar för ”nätets invandrare”, medan dagens elever 

däremot är ”nätets infödda”. Hon har gjort en fri tolkning efter den 

amerikanska författaren Marc Prensky som först lanserade uttrycken ”digital 

natives” och ”digital immigrants” - numera har dessa uttryck spridit sig inom 

utbildningsväsendet och används flitigt i olika publikationer. Man menar, att 

vår syn på Internet och de digitala redskap som finns tillgängliga idag beror i 

hög grad på när vi är födda, och det finns väsentliga skillnader mellan de olika 

generationer i hur vi tar till oss ny teknik. 

 

Mot denna bakgrund känns det intressant och relevant att undersöka lärares 

uppfattningar av praktiska erfarenheter om användandet av digital 

informations- och kommunikationsteknik i grundskolans tidiga år. 

 

 

mailto:kl@ssen
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2. Bakgrund 
Följande kapitel är indelat i tre avsnitt. Avsnitt 2:1 redogör och klargör begrepp 

som rör ämnet och används i uppsatsen. Avsnitt 2:2 behandlar olika centralt 

styrda statliga projekt som har varit av stor betydelse vid introducering och 

implementering av IKT inom det Svenska utbildningssystemet. Avsnitt 2:3 

presenterar senaste forskning inom området informations- och 

kommunikationsteknik.  

 

2:1 Begreppsdefinitioner 

2:1:1 IT och IKT 

I de olika publikationer och rapporter används skilda begrepp för att beskriva 

användningen av informationsteknik i undervisningen. Begreppet IT 

(förkortning av informationsteknik) dominerar i den tidigare forskningen och 

användes frekvent. Dagens författare använder sig alltmer begreppet IKT 

(förkortning av informations- och kommunikationsteknik) eftersom 

utvecklingen gått framåt och begreppet behöver omfatta även den 

kommunikativa aspekten. 

Enligt Nationalencyklopedins nätupplaga beskrivs begreppet IT som: 

IT, informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de 

tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och 

telekommunikation (NE, 2006). 

 

IKT kan beskrivas som en beteckning för de tekniska möjligheter som 

datorteknik och telekommunikation skapar tillsammans med betoning på 

kommunikationens roll i detta samspel.  IKT- begreppet innefattar allt från att 

kunna insamla, lagra och bearbeta information som digital data, kunna känna 

till och hantera datorns olika program som Google Maps, Google Drive, 

Photostory, Wikispace m.m. Det omfattar förståelsen för hur olika webbsidor 

kan användas eller hur man bygger hemsidor, att söka och sålla information, 

vara källkritisk eller att kunna använda de olika appar och sociala medier. IKT 

innefattar även andra tekniska enheter som digital bild, film, radio och TV. 

Begreppet IT ska ses som synonym till IKT de tillfällen den har använts. 

2:1:2 Datorpedagogiska undervisningsmetoder 

Trots att begreppen ”datorpedagogiska undervisningsmetoder” eller 

”datorpedagogiska metoder” används frekvent i skoldebatten och förekommer i 

olika publiceringar finns det ingen enhetlig definition av detta att hitta. 

Härnedan ges en urplock från olika källor för att närmare belysa 

begreppsinnehållet. 
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Ända sen man började använda digital teknik i skolan har man undersökt 

metoder som kan vara lämpliga vid teknikstödd undervisning. Forskning visar, 

att pedagogerna som använder teknik i undervisningen gör detta olika. Enligt 

en studie gjort av Ilomäki (2008) kan man skilja på två skilda sätt av 

teknikanvändandet i undervisningen. Det s.k. ”moderna sättet” utgår från 

eleverna och betonar kunskapande, problemlösning och gemenskap vilket anses 

fördelaktigt. Man lägger vikt på elevernas aktiva deltagande i en autentisk miljö. 

Vid sådana metoder kan IKT ses som pedagogisk verktyg där eleverna 

använder sig olika verktygsprogram, sociala medier på Internet samt utnyttjar 

nätbaserade lärmiljöer. Dessa metoder har visat sig ha gynnsamma effekter 

även på elevernas datatekniska färdigheter vilka utvecklas under arbetets gång. 

Studien kom dock fram till att många lärare använder digital teknik på 

”gammalt sätt”, enligt de vanliga, tidigare använda metoder som utgår från 

läraren och inte eleven. Denna metodik består vanligtvis av informationsbyte, 

eleverna får göra enklare projektarbeten eller små övningsuppgifter. Ilomäki (2008) 

kom fram till att innovativa teknologistödda arbetsmetoder går ut på att läraren 

fungerar huvudsakligen som projektledare och organisatör, inte någon som 

delar ut uppgifter och ”äger” informationen om arbetet. Jobbar man som lärare 

med tekniken så ska man skapa de rätta förutsättningarna för elevers arbete 

genom att lära de effektiva och användbara arbetssätt under eget ansvar. 

 

En annan finsk forskare, Lakkala (2010), betonar vikten av metodiken, där man 

som pedagog strukturerar och synliggör viktiga arbetstekniker och kunskaper 

nödvändiga för eleverna att behärska vid datorbaserat lärande och som andra 

pedagogiska metoder inte lägger så stor vikt vid. Hon skriver: 

 
Such elements are, among others: productive co-construction activities; sustained 

adopte inquiry practices, and sophisticated use of modern technology for knowledge 

work. (Lakkala, 2010, s. 7) 

 

Dansk forskarpar presenterar i sin rapport Formalized Informal Learning – ICT and 

Learning for the 21st Century (2011) ytterligare metoder som har visat vara 

gynnsamma vid teknikbaserad undervisning. Enligt dem har 

undervisningsdesign, där eleverna arbetar i grupper med berättande 

problemorienterade uppgifter såsom Storyline, visat ha positiv effekt på elevernas 

lärande. Vidare har utvald, genomtänkt material för digitala presentationer 

samt egenproduktion av empirisk data som ska dokumenteras och presenteras 

av eleverna visat gynnsam påver kan på inlärningsprocessen. Samma effekt har 

kunnat konstatera när man jobbar med process- orienterade e-portfolion som 

pedagogisk metod. Grönlund (2012) lyfter fram ytterligare två fungerande 

metoder: att skriva sig till läsning samt flipped classroom, det omvända 

klassrummet, där läraren spelar in sin genomgång i förväg som sedan blir 

tillgänglig för eleverna via nätet. Eleverna kan se den hemma och ägna 

lektionen åt grupparbeten och andra sätt att bearbeta och befästa kunskaper. 

Enligt honom kan det finnas även andra metoder som inte har ett namn men 

som lärare har tagit fram och som fungerar som bra arbetssätt. 
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2:2 Statliga satsningar 

2:2:1 IT i Skolan – ITiS och praktisk IT- och Mediekompetens – PIM 

 

Mellan 1998 - 2002 genomfördes statliga projektet ITiS - IT i Skolan - på uppdrag 

av Riksdagen. Som bakgrund och avsikt till projektet, så som det uttrycks i 

direktiven, var att förändra det pedagogiska förhållningssättet i skolan i enlighet med 

läroplanen (Regeringens skrivelse 1997/98:176). Målet var att utveckla mer 

elevanpassad undervisning med hjälp av den nya tekniken samt ett förnyat 

pedagogiskt synsätt för att främja lärandet med hjälp av IT.  För att nå målet 

erbjöds pedagogerna i de olika verksamheter tillgång till e-post, det köptes in 

datorer som arbetshjälpmedel för lärare mm. Vid sidan av stora investeringar i 

teknisk utrustning satsades även resurser för att öka IT-kompetensen hos lärare 

och elever. Utvärderingen av ITiS visade, att datorer sågs mera som integrerad 

del av skolan i projektets slut. Man kom även fram till slutsatsen att lärarna 

generellt hade utvecklat en mera positiv inställning till den digitala tekniken 

och dess användande i skolan (Chaib, Chaib & Ludvigsson, 2004).  

 

Genom att IT infördes in som ett pedagogiskt tankeväckande hjälpmedel i 

lärarnas egen kompetensutveckling och i utvecklingsarbetet kom IT att fungera 

som ett incitament för pedagogisk förnyelse. Intressant i sammanhanget är, att 

det fanns ingenting i utvärderingen som kunde tyda på att en denna utveckling 

kommit eleverna till godo fullt ut (Tebelius, Aderklou & Fritzdorf, 2003). 

 

För att ytterligare pådriva och stödja IT implementering i skolorna gav 

Regeringen år 2005 Myndigheten för Skolutveckling uppdrag att utveckla IT- 

och medieanvändningen i förskola och skola. Resultatet blev PIM - Praktisk IT- 

och Mediekompetens som startades 2006. Syftet med projektet var att höja 

lärarnas datatekniska kompetens genom att erbjuda 10 webbaserade 

handledningar hur olika programvaror kan användas praktiskt samt möjlighet 

att lära sig mer av ljud-, text- och bildhantering, hur man söker information på 

nätet samt hur man lär sig att vara källkritisk. Multimediabyrån, vilket är en del 

av projektet, fungerar som en fortsatt inspirationskälla och möjlighet till att 

ytterligare fördjupa sin IT- och mediekompetens (Skolverket, 2013). PIM 

kommer att avvecklas 1 juli 2014. Dels har efterfrågan efter PIM – utbildningar 

minskat, dels har det inte delats ut fler medel till projektet de senaste åren 

(Skolverkets, 2013). 

 

2:3 Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer att ges en kort översikt över ett antal publikationer, 

studier och forskningsrapporter inom det aktuella området IKT i skolan.  

 

I Sverige har man aktivt bedrivit forskning på området men enligt Skarin (2007) 

finns det dock relativt få studier som har tittat på den praktiska nyttan av IT-

användandet is skolan. Samma gäller även övriga Europa. Stiftelsen för 
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Kunskap - och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen, har mellan 1997 - 2006 

däremot kontinuerligt låtit genomföra undersökningar om datoranvändande 

samt attityder till IT bland elever, lärare och skolledare. Resultaten kan tolkas 

som att det sker attitydförändringar till det mera positiva. 

 

Myndigheten för Skolutveckling lät våren 2007 genomföra en omfattande 

internationell kunskapsöversikt Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan 

(Skarin, 2007) vilket kan ses som en inventering av forskningsrapporter och 

studier inom det aktuella området.  

 

Skolverkets rapport från 2012 visar att tillgången till datorer har ökat kraftigt för 

både elever och lärare de senaste tre åren men att IKT inte används i större 

utsträckning i undervisningen och att IT-kompetensen är fortsatt låg 

(Skolverket, 2013). 

 

2:3:1 IKT i undervisningen – fördelar och nackdelar 

 

Informationsteknikens innehållsmässiga utveckling i undervisnings 

sammanhang har gått från datorkunskap med huvudsaklig inriktning på 

programmering till en fokus på digital kompetens idag. Under 1980-talet utgick 

datorundervisningen i skolan ifrån utgångspunkten, att eleverna behövde lära 

sig förstå datorer som redskap samt deras roll i samhällsutvecklingen. När IT 

skulle implementeras i svenska skolor låg tyngdpunkten på själva tekniken – 

därför styrdes denna process i hög grad av tekniker och inte av pedagoger. 

Dunkels (2004) beskriver utvecklingen under denna period med tyngdpunkten 

på tekniska möjligheter, inte vad som var önskvärd ur en pedagogisk synvinkel. 

Under 1990-talet bytte man fokus och började se datorer som ett användbart 

pedagogiskt verktyg i skolan. I början av 2000-talet blev IKT alltmer generellt 

använt i undervisningen som ett praktiskt verktyg för informationssökning, 

bearbetning och kommunikation samt skapande i olika former. Idag kan vi säga 

att IKT för det mesta har blivit en integrerad del av den lärandemiljö som 

erbjuds eleverna (Tebelius, m.fl.), 2003). Det framkommer dock från olika 

undersökningar (KK–stiftelsen, 2006) och rapporter (Skarin, 2007) att lärare 

fortvarande saknar tillräcklig kompetens vilket hindrar de att framgångsrikt 

integrera tekniken I undervisningen. Så sent som 2012 (Skolverket, 2013) 

efterlyses det kompetensutveckling både hos lärare och rektorer för att förbättra 

kunskapen om datorpedagogiska metoder vid teknikbaserad undervisning. 

 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) lyfter fram tre argument för 

användning av IKT i förskola och skola. Dessa är inlärningsaspekten, 

arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Med inlärningsaspekten menas att datorn 

i pedagogiska miljöer har bidragit till en ökad variation samt medfört en 

förändrad pedagogisk arbetssätt. Datoranvändning har öppnat upp för nya 

möjligheter för barn med särskilda behov. Arbetslivsaspekten argumenterar för 

behovet av att utrusta elever och ungdomar med god e- kompetens vilket 

behövs inför deras framtida arbetsliv. I demokratiaspekten betonas vikten av 
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god medborgarkunskap på datorområdet som en nödvändig kunskap i en 

fungerande demokrati. 

 

Dagens digitala lärresurser omfattar förutom datorer en lång rad andra tekniska 

redskap alltifrån digitala kameror och interaktiva skrivtavlor till mobila 

kommunikationsmedel. Detta har medfört att man kan variera undervisningen 

på ett helt nytt sätt: 

 
Genom tekniken har det blivit möjligt att interagera med bilder, att skapa 

hypertexter och att organisera innehåll i virtuella världar. Dessa historiskt sett nya 

presentationsformer utnyttjas bland annat i olika program som är framtagna för att 

stödja läroprocesser (Alexandersson, m.fl., 2001, s. 23).  

 

Enligt tidigare forskning finns det fördelar om man gestaltar 

undervisningsmaterial multimedialt, dvs. när samma sak sägs i text, bild och 

ljud. Denna variation av representationsformer antas vara rikare och mer 

levande än medier som endast använder exempelvis text för att berätta något. 

(Myndigheten för Skolutveckling, 2007; Skarin, 2007). Grönlund (2012) påpekar 

däremot att i och med de höjda kraven på hur elevernas presentationer ska se ut 

finns risk, att fokus hamnar från innehållet till formen. Bortsett från det har 

pedagogerna fått ett verktyg som hjälper de att variera sin undervisning och 

erbjuder fler möjligheter att individualisera undervisningen utifrån elevers olika 

lärstilar (Grönlund, 2012). Skarin (2007) argumenterar vidare för IKT som ett 

effektivt redskap vilket kan användas för att utveckla flera grundläggande 

färdigheter. Han ser IKTs fördelar när det gäller individanpassad undervisning, 

att ge elever studiestöd, återkoppling till arbete eller uppföljning. Hylén (2013) 

kommer fram till att IKT kan bidra till det som brukar kallas för utökat och 

förbättrat lärande. Med det menas, att men hjälp av digitala verktyg är det möjligt 

att skapa lärsituationer som tidigare var svåra eller omöjliga att arrangera. 

Ljung-Djärf (2004) däremot drar slutsatser från sin analys av flera teoretiska 

resonemang att datorns gränsöverskridande potential framträder ofta i teori 

men är svårare att hitta i praktik. Enligt henne finns det till och med röster som 

ifrågasätter om datorer i skolan är en lönsam investering – faktum är att digital 

teknik inte är konstruerad som läromedel. Dessutom finns det studier som 

tycker sig kunna bevisa att IKT snarare formas av den rådande verksamheten 

istället för att förändra den (Ljung-Djärf, 2004). 

 

Även Skarin (2007) tonar i sin analys av internationell forskning, att trots många 

bevis som tyder på positiv koppling mellan IT och kunskapsinlärning kan man 

inte statistiskt säkerställa att så är fallet då många studier baserar sina slutsatser 

på upplevelsebaserad data. Livingstone (2012) följer samman tankegång när han 

ställer frågan om digitala medels potential som lärverktyg och vilka möjligheter 

de skapar – det finns fortvarande inte ett entydigt svar på frågan, varför bara 

vissa läranderesultat visar förbättring för bara en del av elever i vissa ämnen 

som matematik, NO och skrivande. Den allmänna uppfattningen idag är att 

man saknar longitudinella undersökningar för att kunna ge svar till dessa 

forskningsfrågor (Fredriksson, m.fl., 2007; Livingstone, 2012; Skarin, 2007). 
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2:3:2 Pedagogiska nyttan med IKT 

Skarin (2007) menar att det finns relativt få studier i Europa som har tittat på 

den praktiska effekten av IT i skolan. Undantaget är den nordiska studien E-

learning Nordic 2006 där fokus låg just på nyttoeffekter av IT. Studien kom fram 

till att IT har positiv effekt på elevernas inlärning och utveckling: på så sätt 

bidrar pedagogiskt genomtänkt IT användning till skolans måluppfyllelse. IKT 

kan vara effektiv redskap med förutsättningen att eleverna upplever 

arbetsuppgifter som meningsfulla samt att IT används integrerat på ett sätt som 

utvecklar och stödjer lärandet. Många studier har funnit även tydliga tecken, att 

IKT användning i undervisningen ökar elevernas engagemang, motivation och 

samarbetsförmåga, stärker begreppsmässig förståelse och ökar 

individualiseringen (Fredriksson, m.fl., 2008; Skarin, 2007 ). 

 

Den Norske forskaren Trageton (2005) har presenterat en teori om 

datoranvändning och dess effekter på tidig läs- och skrivinlärning. Han 

redovisar för positiva kopplingar mellan tidig datoranvändning och 

skrivinlärning och menar, att elever lär sig snabbare och mer effektivt om man 

inför datorer direkt vid skolstarten. Även Skarin (2007) kom till samma slutsats i 

sin analys. Enligt honom kunde han finna tydliga indikationer att IKT erbjuder 

flera fördelar (förutom läs- och skrivinlärning) även vid inlärning av 

främmande språk, matematik, geografi, historia och musik. Olika datorbaserade 

simulationer hjälper till att öka elevers förståelse för vetenskapliga 

sammanhang och principer i naturvetenskapliga ämnen samt är användbara vid 

genomgång av svårbegripliga koncept. 

 

Brodin och Lindstrand (2007) påpekar att IKT kan vara ett effektivt stöd för 

svaga eleverna i deras kunskapsutveckling om man använder tekniken kreativt 

i en stimulerande lärandemiljö. De poängterar vikten av pedagogiken och dess 

strategier i samband med teknikanvändandet i dagens skola. Dunkels (2007) 

däremot ser på frågan om lärandet via digitala medier bredare än bara i 

institutionella sammanhang – hon menar, att mycket av det intressedrivna 

lärandet sker utanför skolans väggar. Det finns gott om exempel på barn som 

lärt sig främmande språk från grunden för att kunna förstå instruktioner eller 

texter till olika dataspel och filmer. Att elever utnyttjar andras kunskaper med 

hjälp av nätet och med hjälp av dessa utvecklar sitt eget lärande kallar Dunkels 

(2007) för kollektivt lärande. Kollektivt lärande med hjälp av digitala medier går 

ut på hur genom allas bidrag med kunskap om något fenomen kommer den 

samlade kunskapen att öka – alla kan betraktas som resurser och kunskapen 

kan ses som något flexibelt, något som ständigt förändras. Vidare konstaterar 

hon, att den nya digitala teknikens implementering i undervisningen har 

medfört, att vi idag pratar om lärande istället för inlärning – kunskap kan inte 

längre betraktas som någonting statiskt utan vi har en mer flexibel 

kunskapssyn. Även synen på eleverna har förändrats – enligt danskt forskarpar 

Levinsen och Sørensen (2008) bör vi se de som aktiva användare och skapare av 

information och ny kunskap, inte som passiva mottagare. 
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Trots många tydliga tecken verkar enligt Ljung-Djärf (2004) den tidigare 

forskningen dock ha alltför positiv tilltro till IKT som pedagogiskt verktyg. 

Tekniken skulle på ett revolutionerande sätt förändra villkoren för lärande 

samtidigt som det skulle ge lösning till lärandets eventuella problem. Man ville 

gärna tro, att IKT är lösning till frågan hur vi får eleverna att lära mer, snabbare 

och bättre. Idag kan vi med säkerhet konstatera att forskare inte är eniga 

angående frågor som rör såväl effektivisering som utveckling. Forskning som 

finns är med andra ord motsägelsefull när det beträffar positiva effekter på 

elevers inlärning (Ljung-Djärf, 2004). Vidare anser hon att frågan om förbättrad 

inlärning hos eleverna tack vare datoranvändning är felställd: vi bör istället 

fråga hur vi måste använda IKT för att skapa gynnsamma villkor för lärande. 

Senare forskning bekräftar hennes argumentation och rapporterna tar upp 

frågan om vikten av didaktisk design som avgörande faktorn för hur lärande 

med hjälp av digitala verktyg kan utvecklas. Enligt forskningen är avgörande 

för resultatet hur uppgiften är designad – det är viktigt att mediets möjligheter 

kan nyttjas till fullo (Warwick, m.fl., 2010). Levinsen och Sørensen följer samma 

spår i sin rapport Formalized Informal learning - ICT and Learning for the 21st 

Century (2008) och ger ytterligare exempel på olika didaktiska faktorer som gör 

skillnad i elevers lärande. 

 

2:3:3 Förändrad lärarroll 

 

Publikationer som handlar om IKT i skolan beskriver ofta lärarna som 

bakåtsträvande, konservativa och negativt inställda gentemot den nya tekniken. 

Jedeskog (2000) förklarar detta med maktfaktorn: ofta har lärarna saknat 

makten att påverka införandet av datorer och annan digital teknik, då denna 

process påskyndas och påtvingas lärarkåren av entusiastiska externa aktörer, 

såsom skol – eller lokalpolitikerna. Pedagogerna förväntas kunna använda 

datorer och andra digitala lärresurser professionellt både för att hjälpa eleverna 

utveckla färdigheter och förståelse inom teknisk digital kompetens samt som 

pedagogisk redskap i undervisningen för att främja elevernas lärande. Det är ett 

uppdrag som förutsätter både tekniska och datorpedagogiska kunskaper. 

Dagens forskning börjar allt oftare skilja på teknisk och pedagogisk 

interaktivitet – med det menas, att om lärare bara använder digitala 

lärresursernas tekniska erbjudanden men fortsätter att undervisa som vanligt 

kommer vi inte se någon kvalitativ ändring på lärandet (Lejon, 2011). Säljö 

(2000) förklarar detta med att digitala tekniska verktyg som artefakter, d.v.s. 

verktyg och redskap som mänskligheten har utvecklat och som vi kan använda 

oss av, har i sig själva ingen inneboende mening utan meningen skapas i 

samspelet mellan de och människor i en viss kontext. I denna progressiva 

process finns grunden för människans utveckling och lärande (Ljung–Djärf, 

2004). 

 

Det finns ingen tvekan att lärarnas attityder är ytterst viktiga när det gäller 

införandet av den nya tekniken i undervisningen. Externa krafter kan förvisso 

placera datorn i klassrummet, men det är pedagogen som avgör om och hur den 
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används (Jedeskog, 2000). I och med informationsteknikens införande i skolan 

har lärarrollen förändrats avsevärt. Framförallt visar forskning, en förskjutning 

från den traditionella auktoritära lärarrollen som ledare mot en lärarroll där 

pedagogen fungerar mera som handledare och vägledare i processen där 

informationen skall utvecklas till kunskap (Skarin, 2007). Eleverna ges allt större 

ansvar för sitt eget kunskapande och inflytande över sin egen lärprocess. Detta 

ställer nya förväntningar och nya krav på den enskilde pedagogen men även på 

verksamheten i stort (Grönlund, 2012). Denna förskjutning bottnar I den 

rådande diskursen hur vi ser på lärande och de olika aktörerna I 

lärandeprocessen idag. Enligt sociokulturellt perspektiv sker lärande i ett socialt 

och kulturellt sammanhang. Säljö (2000) betonar, att lärandet sker i ett komplext 

samspel mellan människa/människa samt människa/miljö genom aktivt 

deltagande och handlande.  

  

Brodin och Lindstrand (2007) diskuterar ytterligare aspekter vilka påverkar 

lärarna och deras attityder till tekniken negativt – de menar, att pedagogerna 

inte alltid har fått tillräckligt med utbildning när det gäller IKT. Detta har 

medfört att IKT användning har blivit bristfällig och lidande. Att lärare måste 

agera som tekniker och problemlösaren vid arbetet med digitala redskap ses 

som störande moment och hinder för lärande med hjälp av IKT (Skarin, 2007).  

Genom samspel kan lärare och elever påverka teknikens roll i undervisningen 

så att den används som pedagogiskt verktyg. Detta förutsätter att lärarna har 

god datorpedagogisk kompetens så att de vet hur och varför välja tekniken och 

pedagogiken som mest effektivt lämpar sig för att utveckla elevernas lärande. 

Skarin ger även en definition av vad som kan ses som effektiv användning av 

digitala tekniker: 

 
Ett effektivt nyttjande kan definieras som att IT är integrerat i lärprocessens olika 

aktiviteter och används för att stödja kunskapsinhämtning på ett sätt som inte 

kunnat ske utan teknikens hjälp (Skarin, 2007, s. 30). 

 

Levinsen och Sørensen (2011) har närmare undersökt hur detta kan se ut i 

verksamheten. Enligt dem erbjuder metodisk användande av IKT en varierad 

mix av möjligheter till skapande och aktiv utforskande med deltagarna i fokus. 

Enligt forskarna erbjuder digitala medier synliga relationer mellan elevers 

skapande och omskapande tack vare omedelbar återkoppling. På så sätt bidrar 

tekniken till en lärsituation där användarna kan samspela och förhandla om 

mening i interaktion. Enligt den sociokulturella synen på lärande är just 

meningsskapande centralt - inom denna teori menas det att människan alltid 

vill försöka förstå: lärande kan därför enligt sociokulturellt perspektiv ses som 

meningsskapande där individen är själv en aktiv central aktör, inte någon som 

övertar något redan färdigpackat från andra (Säljö, 2000). 

 

Den senaste forskningen lyfter fram vikten av att undervisningen med digitala 

verktyg ska utgå från pedagogiska frågor. Skarin (2007) kommer fram till 

slutsatsen, att förmodligen har lärarnas kompetensutveckling försett de endast 

med grundläggande, övervägande tekniska färdigheter. Därför saknas det 
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fortvarande en koppling mellan IT kompetens och användbara pedagogiska 

metoder.  

Den Brittiska studien ICT and Pedagogy tar upp ytterligare faktorer som är 

viktiga i fråga, nämligen att lärarnas pedagogiska tänkande och pedagogiska 

metoder påverkar hur de använder IT – lärarens egen pedagogiska syn är 

avgörande när det gäller att skapa teknikförmedlade lärmöjligheter (Levinsen & 

Sørensen, 2008; Skarin, 2007).  

 

Forskningresultat syftar på lärarens oumbärliga roll som planerare, förberedare, 

ledare samt uppföljare av lektioner. Dagens lärare måste ha en insikt hur dessa 

moment kan ses med nya ögon om hon/han vill skapa förutsättningar för 

lärande med hjälp av teknik. Studier visar att det mest effektiva sättet att 

använda digitala lärresurser är, om pedagogen (i kombination med rätt 

mjukvara) kan utmana elevers tänkande och förståelse. Lärarens 

ämneskunskaper i samband med datorpedagogisk kompetens påverkar 

användningen och effekten av IKT i undervisningen. Klassrumssituationen 

kännetecknas idag av interaktiviteten och den nya lärarrollen som förutsätter ett 

IT anpassat pedagogiskt angreppssätt som har kommunikation, samarbete och 

problemlösning i fokus.  Utan dessa förutsättningar har man kunnat påvisa 

dokumenterade risker att elevernas fokus och motivation brister samt att den 

förväntade positiva effekten uteblir (Skarin, 2007). 
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3. Syfte 
Syftet med studien är att visa på lärares, verksamma i årskurs 1-4, uppfattningar 

om IKT i undervisningen, med avseende på vilken egen kompetens de har inom 

fältet och vad de anser om det som pedagogiskt verktyg. 

 

Frågeställningar som studien utgår ifrån är: 

 

Vilka datorpedagogiska kunskaper anser sig lärarna behärska? 

 
Vilka datorpedagogiska metoder uppfattar lärarna är gynnsamma vid teknikbaserad 
undervisning? 
 
Vilka uppfattningar har pedagogerna om IKT som pedagogiskt verktyg? 
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 4. Metod 
 

Detta kapitel beskriver studiens upplägg och genomförande. Först presenteras 

metodval där det ges kort översikt av kvalitativ forskningsmetod samt 

forskningsintervju. Sedan ges information om forskningsetiska principer. Till 

sist presenteras val av respondenter samt tillvägagångssätt. 

 

4:1 Metodval 

4:1:1 Kvalitativ forskningsmetod 

 

Att en metod är kvalitativ betyder, enligt Larsson (1986), hur man ska gestalta 

eller karaktärisera något. Syftet är att beskriva egenskaperna, hur något är 

beskaffat: 
 

Kvalitativ metod är alltså systematiserad kunskap om hur man ska gå tillväga när 

man ska gestalta något (Larsson, 1986, s. 7). 

 

Vidare menar Larsson att det centrala med denna metod är att forskaren 

försöker finna de beskrivningar, kategorier eller modeller som kan användas för 

att mest precist beskriva något fenomen eller sammanhang i vår omvärld.  En 

dominerande tradition inom kvalitativ analys är fenomenologin som har sitt 

intresse i människors upplevelser av olika fenomen. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009, s. 42) kan fenomenologin tolkas som term vilket handlar om ett ”intresse 

av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av de enligt antagandet att den relevanta verkligheten 

är vad människor uppfattar att den är”. Dimenäs (2007) poängterar att dessa 

uppfattningar är olika för olika personer och ”handlar inte om hur något är utan 

hur något ter sig för någon, hur människor uppfattar det givet tagna ”(s. 157). 

Med andra ord är man inte intresserad av förklaringar eller samband utan själva 

innebörden av företeelsen.  

 

Den fenomenografiska ansatsen har kommit att bli användbar inom den 

pedagogiska forskningen. Det har gjorts en rad allmänpedagogiska studier som 

har forskat människors sätt att uppfatta fenomen som rör utbildning. Ett av 

forskningsobjekt har varit pedagogernas grundläggande föreställningar om till 

exempel vad lärarskicklighet kan vara. Sådana studier syftar till att fördjupa 

förståelsen för lärare (Larsson, 1986). Ansatsens utgångspunkt är därmed att 

olika företeelser har skilda innebörd för olika personer. Då min studie har som 

syfte att undersöka lärarnas uppfattningar om fenomenet IKT och 

datorpedagogiska metoder i deras arbete, så bedömer jag denna metod som 

lämplig.  
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4:1:2 Forskningsintervju 

Det finns olika sätt att samla in empiriskt data. Inom pedagogisk forskning har 

forskningsintervjun fått en framstående ställning bland andra metoder. Min 

valda forskningsmetod är semistrukturerad livsvärldsintervju som anses 

lämplig om man försöker förstå olika teman i undersökningspersonens levda 

vardagsvärld ur hennes eget perspektiv. Intervjun söker kvalitativ kunskap i 

specifika situationer och har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 

dessa olika kvalitativa aspekter (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Ett semistrukturerat intervjuunderlag konstruerades utifrån uppsatsens syfte 

och frågeställning. Semistrukturerad intervju är något friare än strukturerad 

intervju där man använder sig av i detalj genomarbetat frågeformulär. Vid val 

av metod bör man tänka på hur detta påverkar resultatets reliabilitet och 

validitet. Reliabiliteten handlar om frågan om resultatet kan reproduceras av 

andra vid en annan tidpunkt med liknande resultat. (Kvale & Brinkman, 2009) 

För att höja reliabiliteten i undersökningen ska man noggrant beskriva 

tillvägagångssättet och omständigheterna kring genomförandet. Det är även 

brukligt att man illustrerar sina tolkningar med citat ur intervjumaterialet så att 

läsaren har lättare att förstå kategorins innebörd. Validitet handlar om giltighet, 

riktighet och graden av sanning i ett yttrande. Enligt rådande praxis inom 

samhällsvetenskap handlar det frågan om metoden verkligen undersöker det 

vad den påstår att undersöka (Kvale & Brinkman, 2009).  Då avsikten med 

arbetet är att undersöka lärarnas olika uppfattningar om problemområdet IKT 

och det är även det intervjufrågorna handlar om så kan man utgå ifrån att 

undersökningen är valid. 

 

4:2 Forskningsetiska principer 

 

I studien har Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) 

forskningsetiska regler använts som utgångspunkt. Dessa kan sammanfattas i 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet vilka definieras av Dimenäs (2007) följande: 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen 

berörda om det aktuella forskningsarbetets syfte. Enligt samtyckeskravet har 

deltagare i undersökningen rätt att själv bestämma om de vill medverka eller ej. 

Konfidentialitetskravet innebär att personer som deltar i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att obehöriga inte har tillgång till dessa. Nyttjandekravet ställer 

villkor att alla uppgifter som blivit insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. 

 

Dessa krav kan inte alltid ses som absoluta och måste vägas mot varandra varje 

gång ett projekt startas. När man bedriver forskning i pedagogiska miljöer så 

väger individskyddskravet tungt, samtidigt som kravet efter relevant forskning 

inom exempelvis skolan är aktuellt och starkt (Dimenäs, 2007). 
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4:3 Urval och tillvägagångssätt 

 

Vid val av informanter var avgörande att de är verksamma i de lägre 

årskurserna 1-4 i grundskolan. Eftersom jag har arbetat som lärare blev valet 

enkelt, nämligen vända mig till mina tidigare kollegor, d.v.s. att jag agerade 

efter bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2011). Det är möjligt att detta 

förhållande påverkar intervjusituationen genom att det kan finnas en viss 

förförståelse för utsagor. För att undvika detta dilemma kontaktade jag de lärare 

som jag inte har direkt jobbat ihop med. Det är även viktigt, att många olika 

uppfattningar ska bli representerade genom att medvetet sprida intervjuerna 

över olika grupper (Dimenäs, 2007). För att få större bredd och variation bland 

mina informanter bestämde jag mig därför att kontakta även närliggande 

grannskola. Båda skolorna är relativt små grundskolor i storstad men den ena 

drivs av kommunen medan den andra är en friskola.  

 

För att komma i kontakt med de tänkta informanterna kontaktade jag min 

gamla arbetsplats där jag fick telefonnummer samt mailadresserna till lärarna i 

lågstadiet som passade in på min profil. Ett personligt mail skickades där syftet 

med arbetet förklarades kort samt frågan ställdes om de är intresserade att 

delta. Till mailet bifogades även missivbrevet (Bilaga 1). Efter några dagar 

kontaktades lärarna via telefon och vi bestämde tid och plats för intervjuerna.  

I den andra skolan kändes det viktigt att först etablera kontakten via telefon 

innan jag skulle skicka iväg mailet. Då ingen svarade på expeditionen flera 

dagar så bestämde jag mig att gå förbi personligen för att presentera mig och 

framföra mitt önskemål. Jag besökte lärarrummet och en av lärarna lovade 

undersöka saken vidare med de andra lärarna. Hon ville få ett mail med 

närmare information som jag skickade till henne.  Vi bestämde tid och plats för 

intervjun via mailkorrespondens.  

 

Alla sex intervjuerna, förutom en som skedde på ett café, genomfördes i 

skolornas olika lediga rum såsom klassrum, fritidslokalen samt lärarrummet.  

Detta för att skapa en lugn och avslappnat miljö samt för att kunna spela in med 

god ljudkvalité. Vid ett av intervjutillfällen intervjuades två lärare samtidigt 

p.g.a. tidspress. Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av mitt 

arbete och dess syfte samt de forskningsetiska principerna. Jag valde även att 

förklara begreppet IKT lite kort eftersom flera av lärare uttryckte spontant, att 

de inte arbetar så mycket med datorer. Då IKT omfattar all digital utrustning 

och teknik inklusive olika program såsom Schoolsoft, vilket används i en av de 

skolorna, så bedömde jag att det var nödvändigt för att skapa bättre förståelse 

för mitt syfte med arbetet. 

 

Intervjusituationen bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan intervjuare och 

intervjuperson, för att kvaliteten på intervjun ska bli god påstår Kvale och 

Brinkmann (2009). Den liknar ett vardagssamtal, men har ett syfte och 

genomförs med särskild intervjuteknik. Att visa intresse och respekt, att lyssna 

aktivt och vara tydlig med vad man vill veta skapar gynnsamma förhållanden 

för en lyckad intervju enligt författarna.  
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Samtliga intervjuerna spelades in med smartphone och kompletterades med 

några nedtecknade nyckelord. Intervjuerna varade mellan 15-30 min och blev 

transkriberade strax efteråt. Detta eftersom kvalitativa intervjuer bör spelas in 

rekommenderar Kvale och Brinkmann (2009) då det är förutsättningen att man 

senare kan skriva ut det som blev sagt. Efter intervjuerna måste 

ljudinspelningarna transkriberas, dvs. transformeras från en form till en annan. 

Författarna anser att dessa utskrifter bör ses som utarmade, avkontextualiserade 

återgivningar av annars levande samtal då mycket av den icke-verbala 

kommunikationen går förlorad. 

4:3:1 Analys och tolkning 

 

Enligt fenomenografins metodologi kan man efter insamlandet av data genom 

analys få fram intervjupersonernas olika uppfattningar om problemområdet och 

de undersökta fenomenen.  
 

Analysen av intervjuerna består alltså i att urskilja människors kvalitativt olika sätt 

att tänka, beskriva och uppfatta olika fenomen och företeelser i sin vardag. 

(Dimenäs, 2007, s. 162) 

 

Efter att intervjuerna hade blivit transkriberade började den inledande 

bearbetningsprocessen. Materialet lästes upprepade gånger och vissa delar 

sorterades bort, så som inledning och vissa avhopp från temat. Analysen bör 

hela tiden ha fokus på att försöka gå på djupet i utsagorna eftersom man väljer 

att beskriva hur någonting framstår för människor, inte hur det egentligen är. 

Det är viktigt att försöka separera vad de olika personerna säger, vad säger 

samma person om olika saker samt vad menar de när de pratar om samma sak 

(Dimenäs, 2007). 

 

Fortsättningsvis inleddes en kategorisering vilka uppfattningar liknade 

varandra och vilka skillnader man kunde utläsa. Viktigt är att tänka på, att de 

olika kategorierna måste skilja sig kvalitativt och att det är just 

intervjupersonernas uppfattningar som kategoriseras och inget annat. Enligt 

Dimenäs (2007) ska kategorierna ses som tankestrukturer. Kvale och Brinkmann 

(2009)  beskriver analysarbetet som att man hela tiden jämför och är på jakt efter 

likheter och olikheter. För att åstadkomma detta lästes materialet genom 

upprepade gånger och de olikheter och likheter markerades med olika färger i 

transkriptionen. Till slut kunde man urskilja och formulera tre olika kategorier 

som kommer att utgöra resultatet i denna undersökning. 
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5. Resultat  
Att beskriva personernas uppfattningar i form av olika kategorier utgör enligt 

Dimenäs (2007) resultatet i en fenomenografisk undersökning. Här nedan 

presenteras de tre kategorierna som har analyserats fram från det insamlade 

empiriska materialet. Studien består av kvalitativa intervjuer där fyra 

lågstadielärare samt två mellanstadielärare (se bilaga 2) har intervjuats. 

Kategorierna har utifrån pedagogernas utsagor fått följande rubriker: Lärarnas 

uppfattningar om sin datorpedagogiska kompetens, Synen på IKT som pedagogisk 

verktyg samt Lärarnas tankar kring datorpedagogiska metoder. 

 

5:1 Lärarnas uppfattningar om sin datorpedagogiska 
kompetens. 

 

De flesta lärare uttrycker sig sakna nödvändig datautbildning för att kunna utföra 

uppdraget med IKT fullt ut. De första spontana svaren till frågan om 

datorpedagogisk utbildning indikerade uppfattningen, att man saknar formell 

utbildning: 

 
Jag har ingen datautbildning alls. Självlärd … och studiedagar på jobbet.   

 

Ingen mer att jag har lärt mig själv. 

 

Jag gick ju innan jag började Lärarhögskolan … då läste jag … då läste jag 

marknadsföring – eller var det på gymnasiet – då hade vi nåt som heter datakunskap 

i alla fall. Men det var ju längesen. Sen så efter det så är jag självlärd. 

 

Lärarna känner sig sakna bra datautbildning samt upplever, att de har skaffat 

sig sina datakunskaper huvudsakligen på egen hand. Vidare under samtalets 

gång nämner lärarna de kurser och studiedagar som faktiskt har arrangerats 

genom arbetsplatsen, men det uppfattas inte som ”riktig” utbildning precis: 

 
Det vi fick i skolan – vi har haft genomgångar men ingen utbildning har jag fått. Det 

har jag inte.  

 
Vi har gått massor med sånna enstaka gånger, halvdagar och sånt. Jag började ju 

med PIM, men det var så tråkigt att jag slutade. 

 
Jag har väl gjort en PIM- utbildning, 3 steg, just det. Det har vi väl gjort allihopa. Sen 

att man håller på och lär sig, det är ”learning by doing”, både Smart Board och … vi 

har fått en instruktion ordentligt, i en stor grupp.  

 

Att informanten hade betoning på ”en” tyder på hur hon upplever det alldeles 

för otillräckligt.  Majoriteten av pedagogerna gav utsagor som kan tolkas som 

att de har bristande kompetens och att det finns luckor: 
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Ja, jag saknar någonting … jag skulle behöva mer till exempel Power Point och göra 

sånna presentationer. Jag tror att de gick igenom det nåt år när jag var barnledig. Jag 

kan inte riktigt det … Jag skulle kunna lära mig det men det är tiden som … sätter 

stopp på sånt lite grand. Men här i skolan … ja, gärna lite mer.  

 
Jag, som pedagog, inte så bra. Jag vet inte vad jag ska göra med eleverna. Det är mest 

”basic” saker man kan göra Men jag tycker det är kul när jag sitter och 

experimenterar själv olika saker. Men inte så att jag kan lära ut. Det har jag ingen 

utbildning för och känner inte att jag kan det riktigt heller. 

 

Dock inte alla lärare känner sig otillräckliga när det gäller datakunskaper. Tre 

respondenter tyckte att de har tillräckliga eller hyfsat bra datakunskaper för att 

organisera undervisningen med hjälp av digitala verktyg:  

 
Tillräcklig. För att kunna klara av datorundervisningen i åk 2. Skulle jag kunna säga. 

Jag saknar inte något, inte i min undervisning. Där behöver jag 

ordbehandlingsprogram – där kan jag visa, förklara till eleverna hur det går till och 

jag kan förklara hur man söker på Internet … Det är ”basic” saker som de ska klara 

av helt enkelt. Så jag tycker inte att jag saknar - för min undervisning. 

 
Kompetensen … Ja, jag kan säga så här - den är på ganska hyfsad nivå. Det jag kan 

göra är helt okey. Jag känner mig inte dålig eller att jag låter bli göra saker. 

 

Lärarna uppfattar sig känna bekväma och säkra med dator som lärresurs. Den 

nyare tekniken, som Smart Boards och iPads, har man däremot inte riktigt 

hunnit lära sig enligt flera pedagoger: 
 

IPad håller jag på och lär mig för fullt! Jag skulle vilja ha en hemma så jag verkligen 

lär mig! Smart Board håller jag på och lär mig hela tiden.   

 
Vi använder inte iPads och sånt här i alla fall riktigt. Men det skulle ju också vara ett 

enkelt sätt att jobba. Jag vet inte riktigt, jag kan inte sånt här. Jag har det hemma, 

men inte i undervisningen. 

 

Att det ständigt introduceras nya digitala verktyg väcker motsägelsefulla känslor hos 

pedagogerna. Vissa av dem uppfattar det som någonting positivt, utmanade 

och utvecklande, medan andra kan känna uppgivenhet och motstånd: 

 
Vi ligger i startgroparna kan man säga. Många olika saker … jag kan tycka att det är 

många grejer att ta in – det är mycket rörigt. Man har nästan liksom hunnit och landa 

på en sak så ska man börja med ny sak – det blir liksom aldrig klart! Det kanske är så 

i skolvärlden överhuvudtaget, med allting. 

 
Man lär sig varje dag något, det är mycket roligt. Det har varit stressande men jag 

har gått över tröskeln, precis i dagarna. 

 

Utsagorna ger uttryck, att båda lärarna upplever situationen som stressande, 

men de tacklar detta på olika sätt. Gemensamt för alla pedagoger är dock att de 
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vill förbättra sin datorpedagogiska kompetens för det är viktigt för 

undervisningskvalitén:  

 
Man kan ju lite om mjukvarorna – det skulle man vilja veta mer om. Men det orkar 

man inte … ta till sig allt. Det måste man göra i sin egen takt. Det är jätteviktigt. Det 

gäller att bara börja! Det är så härligt att bli insparkad in i den för då börjar man! 

 

Jag är intresserad av att se hur andra jobbar.  

 
Jag använder ju mig ändå fast jag känner mig motsträvig. 

 

Det finns nån app där man kan göra egna böcker. Det ska jag ta reda på. Jag tycker 

att jag vill bli bättre - det här med Smart Board 

 

Learnify, vad vi ska hålla på med, det känns både spännande men också jobbigt för 

det måste man ta till sig. Som min kollega säger: att jobbar man inte med det, 

gnuggar inte hemma och försöker förstå hur man gör lektioner så blir man aldrig 

duktig på det! Så man måste lägga tid på det och där dilemmat är att man orkar inte 

mer än man måste! Ibland måste man släppa något annat i förmån för det här! 

 

Lärarna upplever situationen kring kompetensutveckling ganska komplicerad – 

delvis känner de att det är nödvändigt och utvecklande, delvis mycket 

stressande pga. ständig tidsbrist som tvingar lärarna att prioritera och prioritera 

bort. Lärarna berättar även hur de arbetar med IKT hemma eller kan tänka sig 

göra det. De tar för givet, att eventuell kompetensutveckling beror helt och 

hållet på deras egen initiativ och motivation. Men man har inte helt gett upp 

hoppet att arbetsgivaren går in och tar sitt ansvar. Flera pedagoger önskar sig 

vidareutbildning: 

 
Jag känner att det blir mer och mer sånt i skolan och lärarnas kompetens hamnar ju 

efter. Det finns ju liksom … de flesta av oss är ju självlärda. Men att det kanske ska 

fokuseras mer att inte bara vi personalen utbildar varandra, vi som kan, utan att det 

kanske kommer en föreläsare och visar fördelar … att det kanske kommer en 

studiedag där man ägnar sig åt läromedel som går o få tag på till ”Paddan”. Eller 

vilka appar som är bra. Vi har ju köpt in massa böcker på vår lilla avdelning om 

vilka appar som stödjer vilka mål i vilka kursplaner men det är ju fortvarande att 

man får ladda ner de själv, testa de själv – det finns ingen pedagogik bakom det.  

 
Jag kan tycka att studiedagarna borde vi ha. Men det är så mycket annat man 

behöver göra då. Då är det arbetsplaner och annat som ska skrivas. Om det ändå ska 

vara ett verktyg vi ska jobba med då är det inte så roligt att känna att barnen kan 

mycket mer. 

 

Att barnen är vana teknikanvändare, s.k. ”nätets infödda”, och har ofta mycket 

goda datorkunskaper vad det flera lärare som tog upp. Detta kan uppfattas 

både positivt och negativt – antigen såg pedagogerna det som sin egen brist eller 

så såg man det som elevernas styrka: 
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Dessvärre är eleverna duktigare än man själv. Men det är jättepositivt. Det som är 

positivt är ju också att det är en del av samhället och vi måste ju lära oss, vi måste! 

Annars kommer de här barnen inte kunna klara sig sen. 

 
 Det som är väldigt häftigt o se, som jag riktigt mös, var att jag fick lära mig av 

barnen – jag flög på molnen!  

 
Barn är så inne i tekniken, oftast kan mer än jag själv kan, därför är det motiverande 

för barnen att använda tekniska hjälpmedel. 

 

Flera pedagoger tog upp även tekniska kompetensen som en del av 

datorpedagogisk kompetens. Även här upplevde pedagogerna vissa brister i 

sina färdigheter vilket upplevs övervägande negativt och störande, ett riktigt 

problem: 

 
Däremot, så fort när det inte funkar – vilket händer väldigt ofta- så har jag ingen 

kompetens att felsöka eller hitta nån anledning. Jag har ingen ”sjukdomsinsikt”. 

Vilket gör det väldigt svårt och tidskrävande. 

 
Det här problemet då – får man ett problem, då har man hela klassen, då ska man 

ringa IT- support mitt i lektionen… det fungerar inte!  Det är helt hopplöst o få 

support på det! Jättetungt jobbat tycker jag att det är. Det tar jättelångt tid! Då drar 

man sig för det och då står verktyget där det står.  

 
Men det kanske är så att lärare inte ska behöva kunna allting. Det kanske ska finnas 

andra människor som har kompetens och kommer hit. Vi kan inte ha allt över en 

telefon. Det är inte riktigt löst än. Egentligen. Så det finns både plus och minus. 

 

Det uttrycks en viss tvekan och undran om teknisk kompetens ska ingå 

läraruppdraget – informanter upplever att det inte är riktigt rimligt. 

Sammanfattning 

 

I kategorin Lärarnas uppfattningar om sin datorpedagogiska kompetens ger studiens 

resultat en bild som tyder på att majoriteten av pedagogerna uppfattar sig sakna 

adekvat datautbildning för att kunna känna sig trygga i sitt uppdrag gällande 

IKT som pedagogisk verktyg. De utbildningssatsningar som har erbjudits 

upplevs inte som tillräckliga. Speciellt avsaknaden av teknisk kompetens 

uppfattas som hinder vilket skapar stressmoment. Det finns en variation i 

uppfattningar bland lärare när dem ska tycka till om sin datorpedagogiska 

kompetens. Några anser sig kunna klara av det de behöver för att undervisa och 

hjälpa sina medan andra känner tydligt, att de saknar något. Gemensamt för 

alla är att man önskar höja sin kompetens, framförallt när det gäller fortbildning 

om pedagogiken bakom IKT användning. 
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5:2 Synen på IKT som pedagogiskt verktyg 

 

Det finns tydliga skillnader på hur pedagogerna ser på IKT som pedagogisk 

verktyg i undervisningen. Genomgående kan man tolka lärarnas attityder som 

positiva till den nya tekniken och de möjligheter den skapar. Det fanns dock en 

gemensam uppfattning som alla lärare delade – alla sex informanter såg digital 

teknik som (mer eller mindre) komplement till ”vanlig” undervisning: 

 
Jaa, o sen tror jag det är ett bra sätt att jobba med i de lägre årskurserna (vi pratade 

om iPads). Inte hela tiden, det tror jag inte på. Nån gång då och då. Som ett 

komplement. 

 
Som jättebra komplement. Men jag vill också ha en lärarledd lektion. Där man 

berättar saker, saker man är bra på. Att berätta för barnen, de lyssnar ju så fantastiskt 

bra. 

 
Jättebra! Det är väl jättebra, nödvändigt, utvecklande! Det är … det berikar. Annars 

ser jag det som ett komplement till de andra eleverna.  

 

Att uppfatta IKT som effektiv hjälpmedel till de svagare eleverna var ännu en 

gemensam syn som flera av pedagogerna delade med varandra. Lärarna gav 

flera exempel på det: 

 
Jag tycker det är ett kanonbra verktyg istället för penna och sudd och papper. Det är 

bara o skriva på tangenterna, det är ingen motorik som stör, ingen suddegummi o 

klistra-grejer – de kommer fram till målet ganska snart. Och så hinner de inte tröttna. 

 
På iPads får de jobba med olika sorters program, pedagogiska program, som är just 

speciellt utarbetat för eleverna. Speciellt också har de väldigt bra användning för 

dem som har läs- och skrivsvårigheter. Där är iPad väldigt bra som hjälpmedel. För 

de som inte kan hålla pennan rätt så kan de med fingerrörelserna arbeta med iPad.  

 
Jag tror det är mer som ett hjälpmedel till de som har det svårt. 

 

Här upplever lärarna att de har hjälp av digitala verktyg när de ska stödja och 

jobba med svaga elevers läs- och skrivutveckling. Det framkommer tydligt att 

pedagogerna ser både datorer och iPads som användbara lärresurser som tar 

bort diverse hinder dessa elever stöter på i vanlig undervisning. Att just många 

exempel gavs om läs- och skrivutvecklingen är naturligt då dessa färdigheter är 

centrala lärprocesserna i de lägre årskurserna. IKT anses även som användbar 

verktyg för svaga elever som behöver verktyget som ett minnesstöd eller för att 

träna extra hemma. Flera av pedagogerna skickar hem läxor och annat material 

med hjälp av olika medier och program: 

 
Men också fina appar som finns, Kunskapsstjärnan och sånt. Där man kan gå in och 

träna sig. Det har vi även skickat hem – så de som behöver kan få träna hemma. 

Några saker de måste kunna nu, de går i 3-an.  
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Schoolsoft använder jag väldigt mycket i SvA till att … när jag har lektioner så tar jag 

en bild på tavlan innan jag suddar den … ibland för att har jag haft en elev som har 

varit frånvarande. O ibland … jah … som en back up. Den här tavelbilden kan jag då 

lägga upp på Schoolsoft som en fil på lektionsplaneringen. 

 

IKT används även för att individualisera undervisningen på olika sätt. Det kan 

tolkas så att lärare som uttalade sig om detta tycker att det är ett användbart 

verktyg som underlättar individualiseringsarbetet: 

 
Jag har individualiserat väldigt tydligt med iPaden. Jag har en elev som har oerhört 

svårt med skriv- och läsutvecklingen. Han har svårt att hålla pennan och så där har 

iPaden hjälpt eleven att komma vidare i sin utveckling. Han skulle inte ha kommit 

dit om inte för iPaden.  

 

Det ger större möjligheter för de som är snabba – där kan man individualisera. Det 

gör att man kan även lättare ge feedback individuellt. 

 

Som framkom redan tidigare av samtal med lärare har de flesta övervägande 

positiv inställning till teknikanvändning i undervisningen. Denna uppfattning 

baseras på utsagor som handlar om teknikens positiva påverkan på barnens 

lärande. Pedagogerna har uttryckt sig i de fallen att det upplevs som 

motiverande, kul och lustfylld. Även om utsagorna har kvalitativt olika innebörd 

kan de generaliseras som i grunden olika positiva attityder: 

 
Jaa, för dem tror ofta att då får man ”leka” när de sitter med en Padda och förstår ju 

inte att de lär sig samtidigt. De ser det som något kul, som belöning. Att de sitter o 

gör korsord med Paddan o sitter o läser ihop ord – det är precis samma som är i 

böcker i vanliga fall. Men de tror ju att: ”Oo, nu fick vi leka med Paddan!” Det är en 

lekstund. Så de lär sig – ett lustfylld lärande. Vilket är ganska intressant.  

 
Absolut. Det är det jag säger att det är nyanserat, att det blir roligare för dem, att det 

är annorlunda, att det inte är bara böcker, motivationen. Att det ökar motivationen. 

 
 Webb är bra om man vill befästa vanliga kunskaper, det är perfekt, man kan gå in 

och träna multiplikationstabellen, spel som barnen kan träna med – det blir ju 

lustfyllt. 

 

Och då kan man ju ta Paddan och träna klockan med roliga spel istället för att titta 

på tråkiga bilder på klockan … Det tycker barnen är mycket roligare o det finns en 

chans att de lär sig. 

 

Att läraren använder ordet ”chans” i sista utsagan indikerar hur läraren har 

uppfattningen att det inte är självklart att barnen alltid lär sig medan de 

använder digitala verktyg i pedagogiskt syfte. Så ibland är lärarna tveksamma 

och allt var inte positivt i det lärarna berättade. Vissa aspekter med tekniska 

verktyg upplevs som mindre bra eller rent oanvändbara. Följande utsagor 

illustrerar denna tolkning: 
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Och alla applikationer har inte så att jag kan se vad de har gjort innan de spelade – 

resultaten sparas inte någonstans. 

  

Däremot är jag inte så förtjust i alla appar och spel man tar ned – men det finns väl 

ett syfte med dem med. 

 
Att Googla funkar inte med små barn – de kan inte sålla information. 

 

Alla lärare berättade på ett eller annat sätt, att IKT underlättar deras arbete – både 

när det gäller förarbete, själva undervisningen eller efterarbete. Det går att 

urskilja olika variationer i utsagorna, men det går att dra slutsatsen hur 

majoriteten av pedagogerna upplever tekniken som något som gör deras 

dagliga arbete lättare eller enklare på olika sätt: 
  

Men det finns skapande program som underlättar det jag har gjort. Det gillar jag! Det 

är jag såld på! Det tar bort massa hinder. Jag ser bara positivt på det!  

 
Som jag har märkt nu på Kinot – man kan jobba med skrivprocessen på ett vettigt 

sätt. Man kan ju bara flytta runt med texten … Det är inte bara sudda - göra om, 

sudda - göra om. Det dödar ju vemsomhelst! Så jag tycker att det har underlättat de 

här processerna som jag älskar att jobba med!  

 
Just nu har de digitala sakerna varit mest att jag har strömmat film inom NO/SO. Jag 

beställer inte hem det till skolan längre utan jag är en medlem. Då kan jag köra direkt 

i datorn och behöver inte planera så mycket.  

 
CD- spelare använder jag inte längre, allt finns i laptoppen. Jag vet inte när jag bar på 

en CD- spelare senast! 

 

Det förekommer dock situationer där tekniken kan ställa till det för lärare, speciellt 

när det inte fungerar. Då kan det kännas att tekniken är ingenting man kan lita 

på och det upplevs som väldigt jobbigt istället som en pedagog berättade: 

 
Man kunde dra grejer hit o dit och det gick jättebra tills det inte funkade och allt 

”hängde sig ”– det blev en pannkaka av alltihopa. 

 

Gemensamt för alla informanter var att de använder IKT för att söka efter 

information – de upplever det som ett mycket användbart och oumbärligt 

verktyg i deras arbete när det gäller informationssökning och – delning. Man söker 

efter information som kan användas för elevernas lärande eller för att utveckla 

sina egna kunskaper i olika områden: 

 
Sen att de går ut o söker information … alltså eleverna … och jag. Jag är ute varje 

dag, det är jättemycket. Jag tycker det är viktigt.  

 
O själv söker jag jättemycket till exempel på Ikon.se som finns då och som vi kan 

använda. Och jag kan ta Power Points därifrån ibland som jag kan använda. O jag 

går ut o söker … jag använder väldigt mycket – både när jag undervisar och som 

förarbete … och efterarbete.  
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Jaa, alla sånna Facebookgrupper, jaa, alla sånna där möjligheter, olika forum att 

utbyta information och lära sig o fort få svar på frågor snabbt … stort plus. 

 

Förutom som ett bra verktyg för informationssökning använder sig 

pedagogerna IKT även som ett verktyg för interaktion. Det kan handla om 

interaktion under lektionen som en lärsituation eller interaktion mellan de olika 

aktörerna kring eleven som elev – lärare – förälder. Eller mellan lärare i 

lärarteamet eller elever sinsemellan beroende på vilket verktyg som 

pedagogerna har tillgång till och vad syftet är. Uppfattningar visar att lärarna 

ser digitala redskap som praktiska och användbara. Det finns dock skillnader i 

uppfattningen hur bra dessa verktyg är på grund av olika skäl: 

 
Jag dokumenterar allting på Schoolsoft, alla resultat. Så Schoolsoft är ju A och O i vår 

skola. Jag dokumenterar allting så föräldrarna ser vad vi gör och vad vi inte gör. 

 
 Jaa, sen är det digitala böcker som jag visar i stor skärm som vi läser igenom 

tillsammans. Och de tittar på stor skärm istället för att titta i sina böcker. De ser när 

jag stryker under ord och så. Och så är det hela tiden digitalt. 

 
Genom Google Drive har alla lärare tillgång till alla elevers mappar i alla ämnen. Jag 

kan gå in och kolla och ge feedback … och jag kan gå in på elevers x mapp i fysiken 

till exempel och lägga dit en ordlista. 

 

Det är tänkt att vi ska börja blogga på Skolwebben men vi har inte riktigt kommit 

igång än. 

 

Efter genomgång av all material så kunde man se mönster hur alla pedagoger 

någon gång under intervjun nämnde, att de upplever digitala verktyg som 

tidskrävande, resurskrävande och stressande. Det fanns olika skäl till dessa mindre 

positiva uppfattningar och även kvalitativa skillnader i upplevelsen, men det 

fanns tillräckligt många utsagor att det kan tolkas som att lärarna generellt kan 

känna sig stressade när de jobbar med IKT som verktyg. Det kan handla om att 

man känner sig inte kompetent nog, att det är för mycket att ta i, att det är 

resurskrävande eller att man behöver syssla med det på fritid. Ibland uppfattas 

det som en viss uppgivenhet i undertonen, ibland var det mer öppen 

konstaterande:  

 
Jaa, jätteroligt är det! Men det är stressande!  

 
Det finns inte så många iPads, är jag ensam med 20 elever finns det inte en chans att 

hjälpa de.  

 
Man sparar tid- lektionstid. Men det är väldigt tidskrävande för lärare. 

 

Det finns även olika uppfattningar hur användbara de olika verktygen är som 

lärresurser.  Det kan bero på vilken ålder man jobbar med eller vilket syfte man 

har med undervisningen. Det framkom att lärarna i de lägsta årskurserna, 1-3, 
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tyckte att iPad var ett bättre verktyg än vanlig dator. Man byter kontinuerligt ut 

tekniken då det finns ett stort urval att välja mellan och den senaste tekniken är 

ofta mer komplex och har fler funktioner inbyggda. CD-spelaren har 

konkurrerats ut av annan teknik: antigen kan man använda datorer och laptops 

för det ändamålet eller så beställer/laddar man ned musik och filmer direkt från 

nätet: 

 
Datorn kan ta tid innan man kommer in … logga in sig o så vidare. En iPad kan man 

bara slå på, de vet vart de ska, dick – dick , 2 - 3 minuter så har de sitt verktyg! Jag 

skulle gärna ha många iPads i mitt klassrum istället för datorer. Helt o hållet – bort 

med dem!  

 
 Sökmotorer, Google o sånt funkar inte i så unga åldrar för de kan inte sålla. 

 
På den åldern jag har så funkar iPads bättre än datorer. Därför att det är på lekfullt 

sätt de lär sig på. 

Sammanfattning 

 

Den andra kategori Synen på IKT som pedagogisk verktyg visar på variation i 

pedagogernas uppfattningar. Samtliga lärare ser IKT som et mer eller mindre 

bra komplement till den vanliga undervisningen. Det ska finnas tydlig mening 

med att använda teknik. Flera lärare menade, att ibland är den gamla vanliga 

formella undervisningen den absolut bästa. Hur man använder sig av digitala 

redskap måste bero på syftet av undervisningssekvensen – vill man träna 

handstil och finskrivning så fungerar fortvarande papper och penna bäst. Är 

syftet att skapa en berättelse eller en bok – ja då är tekniska redskap att föredra. 

Lärare ser på IKT som verktyg vilket underlättar deras arbete på olika sätt. Att 

den nyare tekniken är mer avancerad och komplex gör, att man klarar sig med 

mindre antal verktyg. Ett bra exempel av detta gavs av flera pedagoger, som 

uppskattade möjligheten att använda strömmande media och musik som man 

kan direkt ladda ned från nätet.  

 

5:3 Lärarnas tankar kring datorpedagogiska metoder. 

 

Pedagogernas uppfattningar om vilka datorpedagogiska metoder de använder 

sig i sitt arbete var inte alltid tydliga under intervjuerna. Först efter analysen har 

man kunnat tyda vissa mönster. Vidare analys kommer att visa att lärarna 

praktiserar flera av de metoderna som anses vara användbara vid innovativ 

teknikbaserad undervisning även om de själva inte alltid kan direkt formulera 

eller uppfatta det. Däremot finns det inte tvekan om att lärarna är väl medvetna 

och övertygade om pedagogikens centrala roll i sin undervisningsdesign: 
 

IKT är så stort, så det är nästan svårt att tänka vad jag gör egentligen. Vad är det jag 

använder? Det märker jag nu när jag pratar … Det har blivit en sån stor del av min 

vardag.  
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Datorpedagogiska metoder - det vet jag inte vad det är. 

 

Det är inte IKT som har positiv effekt – det är pedagogiken bakom det hela.  

 

Och allt är ju pedagogik! Man kommer ingen vart med tekniken om det inte är 

pedagoger där bakom! 

 

Det gick att urskilja klara skillnader i lärarnas uppfattningar om de metoder de 

använder – vissa mycket bra metoder används även om inte lärarna definierade 

de explicit som metoder. Andra konkreta arbetssätt, som ”the flipped 

classroom” och att skriva sig till läsning, presenterades som beprövade och 

användbara datorpedagogiska metoder. En möjlig tolkning till detta är, att 

lärarna har för lite tid att reflektera över sitt arbete och hur de jobbar och varför 

de gör det de gör. Exempel på utsagor där lärarna berättade om olika metoder 

som fungerar bra: 
 

Jag försöker ”Flippa” lite – mindre än jag vill, för att det är tidskrävande. Det sägs att 

det är ett bra pedagogiskt sätt att göra.  

 
Sen har jag försökt göra som den där Trageton, Norsk professor. Jag tycker det är så 

roligt att pröva det med iPaden. Men det faller på att man har så få datorer och 

iPads, de måste ju ha den hela tiden. Men jag tror på den metoden för att man 

kommer kvitt med de där hindren tills barnet blir mer moget. 

 

Av intervjuerna framkom att lärarna använder sig visualisering som metod i 

ganska stor utsträckning. Samtliga pedagoger nämnde denna metod i sina 

utsagor. Arbetssättet, där man jobbar med bild eller strömmande media som 

komplement till texten, anser lärarna fungerar som en bra datorpedagogisk 

metod: 

 
Det är bättre när de har sina egna texter och det blir mer roligt när det händer saker: 

de ser bilder o så. Det tycker jag är positivt, för vissa lär sig ju av bilder. Kanske inte 

lär sig av mitt babbel … Då lär de sig nåt.  

 
För att kunna visa nånting på ett helt annat sätt för barnen – med bilder, text … just 

Power Points och bilder. Det tycker jag om.  Det tycker jag gör det mer … intressant. 

 

Vissa pedagoger skräddarsyr sin undervisning så att bild, text och ljud finns 

med och kompletterar varandra. Det kan tolkas som arbetssätt där pedagogerna 

kan använda och integrera de olika verktygsprogrammen metodiskt så att 

helheten stödjer elevernas olika sätt att lära. 
 

Sen tycker jag också, vad man än pysslar med – historia, NO eller så – så blir det mer 

intressant när jag då lär ut: det är dels att jag pratar om historia, säger vi. Att lägga in 

då, att ha datorn vid sidan och ha den uppkopplad och visa bilder – allt behöver inte 

vara Power Point, men just att man kan lyssna på ett musikstycke, … och sedan de 

filmerna som vi har då som vi kan få strömmande – det tycker jag funkar jättebra!  

 
Vi ska titta på det om man kan få ljud på Kinot- då har man både ljud, foto och text. 
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Att jobba med berättande problemorienterade arbetsuppgifter där elevernas 

delaktighet är hög anses som ytterligare en effektiv datorpedagogisk metod. 

Lärarna beskrev på olika sätt hur de jobbar efter den metodiken och att den 

upplevs som något som fungerar bra. Vissa pedagogers utsagor tolkades som 

att de är medvetna om metodens lämplighet men att de av olika skäl jobbar inte 

med det fullt ut – det kan bero på tidsbrist, att barnen är inte riktigt mogna än 

eller att det saknas resurser. Framförallt brister elevernas delaktighet i dessa fall 

då det är läraren som bestämmer och gör mycket av det arbetet som eleverna 

skulle kunna göra: 
 

Man kan lägga ut bilder från en sida, skriva in texter, man plockar in filmer, länkar, 

som man länkar in. Det blir som en levande bok då. Då var det mest själv som hade 

gjort det. Men det fanns några sidor där vi kunde gå in och skriva o så – så skrev vi 

in där. Det blev som en bok som de fick färglägga sen och sätta in egna bilder. Man 

skulle ju kunna ta ett steg till och låta de göra själva. Men det tar ju sanslöst med tid.  

 
De är bättre när de jobbar med sina egna texter och det blir mer roligt när det händer 
saker, de ser bilder och så. 
 
Vi har också gjort att vi tar bilder och för över de – men det är ju mycket jag får 
hjälpa till där, det är jättesvårt för barnen. Och för att klara av det måste det finnas 
små grupper – det är svårt att hinna med. Man borde ha schemalagd tid för det. 

 
Appar i iPad, det funkade jättebra i åk 3. Som sagoverktyg där de tittade på bilder 

och sorterade bilder och gjorde sagor efter det.  

 
Vi har fotograferat med mobilkameran och lagt in bilderna på datorn. Och då har de 

fått leka med Photoshop , dra bort och lägga till färger – och då har man printat ut 

färgbilder. 

 

Flera pedagoger använder IKT för att öka elevernas motivation på olika sätt. 

Denna metod uppskattar lärarna i olika grad som effektiv och inspirerande, t.ex. 

när man vill fånga och motivera eleverna vid kick-off eller vanlig inledning till 

lektionen: 

 
Mycket intro – och gärna att man lägger i en liten filmsnutt, det e liksom lite 

intressantare. Vi pratar mycket om hur man ska starta lektionen så att man fångar 

barnen. Ibland blir det bra, ibland mindre bra. 

 

Flera av pedagogerna nämnde samarbete, grupparbete och samlärning i 

intervjuerna. Dessa interaktiva metoder kopplades ihop med datorbaserad 

undervisning på olika sätt, så det kan tolkas som om lärarna är medvetna om 

metodens användbarhet i samband med IKT. Åsikterna om metodens 

lämplighet var dock väldigt varierande – vissa pedagoger tyckte att det var en 

ypperlig metod medan andra såg det som mer problematisk. Följande citat 

kommer att hjälpa tydliggöra variationen i uppfattningar: 
 

Jag tror ju på samlärning, att man lär sig i en grupp. För jag tycker att man skriver en 

bättre saga när man är 2, 3 eller när man är en. Sen finns det massor av svårigheter 
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när man är fler än en- då måste man jämka, samarbeta och lära sig massor. Men jag 

tror att människan vinner på det. Och svaga barn lär sig ju oftare av nån annan.  

 
De sitter 2 och 2, tätt, tätt, och man kan se det här samarbetet. De skriver, de har 

papper omkring sig med egen text. O sen är det nån grupp som har målat en bild o 

sen går de och fotar bilden och sen monterar de in dem i texten.  

 
Grupparbeten är förfärliga! Nej – jättebra om det finns ett syfte med – att det just är 

grupparbete. Jag upplever inte att mina grupparbeten är särskilt bra.  Pararbete – ja, 

när det gäller att ge varandra feedback. Men det är en lång process att lära sig ge och 

ta emot. Jag har svårt att få IKT i det. 

 

Att jobba innovativt med datateknik innebär att man utnyttjar teknikens 

möjligheter fullt ut genom att man använder sig av olika verktygsprogram och 

nätbaserade lärmiljöer. Alla pedagogerna kunde berätta hur de på ett eller annat 

sätt jobbar enligt den metoden med de olika programmen. Antigen har de 

integrerat, eller är på god väg att integrera dessa verktyg i sin undervisning: 

 
Jag använder glosor. se, en sajt där man kan lägga upp glosor. Det blir extra roligt 

och nyttigt.  

 
Med Google Maps kan man ju faktiskt promenera … promenera på gatorna i Paris! 

 

Sista utsagan är ett exempel på hur IKT bidrar till utökat och förbättrat lärande. 

Förutom dessa arbetsmetoder berättade pedagogerna hur de använder tekniken 

för informationsbyte, till enklare projektarbeten och små övningsuppgifter. 

Fortvarande används datorerna ofta som skrivredskap vid renskrivning. 

Dagens digital teknik som artefakter har dock så många andra inbyggda 

funktioner så även om man använder datorer som skrivmaskin för renskrivning 

så påverkas inlärningsprocessen positivt som i följande exempel: 

 
Jag tycker liksom att de förstår. Som jag sagt, när vi jobbar med texter … de tänker 

mer på … Jaa, hur stavas det och så. De har kommit på ett annat tänk tycker jag. Stor 

bokstav och sånt … som man tjatar om. När de får jobba med sina egna texter blir det 

mer uppenbart för dem än att man har en text framför sig – nu får ni rätta! 

 

Sammanfattning 

 

I den tredje och sista kategorin, Lärarnas tankar kring datorpedagogiska metoder, 

tolkas lärarnas uppfattningar om deras metoder vid teknikbaserad 

undervisning. Intervjumaterialet gav stort och varierat underlag till analysen 

där olika uppfattningar framkom. Lärarna berättade om de olika sätt de arbetar 

med digital teknik och hur det upplevs, positivt eller negativt, fungerande eller 

mindre bra. Kända datorbaserade arbetsmetoder som grupparbete, 

visualisering, ”the flipping classroom” eller ”att skriva sig till läsning” nämndes 

konkret. Många andra effektiva arbetssätt såsom arbete med berättande 

problemorienterade arbetsuppgifter, metoder där man utnyttjar olika 
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verktygsprogram eller nätbaserade lärmiljöer definierades inte konkret men 

kunde tolkas fram. Analysen visar, att både det ”moderna arbetssättet” och det 

”gamla arbetssättet” förekommer vid databaserad undervisning. 
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 6. Diskussion 
Under följande rubrik kommer resultatet av undersökningen att diskuteras med 

återkoppling till forskningsfrågorna samt i relation till bakgrunden. Även den 

metoden som har använts för att få fram empirisk data som underlag till 

analysen ska diskuteras. Metodvalets styrkor samt mindre bra aspekter kommer 

att belysas. Till sist ges förslag till vidare forskning berörande behandlad 

problemområde. 

 

6:1 Metoddiskussion 

 

Valet att använda kvalitativ forskningsintervju som metod för undersökningen 

har visat sig fungera förhållandevis bra. Det kan bedömas som ett lämpligt 

metodval utifrån syftet med studien, då avsikten är att undersöka pedagogernas 

olika uppfattningar av fenomenet IKT ur lärarperspektiv. Att använda 

forskningsintervju som metod kräver dock en viss erfarenhet – eller som Kvale 

och Brinkmann (2009) beskriver det, en viss hantverksskicklighet. Vidare 

poängterar de, att detta hantverk lär man sig bara genom att intervjua. Då det 

var första gången som jag genomför intervjuer med sådant konkret syfte så kan 

min okunskap omedvetet bidra till minskad reliabilitet i resultatet. Det kan inte 

uteslutas att jag oavsiktligt har påverkat informanternas uttalanden med 

ledande frågor, gjort felaktig urval av utsagor eller misstolkat dem på ett eller 

annat sätt. Jag har försökt att göra en realistisk tolkning men då världen förstås 

utifrån sin egen förståelse kan resultatet brista i objektivitet.  Man bör ha i 

åtanke även nackdelen med metoden vilket är att den intervjuade behöver inte 

vara sanningsenlig – det är tänkbart att i intervjusituationen där två pedagoger 

blev intervjuade samtidigt kan utsagorna blivit påverkade av den andra 

personens närvaro. 

 

Rent praktiskt var det svårt att boka tid med respondenterna – pedagogerna har 

ett fullspäckat schema. Efter två veckor hade så många intervjuer som 

bedömdes vara tillräckliga för min studie bokats in- det blev sex stycken. På 

grund av tidsbristen planerades en av intervjuerna genomföras via telefon. Till 

slut lyckades vi bestämma ny tid då jag bedömde det som mindre lämpligt – 

tanken med denna metod är ju just att kunskap produceras socialt i samspel 

mellan intervjuare och informanten (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Själva intervjusituationerna upplevdes som öppna och positiva. Att spela in 

samtalen kan sammanfattas som en ändamålsenlig metod – intervjusituationen 

där man väljer att anteckna bedömdes som mindre effektiv. Genom att spela in 

kan fokus vara riktad på samtalspart, det är lättare att lyssna aktivt, ställa 

följdfrågor och ge feedback. Efter intervjuerna kunde materialet bearbetas i lugn 
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och ro genom att lyssna av samtalen, transkribera de och lyssna om vid behov. 

Nackdelen är att kroppsspråket går förlorat. 

 

6:2 Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte har varit att visa på lärares uppfattningar om IKT i undervisningen 

med avseende på vilken egen kompetens de har inom fältet samt vad de anser om det som 

pedagogiskt verktyg. Levinsen och Sörensen (2011) beskriver hög IKT- kompetens 

som en kombination av bra tekniska kunskaper med god förmåga till 

kommunikation och nätverkande. Vidare nämns kreativitet, innovativ arbetssätt 

samt förmåga lära sig för att lära. Pedagogernas utsagor visar, att alla dessa 

kategorier finns representerade fast i olika stor sträckning hos de enskilda 

individerna. De stora statliga satsningarna ITiS och PIM verkar inte ha haft den 

förväntade effekten på pedagogernas datakompetens. Pedagogerna i studien 

nämnde PIM- utbildningen bara flyktigt och inte särskilt positivt. Bilden 

stämmer överens med forskningsresultaten som konstaterar, att lärare i 

allmänhet upplever sig ha bristfälliga datorkunskaper. Möjlig tolkning är, att 

eftersom IKT är så komplext och omfattar så många moment, så känns några 

timmars genomgångar som det ofta erbjuds, fullständigt meningslöst – man 

hinner bara nudda på ytan, men kommer aldrig riktigt in i det. Samtidigt 

sprutar teknikindustrin ut nya, mer avancerade verktyg som lärarna blir 

tvingade att lära sig behärska och ta till sig. Positivt exempel på det är 

införandet av iPad i undervisningen, som verkar passa väldigt bra som 

lärverktyg just i de yngre åldrarna som lärarna gav flera bra exempel för. 

Pedagogernas erfarenheter bekräftas av Hylen (2013) som påpekar i sin senaste 

rapport om iPads satsningen i Stockholm, att de flesta användningssätt för 

iPads som förekommer i Stockholms skolor har uppkommit spontant utan att 

varken lärare eller elever har fått någon särskild utbildning utöver en kort 

presentation av hur verktyget fungerar rent tekniskt. Detta är problematiskt 

eftersom teknikbaserad undervisning kräver en kompetent pedagog med goda 

datorpedagogiska kunskaper som kan designa sin undervisning innovativt och 

agera som planerare, genomförare och stöd för eleverna (Grönlund, 2012; 

Skarin, 2007). 

 

Enligt lärarnas utsagor kände pedagogerna sig olika kompetenta på olika 

områden. Framförallt verkar det som pedagogernas bristande tekniska 

kunskaper skapar onödig stress i samband med teknikbaserad lärande. Detta är 

i linje med DiGregorio m.fl. (2010) som betonar vikten av att lärarnas 

fortbildning måste vara både teknisk och pedagogisk.  Samtidigt anses nödvändigt 

att det även måste avsättas mer tid så att pedagogerna har möjlighet att öva och 

utveckla teknikanpassat undervisningsmaterial. Forskarna konstaterar att 

utvecklandet av interaktiva arbetsformer tar tid. Grönlund (2012) tillsammans 

med sina forskarkollegor hävdar bestämt, att skolpolitikerna måste tillföra mer 

resurser när de inför datateknik i skolan. Framförallt handlar det om att avsätta 

mer tid för lärarna så att de kan utveckla genomtänkta datorbaserade arbetssätt 
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utan att behöva arbeta extra hela tiden. Flera av lärare i denna studie har 

bekräftat detta tankesätt i sina utsagor.  

 

Studien har även haft avsikt att undersöka pedagogernas attityder till IKT som 

pedagogisk verktyg. Pedagogerna i undersökningen var övervägande positivt 

inställda till IKT som pedagogisk verktyg och nämnde en rad områden där 

digitala redskap sågs som användbara. Lärarna uppfattar IKT både som verktyg 

vilket underlättar deras arbete eller som effektiv lärresurs i undervisningen. Även 

KK – stiftelsens undersökning (2006) kom fram till samma resultat då det 

rapporterades attitydförändringar till det mera positiva.  Enligt pedagogerna i 

studien uppfattas IKT bland annat som ett lämpligt verktyg vid individualisering 

och som bra hjälpmedel för de svagare eleverna. Speciellt positiva är 

pedagogerna till olika tekniska verktyg när det gäller läs- och skrivutveckling. 

Precis som Trageton (2005) beskriver i sin bok så fungerar metoden ”skriva sig 

till läsning” med hjälp av datorer och numera även iPads i praktiken. Som det 

tydligt framkom under analysen uppfattas just iPads som ännu bättre verktyg 

av lärarna om man vill ta bort olika motoriska hinder vid skrivprocessen hos de 

yngre barnen. Denna uppfattning delas av Hylén (2013) som anser att iPads kan 

ersätta datorn då den i vissa avseenden överträffar den. 

 

Många utsagor handlade om hur arbetet med digitala verktyg upplevs som kul 

och motiverande samt hur IKT på olika sätt bidrar till lustfylld lärande. Lärarna 

hade liknande positiva erfarenheter och uppfattningar när de berättade om 

teknikens motivationshöjande effekter på elevernas inlärning. Dessa 

reflektioner speglar uppfattningen som har presenterats från flera olika tidigare 

studier. Både Levinsen och Sørensen (2011) samt Hylén (2013) bland andra kan 

tydligt visa att IKT höjer motivationen både hos elever men även hos 

pedagogerna. En annan slutsats som man kan dra från analysen är, att de flesta 

pedagogerna ser på IKT som ett verktyg vilket underlättar deras arbete på olika 

sätt. Det kan handla om lektionsplaneringar som man kan hämta färdiga på 

nätet eller olika forum och diskussionsgrupper där man kan få inspiration och 

svar på sina frågor. Självklart ses webben även som en oändlig 

informationskälla och plats för interaktion. Att webben har blivit en viktig 

mötesplats för lärarna där man kan ta del av varandras erfarenheter på grund 

av bristen på lämpligt arbetsmaterial för digital undervisning lyfts fram även av 

Grönlund (2012). Han poängterar även skolledningens ansvar i den här frågan 

då han anser, att det måste avsättas mer tid för lärarna för att kunna samla, 

förbereda och omarbeta befintlig webbaserad undervisningsmaterial.   

 

Att IKT kan bidra till en bättre interaktion mellan de olika aktörerna i skolan var 

ytterligare en funktion som lärare lyfte upp på ett eller annat sätt. Webben har 

skapat nya möjligheter för kommunikation och interaktion mellan lärare – elev 

– förälder, mellan hem och skola, lärare och eleverna sinsemellan (Fredriksson 

m.fl., 2008). Samma slutsats kan dras fån analysen då man kan tolka utsagorna 

som att IKT har skapat och bidragit till en mer transparant, öppen och 

samarbetsvänlig miljö. Elever och lärare interagerar på ett mera informellt sätt, 

lärare har bättre insyn i varandras arbete vilket underlättar administrationen. 
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Det sker ämnesöverskridande samarbete med hjälp av nya former av 

undervisningsdesign. 

 

Ytterligare ett syfte med studien är att undersöka vilka datorpedagogiska metoder 

uppfattar lärarna som gynnsamma vid teknikbaserad undervisning. Detta eftersom 

senaste forskningen lyfter fram vikten av lärares didaktiska design som 

avgörande faktor för hur lärande med hjälp av olika digitala redskap kan 

utvecklas (Lejon, 2011).  

 

Ibland nämndes konkreta datorpedagogiska metoder som ”skriva sig till 

läsning” eller ”flippa”. I dessa fall används metoderna medvetet av lärarna med 

ett tydligt syfte. Att teknikbaserad lärande är framgångsrik bara när tekniska 

lärresurser används med konkret syfte framkommer och bekräftas även av 

forskningen (Skarin, 2007). För det mesta berättade lärarna om sina metoder 

utan att explicit definiera dem. Analysen i studien visar dock, att alla pedagoger 

som medverkade i undersökningen arbetade med metodiken som Ilomäki 

(2009) i sin forskningsrapport kallar för ”modernt sätt”. Till sådana 

datorpedagogiska metoder räknas bl.a. visualisering, samarbete eller arbete med 

elevorienterade narrativa problemorienterade uppgifter. Vidare nämner hon 

metoden, där pedagogen lär ut effektiva och användbara arbetssätt till eleverna 

som de kan använda som verktyg under eget ansvar, för att nämna några 

exempel. Genom att arbeta enligt sådana innovativa datorpedagogiska metoder 

utvecklar man färdigheter hos eleverna som kallas för framtidsorienterad 

kompetens av Levinsen och Sørensen (2008). Flera pedagoger kände till dessa 

metoder och uttryckte önskan att jobba på det sättet men av olika anledningar 

hade inte börjat aktivt använda dem än i större utsträckning. Anledningen kan 

bero på bristande datakompetens, ekonomiska anledningar (det saknas 

utrustning) eller rentutav tids – och motivationsbrist. Lärare tvingas ständigt ta 

ställning till nya innovationer vilka de möter med motstridiga känslor. Det finns 

forskningsmaterial (Skarin, 2007) som speglar detta lärarnas dilemma som i stor 

del beror på att skolutvecklingen har skett enligt ”top down” principen. Men 

oavsett vad lärarna känner och tycker så kan skolorna inte ignorera tekniska 

innovationer som genomsyrar hela samhället. Forskare menar (Fredriksson 

m.fl., 2008) att tekniken i sig och omständigheter kring IKT har förändrats 

snabbt den senaste tiden. En förutsättning att lärarna hinner med 

förändringarna är åter igen kravet på mer tid så att implementeringsarbetet 

hinner ikapp med de snabba förändringarna i övriga samhället. 

Datorpedagogiska undervisningsmetoder kräver dessutom en noggrant 

genomtänkt undervisningsdesign som bör erbjuda möjligheter för eleverna att 

utnyttja de olika digitala verktygens tekniska kapacitet till fullo (Lejon, 2013). 

Det anses som mycket tidskrävande vilket även studiens resultatanalys har 

visat. 

 

Tidigare forskning definierar dessutom metoder som anses som mindre lämpliga 

vid innovativ teknikbaserad undervisning. Till metoder som presenterar 

”gammalt sätt” (Ilomäki, 2009) räknas till exempel informationsbyte, enklare 

projektarbeten samt små övningsuppgifter. Dessa metoder nämndes i olika 
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utsträckning av pedagogerna i undersökningen. Forskning i problemområdet 

visar, att om lärare bara använder verktygets tekniska erbjudanden i sitt 

traditionella sätt att undervisa kommer inte lärandet att förändras (Fredriksson 

m.fl., 2008).  Enligt det sociokulturella sättet att se på lärandet, vilket även är 

diskursen för läroplanen Lgr 11, handlar lärandeprocesserna inte längre om att 

få del av informationen. Lärandet idag beskrivas som process där man utvecklar 

egna erfarenheter i miljöer där det finns tillgång till fysiska och intellektuella 

redskap på ett för individen rimligt sätt. Dessa mänskliga artefakter ska 

användas som en del av verksamheten (Säljö, 2000).   

 

Alltså kan och bör IKT utmana de traditionella undervisningsmetoderna 

eftersom samhällsutvecklingen efterlyser nya färdigheter såsom förmågan att 

arbeta självständigt med olika projekt, söka och sålla information, samarbeta 

och kommunicera för att nämna några. Dessa färdigheter som även 

pedagogerna i studien berörde, kallar Grönlund (2012) som 21st Century Skills. 

Intressant i detta sammanhäng är, att sådana kunskaper täcks inte av proven – 

därför är även diskussionen om datorpedagogiska metoder och de färdigheter 

sådana arbetssätt gynnar aktuell idag. Man kan nämligen fortvarande inte i 

nuläget med säkerhet fastslå, vilken effekt dessa nya datorpedagogiska 

arbetsmetoder har för elevernas kunskapande och inlärning. Livingstone (2012) 

påpekar på svårigheten att förklara, varför forskningen visar, att endast vissa 

läranderesultat blir bättre för bara en del av elever i vissa ämnen. Hon drar 

slutsatser att lärande och digitala medier bör förhandla och ha fokus på 

förändrade lärprocesser som kännetecknas av nyckelord som upptäckande, 

kreativitet, samarbetslärande och motivation. Forskning tyder på att det bästa 

resultatet förmodligen nås när man framgångsrikt förenar det traditionellt 

värdefulla med det som anses viktigt i dagens moderna informationssamhälle. 

Eller som en av informanterna uttryckte sig i intervjun: ”Ibland kan det här, att 

stå och berätta för dem, vara det absolut bästa. Faktiskt. Man behöver inte ta in 

IKT i allt”. 

 

6:3 Avslutande reflektioner 

 

Det har varit mycket resurskrävande att få IKT in i skolan. Men även mera 

krävande är att utveckla metoder och arbetssätt som gynnar elevers lärande och 

som säkrar ett effektivt användande av IKT i undervisningen.  Det kan förklaras 

med tendensen, att IKT och digitala lärresurser fortvarande automatiskt 

förknippas med hopp om ett förändrat lärande och bättre resultat. Detta trots att 

det saknas tillförlitlig evidens som faktiskt visar att IKT bidrar till förbättrade 

läranderesultat. Debatten om teknikbaserad lärande kan även handla om skilda 

aspekter, som till exempel stöd till olika ämnen där IKT kan ses som vilket 

stödresurs och komplement som helst i undervisningen, contra diskussionen 

om förändrad pedagogik. Frågan är alltså - hur ska man se på de digitala 

verktygen? Ska de uppfattas som enkla verktyg för lärande eller bär de inom sig 

möjligheter för ett ändrat lärande som leder till ett förändrat syn på 

undervisning och kunskap? Oavsett var svaret blir, målet idag bör vara 
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gemensamma krafttag av forskare, skolpolitiker och lärare, så att 

arbetsprocesserna kring undervisningen med IKT ska kunna utvecklas och bli 

bättre. 

 

6:4 Förslag till vidare forskning 

 

Det framkommer från tidigare forskning att det finns uppenbara 

kunskapsluckor när det gäller datorbaserad undervisning. Det beror på att få 

longitudinella studier har genomförts som undersöker lärande och IKT. För att 

teknikbaserad lärande ska kunna förändra lärandeprocesserna i skolorna så att 

det motsvarar samhällets krav på färdigheter som efterlyses idag bör man 

forska mera om samband mellan teknikmedierade lärprocesser, datorpedagogiska 

metoder och specifika tekniska redskap. Det har inte visat sig vara bra att 

generalisera de olika tekniska lärressurserna som ett enda samlingsbegrepp - 

IKT. De olika digitala redskap har olika möjligheter och begränsningar 

inbyggda som påverkar deras kapacitet som lärverktyg. 
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BILAGA 1:  
 

Missiv till intervjupersoner 

 
 
Hej, 
  
Jag är lärarstudent från Mittuniversitetet i Härnösand som studerar till lärare i 
skolans tidigare år. Vi har påbörjat vårt examensarbete på C-nivå där jag har 
valt att fördjupa mig i frågor om IKT som pedagogisk redskap i undervisningen 
i de lägre årskurserna. För att samla in data om mitt intresseområde skulle jag 
vilja intervjua några lärare om just IKT användning och datorpedagogiska 
metoder. 
  
Min förfrågan är om ni skulle vilja medverka i min intervjustudie som kommer 
att ta ca 30 min. Jag vill spela in intervjun för att det underlättar bearbetningen 
av materialet senare. 
Jag kommer att följa de forskningsetiska principerna vilket innebär att alla 
personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Alla deltar anonymt och i 
mitt färdiga arbete kommer det inte nämnas några namn, varken skolans eller 
pedagogernas. Framtagen intervjumaterial kommer användas endast i detta 
forsknigssammanhang. 
  
Jag skulle vilja genomföra intervjuerna under veckan 40 eftersom tiden för detta 
arbete är tidsbegränsat. Jag är tacksam om vi kan komma överens om passade 
tid och plats de närmaste dagarna. Jag kommer att återkomma och kontakta er 
via telefon angående eventuell medverkan. 
  
Tack i förhand, 
Med vänliga hälsningar 
Pille Möttus, tel. 070 xxx xxx 
 



  

 

 

 BILAGA 2:  
 

Informanterna 

 
Lärare 1: klasslärare i åk. 4, 17 års pedagogisk erfarenhet. Har tillgång till 

datasalen med datorer, egen lap top, Tv- skärm i klasssrummet och lap 

tops att låna. 

Lärare 2: klasslärare i åk 2, 7 års pedagogisk erfarenhet. Har tillgång till 

TV skärm kopplad till dator, egen lap top, uppsättning av iPads i 

klassrummet  

Lärare 3: klasslärare i åk 2, 20 års pedagogisk erfarenhet. Har tillgång till 

3 datorer och SmartBoard i klassrummet, iPads en uppsättning att låna 

Lärare 4: klasslärare i åk 3, 10 års pedagogisk erfarenhet. Har tillgång till 

3 datorer samt SmartBoard. 

Lärare 5, klasslärare i åk 1, 14 års pedagogisk erfarenhet. Har tillgång till 

TV skärm kopplad till dator, egen lap top, uppsättning av iPads i 

klassrummet  

Lärare 6, språklärare 4 – 9, SvA lärare, 17 års pedagogisk erfarenhet. Har 

tillgång till datasalen med datorer, egen lap top, Tv- skärm i 

klasssrummet och lap-tops att låna. 

 

Intervjufrågor 
  
Inledande frågor för att få bakgrundsinformation såsom nuvarande tjänst, 
utbildning och hur länge man har jobbat som lärare. Vilken digital teknik finns 
tillgänglig för eleverna och i vilken omfattning? 
       1. Vilken data- utbildning har du? 
 
       2. Hur skulle du beskriva din datorpedagogiska kompetens?   
 

1. Hur ser du på IKT (informations- och kommunikationsteknik) som 
pedagogisk verktyg? 
 

2. På vilket sätt har du integrerat/använder du digitala tekniska redskap i 
din undervisning? 

 
3. Vilka pedagogiska metoder upplever du som användbara/mindre 

användbara i databaserad lärande? 
 

4. Upplever du att IKT i undervisningen har positiv effekt på elevers 
inlärningsprocess? 



  

 

 

  
Dessa frågor och svar kan leda till eventuella följdfrågor. 


