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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de lärare vi mött under studien använder 
sig av IKT i sitt dagliga arbete, samt att synliggöra de orsaksfaktorer som ligger till 
grund för deras IKT-användning. Vi har även avsett att titta på om dessa lärare vill 
använda sig mer av IKT i sin undervisning samt även i viss mån på vilket/vilka sätt och 
vad de ser som drivkrafter för detta. Studien tar upp tidigare forskning om IKT i skolan 
och de motiv som legat till grund för IKT-implementering i skolan från 1980-tal till 
nutid samt de nationella datorsatsningar som gjorts i skolan från 1970-tal till nutid. 
Vidare presenteras de teorier om lärande som studien tar avstamp i. 

De metoder som använts är enkätundersökning och intervjuer. De 9 skolor som ingått i 
studien ligger samtliga i Stockholms län. Enkäterna har delats ut på samtliga skolor som 
deltagit i studien. De 4 lärare som intervjuats arbetar på 4 av dessa 9 skolor. Vi har 
riktat in oss på lärare som arbetar mot skolår 1-5. 

Studien visar på hur dessa lärare använder sig av IKT i sitt dagliga arbete och möjliga 
bakomliggande orsaksfaktorer. Ett exempel på orsaksfaktorer är IKT-kompetensen hos 
lärarna, något vi sett är att även om många lärare som deltagit i studien har gått en 
kompetensutvecklande utbildning så har denna utbildning inte alltid varit på rätt nivå 
och den har inte alltid heller varit riktad mot hur IKT ska kunna användas i 
undervisningen. Ett annat exempel är, den ibland, begränsade tillgången på IKT-
verktyg. 

Många av de lärare som deltagit i studien har varit positivt inställda till IKT, men vi 
upplever att det trots detta finns många hinder att övervinna för att ITK ska bli en 
naturlig del av lärarvardagen.  

Nyckelord 
IT, IKT, dator, lärare, orsaksfaktorer, attityder, artefakt, verktyg
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Bakgrund 
Under vår utbildning på Lärarhögskolan i Stockholm har vi inte stött på IKT, eller 
Informations- och kommunikationsteknik som det står för, i mer än att vi förväntats 
kunna använda oss av det samt en kort IKT-session under vår inriktning. Inte heller på 
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) har IKT fått ta någon större plats. Ibland 
har någon elev fått använda datorn som skrivmaskin och på någon skola har det funnits 
en projektor som gått att koppla till det lokala nätverket. Då vi hade en väldigt 
inspirerande lärare under den tidigare nämnda IKT-sessionen väcktes trots allt ett frö 
hos oss, när det kom till hur IKT skulle kunna användas och hur det används i 
praktiken. Att vi båda tycker att det är roligt att använda IKT i samband med 
undervisningen var ytterligare en påverkansfaktor för ämnesvalet. 

IKT är en del av vår personliga vardag och vi menar också att IKT tar en allt större plats 
i samhället, vilket innebär att det även borde ta en allt större plats i skolan om skolan 
ska spegla samhället. Dewey skriver om skolans centrala funktion i samhället på 
följande sätt: 

Jag tror att det är en uppgift för var och en, som är intresserad av utbildning, att framhärda i att 

skolan är samhällets främsta och mest effektiva instrument för sociala framsteg och reformer. 

På så sätt kan samhället väckas till insikt om vad skolan står för och förstå nödvändigheten av 

att utbildaren förses med tillräckliga resurser för att rätt kunna utföra sin uppgift.1

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur de lärare vi mött under studien använder 
sig av IKT i sitt dagliga arbete. Studien kommer även att synliggöra de orsaksfaktorer 
som ligger till grund för deras IKT-användning. Vi avser även titta på huruvida dessa 
lärare skulle vilja använda sig mer av IKT i sin undervisning och även i viss mån på 
vilket/vilka sätt och vad de ser som drivkrafter för detta. 

• På vilket sätt använder sig de lärare vi mött i studien av IKT i sitt dagliga 
arbete? 

• Vilka orsaksfaktorer ligger bakom användandet av IKT i det dagliga arbetet? 

• Skulle lärare kunna tänka sig att använda sig mer av IKT i sin undervisning och 
om så på vilka sätt och vilka drivkrafter ser de för IKT? 

                                                 
1 Sven Hartman, Ulf p Lundgren & Ros Mari Hartman, John Dewey, Individ, skola och samhälle. (Falköping: Natur 

och kultur, 2005), s 56. 
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Begreppet IKT 
Då IKT är ett samlingsbegrepp har vi, när vi pratar om IKT i denna studie, valt att 
begränsa oss till artefakter som: 

• Tangentbord, mus, skärm, projektor, digitalkamera etc. 

• Lagringsmedia som CD-skiva, USB-minne och hårddisk. 

• Programvara. 

• Hemsidor. 

Samt till aktiviteter som vi i detta sammanhang ser som direkt kopplade till Internet: 

• Informationssök. 

• Kontakter – såsom chat och e-postprogram. 
Vi är medvetna om att denna gränsdragning inte är absolut, till exempel så behövs det 
programvara för att kunna söka efter information på Internet eller chatta och det är 
troligt att det behövs en skärm, ett tangentbord och nödvändig programvara för att 
kunna söka information på Internet eller för att kunna skriva e-post. 

Historik 
Motiv för datorer och IKT i undervisningen 
Motiven för en implementering av datorer och IKT i skolan har skiljt sig åt de senaste 
30 åren. Gunilla Jedeskog, universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet, 
filosofie doktor och docent, skriver att det sedan mitten av 80-talet huvudsakligen 
funnits fyra motiv som figurerat i samhällsdebatten: Demokrati, arbetslivsförberedelse, 
förbättrad inlärning och IT som drivkraft för förändring.2

På 1980-talet var ledordet demokrati, eller snarare demokratisk styrning av 
datatekniken, och tanken var att undervisningen skulle generera kunskaper som gjorde 
det möjligt för eleverna att ta ställning till och påverka datoranvändningen i samhället.3 
Nu i efterhand vet vi att utfallet inte riktigt blev så (se nedan). Under sent 1980-tal och 
början på 1990-talet sågs datorkunskaperna som ett led i arbetslivsförberedelserna och 
från mitten av 1990-talet sågs datorer som något som skulle kunna effektivisera 
inlärningsprocesserna. Sedan millennieskiftet har motivet till att implementera IKT i 
skolan snarare varit att det är en del av en generell skolutvecklingsprocess. Ulla Riis, 
professor vid pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet, skriver att 
uppfattningen att datorer skulle effektivisera lärandet mer eller mindre har försvunnit 
emedan motivet datorkunskaper som i ett led i arbetslivsförberedelserna fortfarande 

                                                 
2 Gunilla Jedeskog, Ny i klassen. (Solna: Ekelunds förlag AB, 2000), s. 18-f. 
3 Ulla Riis, Elever lärare och organisationer kring informationstekniken i skolan, Eloïs, i Thomas Tydén & Annika 

Thelin, Tankar om lärande och IT – en forskningsöversikt. (Kalmar: Skolverket, 2000a), s. 39-f. 
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finns kvar.4 Jedeskog skriver att även demokratiperspektivet fortfarande är 
framträdande och refererat till Barber när hon skriver: 

Ett demokratiskt samhälle behöver medborgare som kan omvandla information till kunskap och 

visdom vilket en ensidig syn på IT, som en färdighet att hantera, skulle kunna förhindra.5

Det fjärde perspektivet, som Jedeskog kallar IT som en drivkraft för förändring, var det 
perspektiv som enligt henne var det tydligaste motivet i slutet av 1990-talet.6

Nationella datorsatsningar i skolan från 1970-tal 
till nutid… 
I slutet av 1960-talet lades den första motionen i Sveriges riksdag om introducerandet 
av datorteknik i skolan och motionen resulterade i att det i början av 1970-talet inleddes 
en försöksverksamhet med datorer i skolan ”Datorn i skolan” eller DIS som den också 
kallades.7 I DIS slutrapport, som 1980 antogs av Skolöverstyrelsen som 
handlingsprogram i frågan, lyftes det fram att det visst är möjligt att använda datorer i 
skolan på ett sätt som fungerar bra för både lärare och elever samt att datorer behövs i 
gymnasieskolan men inte i grundskolan.8  

I 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr 80) skrevs datalära in i kursplanen som ett av 
huvudmomenten i matematikundervisningen på högstadiet. Fokus låg på att undervisa 
om tekniken och hur den fungerade men det sades inget om att undervisningen skulle, 
eller för den delen borde, ske med användning av datorer utan den skulle handla om 
datortekniken och hur den fungerade.9

1984 fattade vårriksdagen ett beslut om att datatekniken skulle introduceras och 
användas även i grundskolan. Det innebar i praktiken att alla elever under sin 
högstadietid skulle få 80 lektionstimmar som skulle ägnas åt datalära, vilket innebar en 
undervisning om och med datorer. De ämnen som var inbegripna var NO, matematik 
och SO (även de ”fria aktiviteterna”), där de första två ämnena skulle beröra datorns 
uppbyggnad, funktionssätt och viss programmering och SO-ämnet skulle belysa 
datateknikanvändningens förutsättningar, och konsekvenser för individ och samhälle.10 
Mellan åren 1984 och 1987 bedrev staten kampanjen ”Datalära på grundskolans 
högstadium” som gick ut på att förmå kommuner och skolor att investera i datorer till 
skolan.11 Satsningen finansierades av ett statsanslag som kom med villkoren att 
kommunerna som deltog motfinansierade minst samma belopp som staten satsade samt 

                                                 
4 Ulla Riis, Elever lärare och organisationer kring informationstekniken i skolan, Eloïs, i Thomas Tydén & Annika 

Thelin, Tankar om lärande och IT – en forskningsöversikt. (Kalmar: Skolverket, 2000a), s. 39-f. 
5 Jedeskog (2000), s. 18-f. 
6 Ibid. 
7 Ulla Riis, Skolans datorisering under 1980- och 90-talet i Riis (red), IT i skolan mellan vision och praktik. 

(Kalmar: Skolverket, 2000b), s. 9-10. 
8 Riis (2000a), s. 9-10.  
9 Ibid. 
10 Riis (2000a), s. 10-11. 
11 Riis (2000a), s. 11-12. 
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att de skolor och kommuner som tog del av satsningen förband sig att utarbeta en lokal 
undervisningsplan i datalära. Den riktade sig mot lärare och elever i högstadiet och det 
var samma ämnen som tidigare nämnts som var berörda, även om det i realiteten inte 
hölls någon undervisning om datateknikens påverkan på individen och samhället (se 
ovan) av SO-lärarna.12

Nästa kampanj, som Skolöverstyrelsen ansvarade för, ”Datorn som pedagogiskt 
hjälpmedel” eller ”Datorn och skolan” (DOS) som den även kallades, pågick mellan 
1988 och 1991.13 Denna satsning gjordes på tre nivåer. Dels på nationell nivå där en 
expertgrupp tog fram pedagogisk programvara, och dels på regional nivå där det 
bildades elva centra som, även de, arbetade med att utveckla programvara och slutligen 
en lokal nivå där medel gick till att finansiera ca 160 skolutvecklingsprojekt vars syfte 
var att ge intresserade lärare chansen att utforska vilka möjligheter som gavs med datorn 
i skolan. Till skillnad från tidigare satsningar gick här medel till alla skolstadier och det 
var fler skolämnen än NO, matematik och SO som berördes. Andra ämnen som nu blev 
berörda var exempelvis svenska och de praktiskt estetiska ämnena. Denna satsning, till 
skillnad från tidigare som primärt fokuserat på hårdvara, fokuserade på utveckling av 
mjukvara.14   

Under 1990-talets första hälft genomfördes ett par empiriska studier som visade på att 
det utvecklingsarbete som kommit igång under de tidigare kampanjerna klingade av när 
projektmedlen upphörde. Riis skriver att det under hela 1980- och 1990-talet fanns 
röster som menade att satsningarna, för att få någon genomslagskraft för utvecklingen, 
behövdes läggas på att utveckla lärarnas färdigheter och teoretiska insikter. Att lärarna 
behövde få veta när de skulle använda datorn, till vad och varför.15

1994 tillsatte regeringen den så kallade IT-kommissionen vars arbete riktade sig mot att 
främja användandet av informationsteknologi och där fokus låg mot användare och 
applikation snarare än tillverkare och infrastruktur och man menade att en väg att ta mot 
en ökad kunskap om IT var via skolan.16 IT-kommissionens arbete resulterade i 
betänkandet ”Informationsteknologin, vingar åt människans förmåga” (SOU 1994:118) 
där man bland annat rekommenderade ett antal tidsbegränsade projekt, 
”fyrtornsprojekt”, som syftade till att visa på den nya teknikens möjligheter.17 Samma år 
bildades Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) på uppdrag 
av den dåvarande regeringen. Under 1996-200018 bedrev KK-stiftelsen 27 
kommunbaserade skolutvecklingsprojekt och ett femtiotal mindre projekt19, med 

                                                 
12 Riis (2000a), s. 11-12. 
13 Riis (2000a), s. 12-13. 
14 Ibid. 
15 Riis (2000a), s. 14. 
16 SOU 1994:118. Informationsteknologin, vingar åt människans förmåga. ( Stockholm: IT-kommissionen, 1994), 

s. 5-6. Hämtat från: http://www.itkommissionen.se/index-2.html (2007-11-18). 
17 SOU 1994:118, s 33-34. 
18 KK-stiftelsen (2004), s. 66.   
19 Jedeskog (2000), s. 16. 
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målgrupperna förskola, grundskola, gymnasium och fristående skolor.20 Dessa projekt 
visade på att det fanns ett behov av ökad kompetens inom lärarkåren, när det kom till 
IKT21, och 1998 tillsattes delegationen för IT i skolan med uppdraget att planera och 
genomföra en nationell satsning på IT i skolan (ITiS). ITiS, som för övrigt är en av de 
största satsningarna på skolutveckling i Sverige22, pågick under åren 1999 till 2001 och 
var en nationell satsning på pedagogisk användning av datorer i skolan och tanken var 
att 60 000 lärare inom ungdomsskolan skulle erbjudas kompetensutveckling med fokus 
på IKT som ett lärandeverktyg.23

År 2000 startade, med initiativ från KK-stiftelsen, forskningsprogrammet LearnIT. 
Programmet pågår fram till slutet av år 2007, men tanken är att de forskningsprojekt 
som utvecklats inom programmet ska fortsätta. Inom LearnIT bedrivs bland annat 
forskningsprojekt inom områden som uthållig IT-utveckling i skolan, digitala läromedel 
och lärgemenskaper på nätet.24

KK-stiftelsen bedriver även andra projekt kring dator- och IT-användande i skolan.25 
Mellan åren 2008 och 2011 ska KK-stiftelsen satsa medel på ett expertnätverk inom IT 
och lärande, där målgruppen är samtliga lärarutbildningar i Sverige.   

En annan form av satsning på personalen i skolan är de IKT-baserade verktyg 
Myndigheten för skolutveckling tillhandahåller. Ett exempel på ett sådant verktyg är 
”praktisk IT och mediakompetens” (PIM), som enskilda skolor eller kommuner kan 
använda sig av vid lokala kompetensutvecklingsprojekt. De erbjuder också annat IT-
stöd i form av en webbplats, där de bland annat lyfter vad som är aktuellt inom IT och 
de driver också två kompetensutvecklingsprogram ”IT för skolledare” och ”Skolledare 
Online” för skolledare.26

… Och en europeisk rekommendation 
I december 2006 utfärdande Europaparlamentet och Europeiska unionens råd en 
rekommendation om 8 nyckelkompetenser, som ses som viktiga för det livslånga 
lärandet och en av dessa kompetenser är digital kompetens.27

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 

                                                 
20 KK-stiftelsen (2004), s. 66.   
21 KK-stiftelsen (2004), s. 66.   
22 Torbjörn Skarin, Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan. (Skolutveckling, 2007), s. 9. Hämtat från: 

www.skolutveckling.se ( 2007-12-06). 
23 Jane Brodin & Peg Lindstrand, Perspektiv på IKT och lärande – för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionshinder. (Lund: Studentlitteratur, 2007), s. 62-63. 
24 KK-stiftelsen, hämtat från: http://www.kks.se/templates/ProgramPage.aspx?id=546 ( 2007-11-30). 
25 Hämtat från: http://www.kks.se/ (2007-11-19). 
26 Myndigheten för skolutveckling. Hämtat från: http://www.skolutveckling.se/ (2007-11-20). 
27 (2006/962/EG) hämtat från: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=438336:cs&lang=sv&list=438336:cs,429124:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&h

words=&checktexte=checkbox&visu=#texte (2007-11-26). 
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IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 

Internet.28

Styrmedel 
Läroplan 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 
94) går det att läsa att ett av skolans uppdrag är att se till att  

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt, 29  

och bland uppnåendemålen för elever i grundskolan finner man att de ska kunna 
använda sig av IKT som ett verktyg för både kunskap och lärande.30   

Vidare står det att det är rektors uppdrag att  

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer 
och andra hjälpmedel.31

Det är även rektors uppdrag att personalen på skolan får en adekvat utbildning för att de 
ska kunna utföra sina uppgifter professionellt.32

Kursplan 
Det går att hitta kopplingar till IKT i flera ämnen i kursplanerna för grundskolan. Bland 
strävansmålen för bildämnet, för elever i femte klass, står det till exempel att eleverna 
ska utveckla sitt kunnande i att framställa bilder med metoder inom bland annat dator- 
och videoteknik.33

Under rubriken ämnets karaktär och uppbyggnad i kursplanen för svenskämnet, 
beskrivs det vidgade textbegreppet, som innefattar talade texter och bilder och under 
ämnets syfte och roll kan man läsa att  

                                                 
28 (2006/962/EG) hämtat från: http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?val=438336:cs&lang=sv&list=438336:cs,429124:cs,&pos=1&page=1&nbl=2&pgs=10&h

words=&checktexte=checkbox&visu=#texte (2007-11-26). 
29 Skolverket. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen, och fritidshemmet - Lpo 94, 

(Skolverket, 2006), s. 5. Hämtat från: www.skolverket.se (2007-12-11). 
30 Lpo 94, s 10. 
31 Lpo 94, s. 21. 
32 Ibid. 
33 Skolverket (2000). Kursplaner och betygskriterier för grundskolan. Hämtat från: 

www3.skolverket.se/ki03/front.aspx (2007-12-11). 
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Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken 

skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.34  

Bland strävansmålen i svenska för elever i femte klass står det uttryckligen att eleverna 
ska kunna använda datorn som hjälpmedel när de skriver samt att de ska utveckla en 
förmåga att dels hämta information och dels tolka och kritiskt granska denna 
information. Detta är något som även lyfts bland strävansmålen i de 
samhällsorienterande ämnena (SO-ämnena) där det står att eleverna ska utveckla 
förmågan att använda olika källor och att de ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till 
dessa. Bland uppnåendemålen för elever i femte klass för SO-ämnena står det att 
eleverna ska kunna söka och bearbeta information. I texten om SO-ämnenas karaktär 
och uppbyggnad står det att 

Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som kan inhämtas från 

olika mer eller mindre vederhäftiga källor via olika kanaler.│…│Genom att orientera sig i olika 

informationsmiljöer och använda olika informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och 

problem som IT-samhället medför. 35

Bland teknikämnets strävansmål för elever i femte klass är ett strävansmål att eleverna 
ska utveckla sina insikter om den tekniska kulturens kunskapstraditioner och hur 
tekniken påverkar människorna som lever med den. Ett annat strävansmål är att 
eleverna ska utveckla en förtrogenhet med vanligt förekommande redskap och 
arbetsmetoder i hemmet och på arbetsplatsen samt ha kännedom om den teknik som 
omger oss och bland uppnåendemålen står det att eleverna ska kunna använda dessa 
tekniska hjälpmedel.36

Teoretisk referensram 
Implementering 
Pull och push 
Det finns många teorier som gör anspråk på att förklara teknisk förändring i en 
organisation och två som visat sig fruktsamma är Pull och push-förklaringarna.37 Maria 
Bergman och Ulla Riis skriver att det primärt är push-resonemanget som dominerat 
bland de föreställningar som de lärare haft som deltagit i deras studier. I push-
resonemanget är det tekniken som styr och tekniken, som är formad av ingenjörers 
kreativitet, kunskap och påhittighet, hittar sin egen användning och användare. Det är 
med andra ord tekniken som är det primära och de datorsatsningar som gjordes under 

                                                 
34 Skolverket (2000). (2007-12-11). 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Maria Bergman & Ulla Riis, Lärares förväntningar inför en IT-satsning i Gunilla Jedeskog & Ulla Riis (red) 

”…utvecklingen beror då inte på användningen av datorer.” ( Stockholm: Skolverket, 1998). s. 24. 
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1980-talet, där datortekniken skulle in i skolan utan att lärarna efterfrågat den, är tydliga 
exempel på teknologisk push.38  I pull-resonemanget är det tvärtom efterfrågan på 
teknik som driver processen och det är brukarnas behov som är drivkraften.39

Top down eller bottom up 
Jedeskog, skriver i sin tur att det i huvudsak finns två vägar att ta när något nytt ska 
introduceras i skolan och det är antingen genom externa aktörer eller genom aktörer i 
skolan.40 När de externa aktörerna, som till exempel staten eller kommunen, fattar ett 
beslut om att datorteknik ska introduceras eller användas i skolan (1994 års vårriksdag) 
och innovationen ”trycks ut”, det vill säga att den kommer uppifrån och ner, kallas det 
att det har skett ”top-down”. När aktörerna i skolan istället frågar efter en innovation 
och ”drar ut” denna i verksamheten sker det istället ur ett ”bottom-up-perspektiv”.41 Ett 
perspektiv som är snarlikt Bergmans och Riis pull-resonemang. Jedeskog skriver att det 
även finns en tredje möjlighet, som troligtvis inte förekommer speciellt ofta och det är 
att båda aktörerna driver introducerandet lika mycket.42

Påverkansfaktorer på användandet av IKT 
De faktorer som styr hur lärare använder sig av IKT inför planerandet av och i sin 
undervisning är flera. Det finns rent personella faktorer likväl som organisatoriska och 
fysiska. Dessa faktorer kan vara drivkrafter för dator- och IKT-användandet likväl som 
de kan vara till hinder. 

Drivkrafter   
I studien E-learning Nordic 2006 (E-learning Nordic) är de tre främsta drivkrafterna, 
enligt de svenska lärare som deltog i studien, till att uppnå en större effekt av IT att IT-
utrustningen är lättillgänglig, att det finns klara pedagogiska mål för användandet av IT 
på skolan samt att IT erbjuder större pedagogiska möjligheter. De svenska rektorer som 
deltog i studien såg lättillgänglig IT-utrustning, klara pedagogiska mål för användandet 
av IT på skolan samt inspiration från eldsjälar som de största drivkrafterna. På en av de 
svenska skolorna som deltog i studien anses en central drivkraft för införandet av IKT 
vara att skolan ska ligga i fas med, och gärna vara föregångare för, den omgivande 
miljön. Detta bland annat för att det finns en risk för att föräldrar och elever annars kan 
se ner på skolan.43  En rektor på en av de danska skolor som deltog såg läroplanen som 
en stark drivkraft för införandet av IT då den sätter upp tydliga mål för hur IT ska 

                                                 
38 Maria Bergman & Ulla Riis, Lärares förväntningar inför en IT-satsning i Gunilla Jedeskog & Ulla Riis (red) 

”…utvecklingen beror då inte på användningen av datorer.” ( Stockholm: Skolverket, 1998). s. 24. 
39 Ibid. 
40 Jedeskog (2000), s. 57.  
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 E-learning Nordic 2006, Effekterna av IT i undervisningen. (Glostrup: SaloGruppen, 2006), s. 93-f. Hämtad från: 

http://wwwupload.pls.ramboll.dk/swe/Publikationer/ElearningNordic2006_rapporten.pdf (2007-11-29). 
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användas.44 När det kommer till resurspersoner som lärare kan kontakta när de behöver 
hjälp med IKT i sin undervisning visar E-learning Nordic att det främst, enligt 
rektorerna, är pedagogiska IT-vägledare på skolan, kollegor eller tekniskt IT-ansvariga 
på skolan och det står att 

En djupare analys ger indikatorer om att i de skolor, där superanvändare bland lärarna 

tillhandahåller IT-hjälp, upplever en större andel av rektorerna att IT har säkrat integreringen av 

nya pedagogiska metoder i undervisningen.45    

Jedeskog lyfter i sin tur motivation, tilltro till elevers förmåga att lära, tilltro till sig 
själv, lärarens vilja att lära och förändra samt tillgång till support, teknik och tid som 
viktiga faktorer som gynnar datoranvändning.46

Hinder 
Jedeskog identifierar i Ny i klassen tre barriärer som påverkar datoranvändandet i 
undervisningen. Det är den praktiska barriären, som innefattar allt från tillgång till 
datorer och relevant programvara till schemaupplägg och enskilda lärares 
datorkompetens. En kompetens som lärarna som deltog i studien varken hade tid eller 
kraft att fördjupa. Den psykologiska barriären är en barriär som byggs upp av en ökad 
arbetsbörda i form av att nya arbetsuppgifter tillkommer, utan att gamla försvinner samt 
den otrygghet det nya skapar. Jedeskog mötte under sin studie även lärare som såg ett 
möjligt scenario, där bara en elit bland eleverna skulle komma att utnyttja datorerna på 
skolan, vilket i sin tur skulle kunna medföra att eleverna segregerades kunskapsmässigt 
och detta hänförde hon till värderings och maktbarriärer.47

Teknikrädsla, ålder, kön, undervisningserfarenhet, tillgång till datorer, etnicitet och 
skolans socioekonomiska status är faktorer som Rosen och Weil lyfter, när det kommer 
till lärares datoranvändning. De menar att teknikrädslan snarare har psykologiska 
orsaker än tekniska eller kunskapsmässiga och att de lärare som är offer för denna måste 
erbjudas stöd för att övervinna den.48 Hardy å sin tur menar, enligt Jedeskog, att 
teknikrädsla, som en psykologisk faktor, är en myt och att de tveksamheter lärare har 
när det gäller datoranvändning har sin grund i ”dålig datordesign”49.   

Enligt E-learning Nordic visar resultaten på bristande kompetens, både vad det gäller 
kännedom om de pedagogiska möjligheterna och IT, som ett av de stora hindren för att 
lärarna skulle kunna använda sig av IT i sin undervisning.50 Detta är något som även 
Jane Brodin och Peg Lindstrand lyfter, när de pekar på att tidigare studier visar på att 
såväl form som innehåll påverkades av lärarnas IT-kompetens.51 Jedeskog lägger till 

                                                 
44 E-learning Nordic 2006, Effekterna av IT i undervisningen. (Glostrup: SaloGruppen, 2006), s. 93-f. Hämtad från: 

http://wwwupload.pls.ramboll.dk/swe/Publikationer/ElearningNordic2006_rapporten.pdf (2007-11-29). 
45 E-learning Nordic 2006, s. 89. 
46 Jedeskog (2000), s. 90. 
47 Jedeskog (2000), s. 12. 
48 Jedeskog (2000), s. 93. 
49 Ibid. 
50 E-learning Nordic 2006, s. 95. 
51 Brodin & Lindstrand, s. 34. 
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ytterligare en dimension när hon pekar på att även lärares personliga variabler, som till 
exempel ett uttalat intresse, är avgörande för lärares motivation.52  

En annan stor hindrande faktor är, enligt E-learning Nordic, att det finns för få datorer i 
skolan,53 vilket även Jedeskog lyfter i rapporten …utvecklingen beror då inte på 
användandet av datorer.54

Kompetensutveckling  
E-learning Nordic visar på att även om många lärare deltagit i någon form av 
kompetensutveckling när det gäller IKT så innebär det inte per automatik att dessa 
lärare använder sig av IKT i större utsträckning i sin undervisning, än vad de gjorde 
innan. Två av tre lärare som deltog i studien hade deltagit i kompetensutveckling, men 
endast en av tre lärare ansåg att det hade tillräckligt god kompetens för att införliva IKT 
i undervisningen.55 Men det betyder dock inte att de insatser som gjorts varit 
bortkastade, utan att de har varit nödvändiga för att öka den allmänna nivån.56

Enligt en studie gjord av Yiasemina Karagiorgi och Kyriacos Charalambous, genererar 
grundläggande utbildning i IKT, det vill säga färdighetskunskap, förändrade attityder 
gentemot tekniken hos de lärare som deltog i studien. De nyvunna kunskaperna 
medförde att lärarna övervann tidigare rädslor gentemot att använda tekniken och 
dessutom såg nya möjligheter med den. De skriver att lärarna blev  

empowered by its opportunities at the personal level.57

De lärare som deltog i Karagiorgis och Charalambous studie hade gått en 
kompetensutveckling i två steg. Det första steget handlade, som tidigare nämnts, om 
baskunskaper, medan det andra hade ett pedagogiskt perspektiv där fokus låg på hur 
IKT skulle kunna användas i klassrummet.58 Studien visade dock på att dessa nyvunna 
färdigheter inte påverkade elevernas kunskapsskapande i någon större utsträckning. 
Visserligen hade fler lärare noterat att elevernas motivation ökat signifikant i och med 
att det tillförts datorer till undervisningen, men dessa lärare kunde inte påvisa att 
eleverna presterade bättre med IKT-verktyg än vad de gjort innan. Men både E-learning 
Nordic59 och Karagiorgi och Charalambous lyfter fram att de resurser som avsatts för 
kompetensutveckling inte har varit bortkastade då de varit nödvändiga för att öka den 
allmänna kunskapsnivån.60 Karagiorgi och Charalambous fortsätter vidare att 

                                                 
52 Jedeskog (2000), s. 92. 
53 E-learning Nordic 2006, s. 95. 
54 Gunilla Jedeskog, IKT och en förändrad lärarroll i Gunilla Jedeskog & Ulla Riiis (red) ”… utvecklingen beror då 

inte på användningen av datorer”.  (Stockholm: Skolverket, 1998), s. 19. 
55 E-learning Nordic 2006, s. 15. 
56 E-learning Nordic 2006, s. 88. 
57 Yiasemina Karagiorgi & Kyriacos Charalambous, ICT in-service training and school practices: in search for the 

impact i Journal of Education for Teaching no. 4, 2006, s. 406.  
58 Karagiorgi & Charalambous, s. 396. 
59 E-learning Nordic 2006, s. 88. 
60 Karagiorgi & Charalambous, s. 406. 
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kompetensutvecklingen, för att den ska ge så goda resultat som möjligt, borde utgå ifrån 
individens redan befintliga kunskaper.61    

Teorier om lärande 
Den närmaste utvecklingszonen 
Enligt Vygotskij bygger lärande i huvudsak på imitation, något som barnet ägnar sig åt i 
stor uträckning i skolan. Finns det möjligheter till att imitera i skolan, så kan det finnas 
möjligheter till att lärande sker.62 Imitation förekommer då personen i fråga förflyttar 
sig från kunnande till kunskap som han ännu inte har tillägnat sig63. Barnet utgår från 
det som det kan, för att sedan röra sig mot det nya och oupptäckta med hjälp av 
imitation.64 Vygotskij menade att det är viktigt att ligga nära sin utvecklingsnivå för att 
kunna ta till sig ny kunskap, vilket han kallar för den närmaste utvecklingszonen (ZPD). 
Det är den närmaste utvecklingszonen som bestämmer de möjliga övergångarna som 
individen kan göra med hjälp av imitation och som därmed är en viktig del i 
förhållandet mellan lärande och utveckling.65 Säljö i sin tur beskriver ZPD som det 
avstånd mellan vad en individ kan prestera ensam och vad samma individ kan prestera 
med hjälp av någon annan.66

Kommunikation 
Det sociokulturella perspektivet handlar om hur de sociala och kulturella förhållandena 
påverkar och utvecklar människan och dennes syn på lärande och de kommunikativa 
processerna är av stor vikt inom perspektivet. Det är via kommunikation som individer 
kan interagera med varandra och skapa insikter och erfarenheter.67 Kommunikation i 
skolan handlar om ett samspel mellan de individer som är en del av skolans sfär. Det är 
t.ex. med hjälp av kommunikation som ett intresse kan väckas hos lärare och där läraren 
kan se möjligheter med användandet av IKT i undervisningen.  

Social kontext 
Sven Hartman, Ulf P Lundgren och Ros Mari Hartman skriver att John Dewey menade 
att den sociala omgivningen är av stor betydelse för barnet och dess medlemskap i 
samhället. Han ansåg att individen, genom att interagera med sin omgivning, lär sig att 
namnge sin omvärld och att förstå de sociala sammanhang den lever i. Vidare menade 
Dewey att undervisningen ska utgå från barnets intressen och aktiviteter, för att stärka 
och bredda dennes utveckling.68 Skolan är, enligt Dewey, en social institution, den är ett 

                                                 
61 Karagiorgi & Charalambous, s. 406. 
62 Lev s Vygotskij, Tänkande och Språk. (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 1999), s. 332. 
63 Vygotskij, s. 330. 
64 Vygotskij, s. 332. 
65 Vygotskij, s. 333. 
66 Roger Säljö, Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2000), s. 120. 
67 Säljö, s. 37. 
68  Hartman, Lundgren & Hartman, s. 17. 
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samhälle i samhället som dock inte får stå utanför som en egen företeelse utan att den 
snarare är ett idealiskt minisamhälle som ska återspegla samhället i stort.69

Medierande verktyg 
Inom det sociokulturella perspektivet anses artefakter ha en betydelsefull funktion. 
Dessa verktyg kan fungera både som intellektuella och fysiska resurser för individen.70 
Säljö skriver att 

det som är viktigt att lägga märke till är att tekniker således inte är helt externa till människor, 

de är ett slags hjälpmedel, proteser, som vi ser, hör och resonerar med i konkreta 

verksamheter. Kunskaperna kommer på detta sätt inte finnas enbart i vårt huvud eller våra 

händer, utan de visar sig i vår förmåga att samspela med olika typer av redskap.71

Språket kan till exempel ses som ett intellektuellt verktyg och utgör ett livsviktigt 
hjälpmedel i människans kommunikativa värld. De fysiska verktygen medför ett 
utökande av människans kommunikativa förmågor.72  Ett exempel på ett fysiskt verktyg 
är datorn, som kan användas för att öka individers förmåga till att kommunicera med 
andra. Säljö skriver att det är viktigt att i skolan ha förståelse för hur skriften används, 
att det är en kanal av kommunikation och att det är ett medierande verktyg av den 
verklighet vi lever i.73

Enligt Dewey ärver barnen de kunskaper som människan har skapat socialt, kulturellt 
och historiskt.74 Vygotskij förespråkar detsamma genom en beskrivning av världen som 
medierad, vilket är ett antagande om att vi ser världen på det sätt som den framställs för 
oss. Människan tolkar världen genom att skapa verktyg, som medför att ett medvetande 
utvecklas. Verktygen som skapas och kontinuerligt förnyas tänjer på människans 
ofullkomlighet och begränsning.75  

Betingning och förstärkning 
Den behavioristiska teorin innebär att lärande sker genom en progression av de yttre och 
fysiska beteendena. Burrhus Frederic Skinner forskade om beteenden kopplade till 
betingning och förstärkning och hans observationer visade att en händelse upprepas om 
resultatet har en positiv utgång. Beteenden kan förstärkas eller utsläckas för att få en 
viss effekt.76  

                                                 
69 Hartman, Lundgren & Hartman, s. 72. 
70 Roger Säljö, Lärande i det 21:a århundradet i Roger Säljö & Jonas Linderoth (red). Utmaningar och e-

frestelser, IT och skolans lärkultur. (Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2002), s. 17-18. 
71 Säljö (2002), s. 18. 
72  Säljö (2000), s. 20. 
73 Säljö (2000), s. 158. 
74 Ibid. 
75 Vygotskij, s. 8-15. 
76 Säljö (2000), s. 51-ff. 
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IKT – ett pedagogiskt verktyg 
Patrik Lilja och Berner Lindström refererar till Seymour Paperts som diskuterar datorns 
tillämpning i skolan och dess omskapande effekter för det goda lärandet. Paperts 
lärandeteori utgår från begreppet konstruktionism och Lilja och Lindström fortsätter 
vidare med att begreppet enligt Resnick medför följande två implikationer, där den ena 
implikationen innebär en kontinuerlig utveckling och att kunskapen konstrueras utifrån 
individuella erfarenheter och därav inte kan förmedlas av läraren. Den andra 
implikationen innebär att eleven själv skapar och bygger artefakter av olika slag, till 
exempel dataprogram, och i denna skapandeprocess finner eleven en personlig identitet 
och motivation vilket, enligt Resnick, är grundvalen för ett autentiskt lärande. Med 
datorn som verktyg vill Papert sträva mot ett lärande som blir genuint och utgår i 
främsta hand från individens intressen.77  

Lilja och Lindström skriver att konstruktionismen, enligt Koschmann, anses vara den 
drivande teorin i forskningen angående användningen av datorer för pedagogiska 
syften78. Två andra ideologier som stödjer användandet är CAI (Computer Aided 
Instruction) samt ITS (Intelligent Tutoring Systems). Dessa två kan översättas med 
datorstödd instruktion och intelligenta undervisningssystem. Den ”datorstödda 
instruktionen” härstammar från den behavioristiska lärarandesynen och det ”intelligenta 
undervisningssystemet” har sitt ursprung i den kognitiva psykologin.  

Metod 
Kapitlet nedan kommer att redogöra för de tillvägagångssätt som använts i denna studie. 
Kapitlet börjar med en beskrivning av uppsatsens bearbetning och fortsätter därefter 
med metodval och de urval och avgränsningar som gjorts. Kapitlet tar även upp 
bortfallsanalys samt studiens validitet och reliabilitet. Kapitlet avslutas med de etiska 
kraven.  

Metodval  
De metoder vi använt oss av är enkätundersökning och intervjuer. När intervjufrågorna 
sammanställdes utgick vi från enkäterna och tittade på vilka av frågorna där vi ville 
fördjupa oss i.79  

Undersökningsgrupp  
Undersökningsgruppen består av de lärare som arbetar mot de lägre åldrarna i 
grundskolan, det vill säga mot årskurserna 1-5, som är verksamma på nio skolor i 
Stockholms län.  
                                                 
77 Patrik Lilja & Berner Lindström, ”Vad ska man ha den till då?” Om konstruktionistisk teknologi och lärande i 

skolans värld i Roger Säljö & Jonas Linderoth (red). Utmaningar och e-frestelser, IT och skolans lärkultur. 

(Stockholm: Bokförlaget Prisma, 2002), s.33-f. 
78 Lilja & Lindström, s. 34. 
79 Finn Wiedersheim-Paul & Lars Torsten Eriksson, Att utreda, forska och rapportera, (Malmö: Liber, 1991), s. 84. 
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Enkätundersökning 
Enkätundersökningen utfördes på följande vis. Vi valde ut och skickade ett 
presentationsbrev till nio skolor inom Stockholms län. Brevet skickades till respektive 
rektor och där introducerade vi studien samt ställde en förfrågan om att få dela ut 
enkäter på skolan (se bilaga 1). 

Vi fick olika svar från skolorna, där vissa skolor tackade nej till förfrågan om 
medverkande via e-post, andra bad oss att återkomma efter några dagar och några 
svarade inte alls. Med anledning av detta ringde vi de skolor som ännu inte svarat och 
frågade återigen om de ville medverka. Samtidigt skickade vi, via e-post, ut brev till 
ytterligare 20 skolor, som innehöll samma information som de brev som tidigare 
postats. Slutligen hade vi nio skolor som medverkade i enkätundersökningen. 

Överlämningen och insamlandet av enkäterna anpassades ovillkorligt till skolornas vilja 
och möjligheter att delta. Utdelningen av enkäterna skedde därför i samband med både 
skolkonferenser och på arbetslagsmöten. Vid några tillfällen lämnade vi över enkäterna 
till rektorn och hämtade dessa när enkäterna var ifyllda och klara eller så skickades de 
till oss per post.  

Enkätformuläret består av ett missivbrev, det vill säga ett förklarande brev, med en 
presentation av oss och av syftet med studien, samt själva enkäten som består av 23 
frågor angående informanten, IKT-frågor och dess användning (se bilaga 2). 

Enkäterna var anonyma, vilket poängterades extra tydligt i presentationen, för att inte 
kränka informanternas integritet.80 En pilotundersökning utfördes av enkäten, vilket gav 
oss information om hur lång tid det tog att fylla i den och om det fanns eventuella 
brister i den.81 Något som uppkom under pilotstudien var att två av frågorna kunde slås 
ihop till en. I pilotenkäten frågades informanterna om huruvida de kände till om det 
finns någon IT-ansvarig på arbetsplatsen i en fråga och om de kände till om det finns 
någon IT-grupp i en annan fråga. Dessa frågor slogs ihop till en fråga. 

Av de 113 enkäter som delades ut lämnades 76 tillbaka vilket ger en svarsfrekvens på 
67 %.     

Intervjuer 
Då enkäterna var anonyma fanns inte möjligheten att välja intervjupersoner. Därför 
delades det ut en separat förfrågan till respondenterna om huruvida de kunde tänka sig 
att ställa upp på en intervju (se bilaga 3). Intervjuerna var strukturerade såtillvida att vi 
som intervjuade hade ett frågeformulär att utgå ifrån (se bilaga 4), men om 
respondenterna tog upp något som ansågs vara intressant fick de någorlunda fritt 
spelrum att prata trots att det de talade om kanske inte direkt svarade mot en fråga.82  

                                                 
80 Vetenskapsrådet. Hämtat från: www.codex.vr.se/oversikter/humsam/humsam.html (2007-11-28). 
81 Wiedersheim-Paul & Eriksson, s. 90. 
82  Gerhard Arfwedson, Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, 

gymnasium, etc. (Stockholm: HLS förlag, 2005), s.101. 
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11 personer från sex olika skolor anmälde sig till intervju. Av dessa 11 valde vi 
slumpvis ut 4 respondenter från 4 olika skolor. Dessa består av tre lärare samt en 
specialpedagog.  

Intervjuerna spelades in, med samtycke från respondenterna, och varade i ca 30 minuter. 
Inspelningarna transkriberades genom att intervjuerna skrevs ner ord för ord i en 
gemensam mall i Word och sedan kodades transkriberingarna på ett likvärdigt sätt med 
markeringar i kanterna i form av siffror och bokstäver, vilket underlättade 
sammanfattningen av resultatbeskrivningen. 

Bearbetning 
Intentionen med studien var att undersöka hur lärare, på olika skolor inom Stockholms 
län, använder sig av IKT i sitt dagliga arbete. Den forskningsmetod som genomsyrar 
arbetet är den s.k. induktiva teorimodellen. Denna modell innebär att utgångspunkten 
för forskningen börjar i en tolkning av skolans verklighet som vi uppfattar den, det vill 
säga att IKT inte används i någon högre grad, därefter analyseras och sammanlänkas 
den med generella teorier och modeller.83 Med hjälp av enkäter och intervjuer samlades 
data in från de skolor som deltog i studien. Enkäterna skickades ut till nio skolor i 
Stockholms län, för att få en så representativ undersökningsgrupp som möjligt inom 
ramen för denna studie.84 Enkäterna gav en kvantitativ riktning åt undersökningen, 
medan intervjuerna fördjupade undersökningen till en kvalitativ nivå. Jan Trost skriver 
att en kvantitativ undersökning något förenklat betyder att insamlandet av data består av 
siffror, tabeller och statistik. Den kvalitativa undersökningen, i sin tur, innebär att man 
låter bli att använda sig av det sistnämnda.85 Resultaten från enkäter och intervjuer har 
sedan kopplats till tidigare forskning inom IKT och lärandeteorier.   

Urval och avgränsning 
Utifrån intresset för IKT i skolan, bearbetade vi vår frågeställning till att handla om 
användningen av IKT i det dagliga arbetet skådat ur ett lärarperspektiv.  

Vi valde att använda oss av begreppet IKT istället för IT. Efter att ha undersökt 
begreppens ursprung och betydelse kom vi fram till att IKT-begreppet är det begrepp 
som bäst beskriver vår huvudtanke med studien. Enligt Patrik Hernvall tolkar Riis IT-
begreppet som att användaren är passiv medan IKT, informations- och 
kommunikationsteknik, är mer användarfokuserat. Hernvall refererar vidare till Riis när 
han skriver att IKT har en ”mångfunktionell användning” och kan användas som ett 
”tvåvägskommunikations-medium”, där alla kan göra sina röster hörda86. Trots detta 
har vi, när det setts som relevant, använt oss av IT-begreppet i texten i denna studie. Till 
exempel så använde vi oss av IT-begreppet i presentationen av enkäterna, då vi anser att 
det är ett mer brukat begrepp och förmodligen lättare för dess läsare att känna igen. Ett 
                                                 
83  Wiedersheim-Paul & Eriksson, s. 150. 
84 Jan Trost, Enkätboken. (Lund: Studentlitteratur 2001), s. 28. 
85 Trost, s. 17-20. 
86 Patrik Hernwall & Arvid Löfberg, Utmaningar mötet mellan pedagogiken och den digitala tekniken, digitala 

tankar, nr 01. (Stockholm: Multimedia: pedagogik – teknik, 2003), s 32.  
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annat exempel på när vi använt oss av IT i stället för IKT är i studiens historiekapitel 
eftersom begreppet IKT är ett relativt nytt begrepp, som inte alltid förekommit i den 
allmänna diskussionen.  

Skolorna valdes utifrån följande motiv. På två av skolorna har vi vår 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU), och de valdes då vi redan hade god kontakt med 
dem. En av de övriga skolorna tog kontakt med oss och erbjöd sin medverkan. 
Resterande skolor valdes för att få en så stor geografisk spridning som möjligt och för 
att få ett så brett forsknings- och utvecklingsfält som möjligt för studien.  

Vi valde att inrikta oss på lärare som arbetar mot år 1-5 för att vi båda intresserar oss för 
den målgruppen samt för att begränsa undersökningens omfattning. Förskoleklassen 
tillhör inte det obligatoriska skolväsendet och valdes bort av den anledningen. 
Undersökningsgruppen består således av klasslärare, ämneslärare, specialpedagoger och 
speciallärare. 

När det kommer till den empiriska delen av studien har vi valt att kalla de individer som 
medverkar i enkätundersökningen för informanter och de som intervjuats för 
respondenter.87  

Den begränsade tiden för studien har gjort att vi valde att intervjua 4 lärare.  

Vi har valt att inte lyfta allt som presenteras under resultat i diskussionsdelen. Vissa av 
de resultat som presenteras hör egentligen inte till denna studie, men vi har valt att 
presentera dem ändå då vi finner att de är intressanta och dessutom kan vara till gagn för 
fortsatt forskning. 

Bortfallsanalys 
Svarsfrekvensen på enkäterna är 67 %. Det externa bortfallet består av informanter som 
tagit emot en enkät, men inte lämnat in den. Enkätens interna bortfall består av de frågor 
som av någon anledning inte besvarats, eller besvarats på ett felaktigt sätt, av 
informanterna.88 Det interna bortfallet varierar från fråga till fråga i enkäten (se bilaga 
2).   

Utöver de ovannämnda bortfallen valde vi att ta bort enkäter från rektorer samt 
biträdande rektorer för att istället fokusera på gruppen lärare. Initialt hade vi tänkt se på 
även hur skolledare ser på IKT, men det valdes bort då antalet besvarade enkäter från 
rektorer var för få för att kunna representera rektorerna i undersökningsgruppen. En 
enkät ifylld av en lärarstudent valdes bort på samma sätt.  

                                                 
87 Arfwedson, s. 60. 
88 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 

(Lund: studentlitteratur, 1994), s 110. 
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Validitet och reliabilitet 
Validiteten syftar på huruvida vi mätt det vi avsett att mäta. Vi menar att studiens 
validitet är relativt hög med tanke på att vi med enkäternas och intervjuernas hjälp har 
fått svar på de frågor som formuleras i studiens syfte och frågeställningar.89  

Reliabilitet, tyder på den tillförlitlighet som studien ger och kan delas in i fyra delar. 90

Kongruensen innebär att frågorna bör vara snarlika för att kunna mäta samma 
företeelser. Detta har vi tagit i beaktande och utformat enkäterna lika för alla 
informanter. Intervjufrågorna utgick från enkätfrågorna och samma frågor ställdes till 
samtliga respondenter.91  

Precision avser hur intervjuaren noterar svaren från intervjuerna och enkäterna. Vid 
intervjuerna användes mp3-spelare. Efter att intervjuerna transkriberats kodades de på 
ett likartat vis. Enkäterna var utformade i Word. Alla frågor i enkäten adderades ihop 
och räknades ut var för sig. Merparten av frågorna var flervalsfrågor, men i några av 
frågorna kunde informanterna skriva förklaringar eller egna svarsalternativ, vilka 
noterades och skrevs ner i den slutgiltiga sammansättningen (se bilaga 2).  

Objektiviteten anses vara hög om personerna som intervjuar noterar på samma sätt. Med 
hjälp av mp3-spelare och ett gemensamt system för transkribering och kodning har 
objektiviteten varit hög. Sammanställningarna av enkäterna från de olika skolorna 
gjordes på ett liknande sätt, vilket innebär att även enkätsammanställningen har hög 
objektivitet.92  

Konstans innebär att tiden för utförandet bör vara lika. Varje intervju tog ca 30 minuter. 
Däremot tog insamlandet av enkäterna olika lång tid, vilket kan härledas till skolornas 
olika viljor när det kommer till utdelandet och insamlande av enkäterna. Vi vet inte om 
den tid lärarna haft till sitt förfogande när de fyllt i enkäterna varit lika, eftersom vi inte 
alltid varit närvarande när så skett.93  

Etiska överväganden 
Vi har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådet satt upp för de fyra individskyddskraven.94  
Här nedan framställs en kort beskrivning av hur vi har tillämpat dessa fyra krav i 
studien.   

Informationskravet handlar om att informera de medverkande i undersökningen om 
undersökningens syfte.95 Via brev/e-post, telefonkontakt och personliga möten 
kontaktade vi skolorna och informerade således om studiens syfte.  Samtyckeskravet 

                                                 
89 Trost, s. 61. 
90 Trost, s. 59. 
91 Trost, s. 60. 
92 Trost, s. 60. 
93 Ibid. 
94 Vetenskapsrådet (2007-11-28). 
95 Ibid. 
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innebär att deltagande sker frivilligt och är kravlöst.96 I första hand kontaktade vi rektor 
på skolan, som är huvudansvarig för skolan och dess anställda. Enkätundersökningen 
behöver i första hand samtyckas av rektorn på skolan, för att sedan samtyckas av 
lärarna. I den muntliga informationen meddelades deltagarna om att all medverkan var 
frivillig. Informationen delgavs i samband med utdelningen av enkäterna och 
intresseanmälan av intervjuerna, antingen av oss eller av rektorn på skolan. 
Konfidentialitetskravet berör de medverkande av undersökningen samt deras rätt till 
konfidentialitet. Personuppgifter ska handskas med sådan försiktighet att inte 
utomstående kan ta del av dem.97 Enkäterna fylldes i anonymt, vilket innebär ett skydd 
av individens integritet. Vid intervjuerna har vi använt oss av frivilliga, som anmälde 
sig själva via en intresseanmälan. Nyttjandekravet betyder att insamlad data från 
enskilda personer endast får användas till forskningens syfte.98 Informationen om hur vi 
skulle använda oss av enkäterna framgick i missivbrevet på första sidan av 
enkätformulären (se bilaga 2).  

Metodkritik 
Vi är medvetna om att vi har skrivit pedagoger i presentationen och därmed inte 
förtydligat att enkäterna ursprungligen även riktade sig till rektorer. Vi har även i 
efterhand noterat att vi inte skrivit vilka som ingår i undersökningsgruppen på 
framsidan av enkäterna, i missivbrevet. Därför bifogade vi ett brev till den som mottog 
enkäterna på de skolor där vi inte kunde närvara i samband med enkätutdelningen (se 
bilaga 5). Det finns dock en risk för att mottagaren av enkäterna inte förde 
informationen vidare till informanterna.  

En anledning till att vissa frågor i enkäten inte besvarades skulle kunna vara att de var 
svårtydda. På fråga 9 tillfrågades informanterna om de känner till huruvida det finns 
någon IT-policy för lärarkollegiet på arbetsplatsen, och ett jakande svar skulle kunna 
innebära att informanten känner till att det finns en IT-policy men även att det finns en 
IT-policy. En annan anledning kan vara att vissa svarsalternativ inte möter frågan, som 
till exempel på fråga 18 där informanterna tillfrågades huruvida de kände till ett antal 
givna webbsidor och där de i svaret kunde välja mellan besökt eller ej. 

Då enkäten även riktade sig till lärare som arbetar inom de praktiskt-estetiska ämnena 
kan enkätresultaten ha påverkats såtillvida att det kanske är så att lärare inom dessa 
ämnen inte använder sig av IKT i samma utsträckning som övriga lärare. 

Den ursprungliga tanken med intervjuerna var att vi skulle göra djupintervjuer, vilket vi 
även skrev i missivbrevet, men på grund av den begränsade tidsramen ansåg vi att 
strukturerade intervjuer var lämpligast. Då samtliga intervjupersoner anmält sig 
frivilligt till intervjuerna skulle det kunna påverka resultatet såtillvida att det finns en 
risk för att det bara är lärare som är positivt inställda till IKT som anmält sig.  

                                                 
96 Vetenskapsrådet (2007-11-28). 
97 Ibid. 
98 Vetenskapsrådet (2007-11-28). 
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De respondenter som blivit intervjuade kan ha störts av att intervjun spelades in vilket 
skulle kunna påverka resultatet.99    

Även om vår tanke med enkäten var att den skulle fyllas i en och en, så förekom det 
(vid de tillfällen vi var närvarande) att informanterna diskuterade frågorna sinsemellan. 
Detta trots att vi påpekat att de skulle fyllas i individuellt. 

Resultat 
Resultat och analys av enkäten 
Av de 76 informanter som svarat på enkäten var 70 kvinnor och 6 män. Av dessa är 63 
klasslärare, 4 speciallärare, 1 lärarbibliotekarie och 8 ämneslärare (av dessa 8 har 4 även 
uppgett att de är klasslärare). Informanterna kommer från 9 olika skolor i Stockholms 
län. Av de frågor vi ställde i enkäten har vi begränsat oss till att redovisa svaren på de 
frågor som vi ser som mest relevanta. Alla resultat nedan ställs mot det totala antalet 
informanter som svarat på enkäten. Det eventuella bortfall som skett beror på att vissa 
informanter inte svarat på den aktuella frågan eller att de avgivit ett otydbart svar. 

Kompetensutvecklande IKT-utbildning 
Strax över 70 % av informanterna har gått någon kompetensutvecklande utbildning 
inom IKT. Utbildningarnas syften har varit allt från grundläggande datorkunskaper och 
kunskaper i hur man använder skolportalen till hur man kan använda sig av PowerPoint 
och kreativt användande av datorn i undervisningen. För en mer detaljerad redovisning, 
se enkätsammanställning (bilaga 2). 

Av de informanter som gått en kompetensutvecklande utbildning inom IKT anser 84 % 
att de haft användning av det de lärt sig på utbildningen i sin nuvarande profession och 
13 % anser att de inte har haft nytta av de nyvunna kunskaperna.  

Kännedom om IKT-policy  
Knappt 40 % av informanterna har svarat ja på frågan om huruvida de känner till om det 
finns en IT-policy på skolan och 55 % har svarat nej. Vad gäller de informanter som 
svarat nej kommer inte alla från samma skola/skolor, utan båda svarsalternativen är 
någorlunda jämt fördelade på alla skolor utom en där samtliga informanter svarade nej.  

Även på frågan om huruvida informanterna kände till om det finns en IT-policy på 
arbetsplatsen så vet vi inte om informanterna svarat på om de känner till att det finns en 
IT-policy eller om det finns en IT-policy. Vi vet inte heller om de informanter som 
svarat nej på frågan svarat på huruvida de inte känner till om det finns en IT-policy eller 
om de i sitt svar menat att det inte finns någon. 

                                                 
99 Arfwedson, s. 101. 
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IT-ansvarig/IT-grupp på arbetsplatsen   
På denna fråga har flera informanter kryssat flera alternativ. På någon av skolorna har 
lärarna påpekat att det finns två IT-ansvariga, en som ansvarar för tekniska frågor och 
en som ansvarar för pedagogiska. Men intrycket vi ändå fått är att det generellt sett är så 
att den IT-ansvarige är tekniker och inte IT-pedagog. 

Lite över 80 % har svarat att det finns en IT-ansvarig på arbetsplatsen, ca 20 % har 
svarat att det finns en IT-ansvarig inom organisationen och något över 10 % har svarat 
att de inte vet om det finns någon IT-ansvarig att tillgå.  

Hälften av informanterna har svarat att det finns en IT-grupp på skolan och drygt 10 % 
har svarat att det finns en IT-grupp inom organisationen. Cirka 10 % har svarat att det 
inte finns någon IT-grupp och 18 % har svarat att de inte vet om det finns någon IT-
grupp. Även här är svarsalternativen jämt fördelade mellan skolorna.  

Inom den kommun som två av de skolor som ingick i undersökningsgruppen tillhör, 
finns det en grupp IT-tekniker centralt som arbetar mot samtliga skolor inom 
kommunen. När det kommer till frågan om huruvida den IT-ansvarige/gruppen 
påverkar/bidrar till att öka IT-användandet hos informanten upplever något över 40 % 
att så är fallet medan 33 % svarar att så inte är fallet. På alla skolor har svarsalternativen 
varit någorlunda jämnt fördelade, utom på en skola där samtliga informanter svarade 
nej. 

Hjälp vid IKT-relaterade problem 
Denna fråga var i enkäten uppdelad i två frågor. Den första rörde huruvida informanten 
upplever att hon eller han generellt sett får hjälp när de stöter på IKT-relaterade 
problem. Den andra frågan var en flersvarsfråga som rörde vem hjälpen kom ifrån och 
de svarsalternativ som fanns var IT-ansvarig/grupp, kollega eller annan där informanten 
själv fick fylla i vem denne annan var/är. 

Drygt 70 % av informanterna upplever att de generellt får den hjälp de behöver när de 
stöter på problem och nästan 65 % uppger att de får denna hjälp av IT-ansvarig eller IT-
grupp. 55 % uppger att hjälpen kommer från en kollega och 17 % uppger att de får 
hjälpen från annat håll, till exempel av lärarstudenter, familjemedlemmar, vaktmästare 
och skolsekreterare. 

Tillgång till datorer 
Något mer än hälften, drygt 55 %, av informanterna upplever att datortillgången på 
skolorna inte är tillfredsställande. På frågan om den faktiska datortillgången på skolan 
kunde svaren variera stort bland de lärare som svarade på enkäten. Till exempel så har 
en lärare av tjugo på en skola svarat att det finns en laptop till varje pedagog. Vi utgår 
då ifrån att den aktuella läraren har en laptop men att det med största säkerhet är så att 
det inte gäller för hela lärarkollegiet på den aktuella skolan. På denna fråga fick 
informanterna välja flera svarsalternativ. 
72 % av informanterna uppger att det finns en stationär dator i varje klassrum. Något 
under 5 % uppger att det finns en laptop till varje pedagog, 13 % uppger att det finns en 
dator per arbetslag och nästan 65 % uppger att det finns ett arbetsrum med datorer som 
alla på arbetsplatsen har tillgång till. 
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21 % av informanterna har kryssat i annat och uppger där bland annat att det finns en 
mobil datorvagn, att det finns datorer i skolbiblioteket och att det finns datorsal på 
skolan.  

Tid för arbete med IKT på arbetsplatsen 
Över 90 % av informanterna har uppgett att det inte finns speciell avsatt tid för IT-
arbete på arbetsplatsen.  

En möjlig anledning till att vissa informanter svarat att det finns tid avsatt är att det på 
vissa skolor finns möjligheter till att skaffa sig baskunskaper i IKT, men att den tiden 
frigörs genom att lärarna får avstå från annat, till exempel planering vilket i sin tur kan 
vara en bidragande orsak till att andra svarat att det inte finns tid avsatt.  

De mest och minst förekommande IKT-verktygen  
I enkäten hade informanterna 9 verktyg att välja mellan, vi har här valt att lyfta ut de tre 
verktyg de använder sig av mest och de tre de använder sig av minst. Det fanns även en 
möjlighet att lägga till verktyg till svaret om man så önskade, och dessa verktyg 
redovisas också även om alla verktyg kanske inte går att kategorisera som IKT-verktyg. 

Inför undervisningen 
Det verktyg informanterna använder sig mest av inför undervisningen är Word, som 
samtliga informanter uppgett att de använder. Olika sökverktyg, till exempel google, 
använder sig 96 % av informanterna av och nästintill 87 % använder sig av e-post. 

De verktyg som lades till av informanterna var winbib, av-centralen, lexia, BB-edit. 

De IKT-verktyg informanterna använder sig minst av, av de uppgivna, är 
tankekarteprogram som drygt 20 % av informanterna uppgett att de använder, ljudband 
som något under 30 % av informanterna använder sig av och slutligen använder sig 
något mer än 40 % av informanterna av film när de planerar sin undervisning. 

När det gäller ljudband så blev det oklart huruvida ljudband gällde även mp3, CD etc. så 
vissa av informanterna har lagt in det i sitt svar och andra inte. 

I undervisningen 
De IKT-verktyg som lärarna använder sig mest av i undervisningen är Word som 75 % 
av informanterna använder sig av, 67 % av informanterna använder sig av sökverktyg 
och 38 % av informanterna använder sig av film. 

De verktyg som lades till av informanterna var winbib, av-centralen, dagbok på nätet, 
lexia, tv- och film från Internet, pedagogiska program och CD. 

När det kom till de verktyg de använder sig minst av var det två verktyg som användes 
lika lite, bildbehandlingsprogram och PowerPoint, som något mer än 30 % av 
informanterna använder sig av i undervisningen. Strax över 20 % använder sig inte av 
Excel och något under 20 % använder sig av tankekarteprogram. 

Förtrogenhet med IKT 
Nästan alla informanter, 96 %, använder sig av IKT på sin fritid, något som skulle 
kunna bidra till en större förtrogenhet med IKT. På frågan om huruvida informanterna 
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kände sig väl förtrogna med IKT svarade dock 39 % att de inte är det. 76 % av 
informanterna uppger att de skulle vilja gå en kompetensutvecklande utbildning inom 
IKT vilket kan tolkas som att även om vissa ser sig som väl förtrogna med att använda 
IKT så upplever de att de behöver mer kunskaper för att kunna använda sig av IKT i 
större utsträckning i undervisningen 

De viktigaste IKT-kunskaperna 
Mer än hälften av de informanter som svarat på frågan har sett det som en 
flersvarsfråga, vilket inte var den ursprungliga intentionen. Men vi finner ändå att 
svaren visar på vad undersökningsgruppen ser vara av största vikt, vilket gör att vi 
väljer att redovisa frågan som en flervalsfråga. Nästan 70 % av informanterna menar att 
de IKT-kunskaper skolan har mest nytta av gäller didaktiska frågor. Något över 40 % 
har svarat att det är tekniska frågor, 35 % har svarat mjukvarufrågor och något färre än 
15 % har svarat att de inte vet vilka kunskaper skolan har mest nytta av.  

IKT i den framtida undervisningen 
Strax över 80 % av informanterna säger sig vilja använda sig mer av IKT i sin 
undervisning än vad de gör nu. När det kommer till dem som uppgett att de inte vill 
använda sig mer av IKT i undervisningen går det bara att spekulera i varför så är fallet. 
Två av informanterna som svarat att de inte vill använda sig mer av IKT i 
undervisningen hade inte långt kvar till pension, vilket skulle kunna vara en orsak. 

Resultat och analys av intervjuer 
Av de fyra lärare som blivit intervjuade är tre klasslärare mot de lägre åldrarna och en 
specialpedagog.  

IKT i undervisningen idag 
Ingen av de tre lärarna som intervjuades använder sig av IKT i undervisningen i någon 
större utsträckning, även om två av dem till viss del använder IKT i SO-undervisningen, 
dock på olika sätt. En av dessa lärare låter eleverna dokumentera utflykter på datorn där 
de även kan lägga till bilder från den aktuella utflykten till sitt dokument. Samma lärare 
låter även eleverna skiva berättelser på datorn, vilket innebär att läraren använder sig av 
datorn som ett verktyg och på detta vis integrerar IKT i svenskundervisningen även om 
hon inte sa det uttryckligen. Den andra läraren har tillsammans med eleverna, tittat på 
kartor på Internet, där det finns möjlighet till att zooma in i kartan och ta fram fakta om 
till exempel ett lands huvudstad. 

På en av de fyra skolorna, finns möjligheten att ta datakörkort för eleverna. På samma 
skola låter läraren eleverna använda datorn som en skrivmaskin, främst elever med läs- 
och skrivsvårigheter. 

Specialpedagogen som intervjuades använder IKT i alla ämnen, men främst i 
matematik- engelsk- och svenskundervisningen. Hon använder sig av pedagogiska 
program i stor utsträckning. Hennes elever får även använda sig av datorn som en 
skrivmaskin då de får skiva texter på datorn och ibland bildtexter till bilder som de lagt 
in tillsammans med henne. 
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Varken de tre lärarna eller specialpedagogen låter eleverna söka information på Internet 
i någon större utsträckning. En av lärarna säger att hennes elever är för unga och att ”det 
där” får komma senare. 

Tankar om IKT i undervisningen 
På frågan om i vilka ämnen de ser möjligheter i att kunna använda sig av IKT säger en 
av lärarna att hon ser stora möjligheter att använda sig av IKT i matematik- och 
engelskundervisningen, men framförallt i undervisningen av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Hon menar att IKT kan komma till användning även i 
bildundervisningen, då eleverna till exempel skulle kunna söka efter olika konstnärer 
och deras verk på Internet. Samma lärare lyfter läromedel som har hemsidor som 
eleverna får arbeta mot. 

Två av de tillfrågade lärarna menade att IKT kan användas i all undervisning, och att det 
är tekniken och den egna kunskapen som sätter gränserna. En av dem lade även till att 
det beror på vad man använder IKT till, att IKT ska vara ett verktyg och inte poängen 
med undervisningen. Hon ger ett exempel där hon beskriver en klassrumsdiskussion om 
gäss och menar att om man har tillgång till en dator med uppkoppling kan man söka 
efter information om och bilder på gäss på Internet och säger vidare att om man då har 
en projektor kan alla tillsammans titta på informationen och bilden tillsammans. Samma 
lärare menar att IKT kan, om det används på rätt sätt, få eleverna att ta ansvar för det 
egna lärandet på ett helt annat sätt än vad de gör nu.  

En av lärarna säger att  

med bra programvara kan man göra den mesta undervisningen intressant, men då krävs det 

att man har fler datorer och att barnen kan arbeta självständigt. 

Specialpedagogen ser främst möjligheterna i IKT-användandet med de barn som har 
svårt med att skriva. Hon tycker att det är enkelt att skriva med datorns hjälp och att 
spara och ta fram materialet när man behöver det och säger att det är skönt att hon inte 
behöver oroa sig för att något ska komma bort när det är sparat på datorn. Det går även 
att lägga till bilder till det som eleverna har skrivit. 

En av lärarna menade att det kanske är dags att man inom skolan börjar fundera på vad 
som är värdefullt eller inte.   

Om det finns en elev som inte är speciellt driven under lektionerna, men som på sin fritid lägger 

upp ett forum och administrerar detta forum, är det värt något för mig som lärare då? Det visar 

ju att eleven i själva verket klarar av långt mycket mer än att skriva en enkel text i skolan. 

Skulle det gå att se på detta forum med det vidgade textbegreppet i bakhuvudet?  

Samma lärare gav uttryck för att det finns både ett stort behov och ett stort sug hos 
barnen efter att använda IKT. Hon säger att det dessutom ger ett mervärde, att det är 
viktigt att eleverna får se att datorn och Internet kan användas till mer än att spela spel 
och chatta, att datorn även kan fungera som ett bra verktyg.  

Alla tillfrågade ser pedagogiska fördelar med användandet av IKT i undervisningen. En 
av lärarna lyfter fram elever som har motoriska svårigheter, vilka tjänar på att IKT finns 
tillgängligt i undervisningen. Samma lärare lyfte även elever med andra svårigheter och 
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pratade runt spel som underlättar lärande, då de ger eleven omedelbar feedback på 
dennes agerande.  

Specialpedagogen, som är den enda läraren av de tillfrågade som använder datorn 
regelbundet i undervisningen, menade ett hon märkt att vissa elever har lättare att 
godkänna när datorn påpekar deras fel än när en lärare gör det. Hon sa att det på något 
sätt blir mindre känsligt för eleven och lättare att acceptera. Hon menade också att 
datorn ibland kunde fungera som en extralärare i det att hon, när hon har två elever 
samtidigt, kan låta en elev sitta vid en dator och arbeta när hon sitter med den andra 
eleven.  

Påverkansfaktorer på IKT-användandet 
Alla tre lärare uppger de egna kunskaperna som begränsande för användandet av IKT. 
En av lärarna säger att  

Tiden är en begränsad resurs, vilket ger kunskapsbrister också. Initialkostnaderna är väldigt 

höga för IKT användningen.  

Samma lärare säger även att hon saknar en IT-pedagog att bolla tankar och idéer med på 
arbetsplatsen. 

Två av lärarna menar att tillgången till datorer är begränsande för användandet av IKT i 
undervisningen. Den tredje läraren och specialpedagogen ser en icke fungerande teknik 
som ett hinder vid användandet av IKT. 

Två av lärarna menar att IKT-behovet inte är så stort i de lägre klasserna, utan att det är 
mer aktuellt under mellanstadiets senare år. Specialpedagogen uppger att det som styr 
hennes användande är tekniken, huruvida den fungerar eller inte. Hon menar även, 
precis som de tillfrågade lärarna, att ekonomin är en stor påverkansfaktor som gör att 
hon inte har tillgång till alla de specialprogram/spel som hon skulle önska.  

En av de lärare som intervjuades menade att omgivningen ställer krav på skolan i det att 
föräldrar förväntar sig att eleverna ska använda sig av sådana IKT-verktyg i skolan som 
de har tillgång till hemma och som föräldrarna använder sig av på sina arbeten. Hon 
menade vidare att skolans IKT-arbete skulle kunna ligga till grund för vilken skola 
föräldrarna väljer till sina barn, och att det är viktigt att skolan har en tydlig tanke när 
det kommer till IKT. 

Alla fyra respondenter har dator hemma och använder den till olika saker. Detta skulle 
kunna ge en fingervisning om att de besitter någon form av förtrogenhet med att 
använda sig av datorer och IKT.  

Planering och administrativa uppgifter 
Alla tre lärare använder datorn som skrivmaskin när de planerar lektionerna, en av dessa 
tre lärare scannar även in bilder. Alla tre söker efter material på Internet (till exempel 
Fysikcentrum, Kemicentrum och NE). En av dem har sparat mycket av den planering 
och dokumentation hon gjort tidigare år, vilken hon ofta går tillbaka till och söker idéer 
från. Samma lärare beställer mycket material på Internet. En av lärarna sköter all 
dokumentation inför utvecklingssamtal på datorn. Hon upplever att det finns tidsvinster 
att göra, när man väl lärt sig hur man ska använda sig av IKT vid planeringen.  
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Den tredje läraren uppfattar det som att hon för det mesta spar tid, men att vissa 
administrativa åtgärder, som att föra in frånvaro, kan vara tidsödande.  

Specialpedagogen i sin tur tittar mycket på olika pedagogiska program i sin planering av  
undervisningen. 

Fördelar med IKT-användning 
En av lärarna ser en fördel i att informationssökningen går lättare och snabbare nu, då 
man kan använda Internet, till skillnad från förr då man var tvungen att ta sig till olika 
bibliotek. Två av lärarna menar att det finns tidsvinster att göra när man använder sig av 
IKT i planerandet av undervisningen, men båda lyfter fram att det tar ett tag att skaffa 
sig det ”know-how” som gör att man får den tidsvinsten.  

På frågan om huruvida de upplevde att de spar tid när de använder sig av IKT, svarade 
två av lärarna att det primärt handlar om vilka kunskaper man har som individ. Den 
tredje läraren ser webbkommunikationen med föräldrarna, andra lärare och med 
eleverna som en vinst. Samma lärare anser att elevernas arbeten ska ligga på nätet för att 
både läraren, eleverna och föräldrarna ska kunna ta del av den.  

Nackdelar/svårigheter med IKT 
En nackdel, eller svårighet med IKT, som samtliga lärare lyfte, var att det är svårt att 
sätta eleverna framför en dator och låta dem söka efter information på Internet utan 
tydliga instruktioner eller styrning av läraren eftersom eleverna inte vet hur de ska sålla 
den information de hittar och huruvida denna information är relevant för dem eller inte. 
En av lärarna lade dessutom till att eleverna tenderar att bara titta på den första eller den 
andra träffen när de söker, vilket kanske inte är den bästa strategin. 

En möjlig nackdel som specialpedagogen kunde se i undervisningen var att eleverna, 
när de använder olika bildprogram och bilder, skulle kunna förlora intresset för att rita 
då de inte tycker att det blir lika snyggt och därmed inte såg något värde i att rita själva.   

En lärare ser det som en nackdel att hon lätt ”fastnar” på olika intressanta hemsidor och 
idébanker på Internet när hon söker information.  

Två av lärarna nämner att det är dyrt att införskaffa IKT-verktyg.  
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Diskussion 
De teorier och den tidigare forskning vi använder oss av nedan finns redovisad under 
rubriken teoretisk referensram, om inte annat anges. 

IKT i lärarvardagen 
När man ser till de IKT-verktyg lärarna använder sig mest av inför och i 
undervisningen, ger det en fingervisning om att det är tekniken som styr användandet. 
Detta går att koppla till både Riis Push-resonemang och Brodin och Lindstrands 
påpekande om att såväl form som innehåll påverkas av lärarnas IT-kompetens. Lärarna 
tycks främst se IKT-verktygen som fysiska verktyg och inte intellektuella, även om 
specialpedagogen i viss mån använder sig av en programvara som skulle kunna ses som 
ett intellektuellt verktyg. Både lärare och specialpedagog ser dock möjligheter i 
användandet av IKT när det kommer till barn med generella och specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Om man ser på detta ur ett konstruktionistiskt perspektiv, så tillåts 
dessa elever med hjälp av den fysiska artefakten, datorn, skapa något eget vilket troligen 
både motiverar barnen och leder dem framåt i utvecklingen. När eleverna arbetar med 
ett program så handlar kunskapsskapandet om att eleverna i interaktionen med datorn 
konstruerar egna erfarenheter och insikter som inte hade kunnat förmedlas av en lärare.  

Koschmanns tanke om datorstödd instruktion innebär just en datorstödd undervisning 
vilken enligt honom kan gynna eleverna i deras lärande. Läraren kan där ta stöd av 
datorn i sin undervisning, som i vilken artefakt som helst, till exempel miniräknaren.  
Specialpedagogen använder sig ibland, när hon har fler elever i undervisningsgruppen, 
av IKT som ett redskap i form av en extralärare, vilket även det skulle kunna ses som en 
datorstödd instruktion. 

I vissa av de pedagogiska program som specialpedagogen använder sig av, finns det 
olika former av belöningssystem, som ger eleven en direkt förstärkning. Till exempel 
när en elev räknar i ett datorprogram, som direkt visar om svaret är rätt eller fel. 
Antingen får eleven fortsätta till nästa tal eller så visar programmet att svaret är fel. 
Detta är något som skulle kunna kopplas till behaviorismen. 

Orsaksfaktorer bakom IKT-användandet 
Implementering 
Jedeskog beskriver två sätt att introducera nyheter på skolan och det är genom externa 
aktörer eller genom interna och vi menar att de styrmedel som finns för skolan kan ses 
som en extern aktör. Ingen av de lärare som deltagit i studien har dock på något sätt lyft 
det som står om IKT i läroplan och kursplaner som en drivkraft eller orsaksfaktor till 
implementerandet av IKT i det dagliga arbetet. Däremot har en stor del av dem uppgett 
att de vill använda mer IKT i undervisningen än vad de gör just nu. En av de lärare som 
intervjuades sa till och med att det finns både ett stort sug och ett behov hos barnen att 
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använda IKT, vilket snarare handlar om att de interna aktörerna, det vill säga lärarna, 
ser ett behov av IKT i skolan och försöker ”dra ut”, tekniken till skolan, 
implementeringen sker ur ett bottom-up perspektiv. Men att det går att se på 
implementeringen av IKT i skolan ur ett top-down perspektiv har vi sett ett exempel på 
och det är den frånvaroregistrering som en av lärarna måste göra på datorn så att den 
blir tillgänglig på en webbplats och där beslutet om att göra frånvaroregistreringen på 
detta sätt kommer från skolledningen. 

Drivkrafter 
Några av de drivkrafter vi tyckt oss se hos de lärare som deltagit i studien är, som 
tidigare nämnts, en önskan om att använda mer IKT i undervisningen. Detta dels för att 
IKT ibland kan tillföra en annan dimension i undervisningen, till exempel när det 
kommer till att levandegöra informationssökandet och till att göra eleverna aktiva i den 
egna kunskapsinhämtningen. Dels för att det, enligt vissa, finns bra pedagogisk 
programvara som kan vara till hjälp i undervisningen, då främst vid undervisning av 
elever med läs- och skrivsvårigheter och/eller inlärningssvårigheter, vilket tas upp som 
en drivkraft även i E-learning Nordic. En annan drivkraft som tas upp i E-learning 
Nordic är inspiration från eldsjälar, men detta är inget som kommit fram i denna studie. 
Något som efterfrågats, och ses som en möjlig drivkraft, är istället IT-pedagoger som 
lärarna skulle kunna använda som en resurs. Vad vi förstått så har det dock inte funnits 
speciellt många IT-pedagoger på de skolor som ingått i undersökningen. IT-pedagogen 
skulle ses som en av de faktorer Jedeskog lyfter när hon skriver att lärarens tillgång till 
support är viktigt för dennes motivation.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle den IT-ansvarige/gruppen kunna ses som ett 
verktyg då vi utgår från att tanken med en IT-ansvarig/grupp är att de ska ge lärarna 
hjälp om så behövs. Denna studie visar att två tredjedelar av informanterna upplever att 
de generellt får den hjälp de behöver av den IT-ansvarige/gruppen då de stöter på 
problem. 

En stor del av de lärare som svarat på enkäten uppger att det inte finns någon avsatt tid 
för arbete med IT på arbetsplasten, vilket naturligtvis är ett hinder, men om tiden fanns 
finner vi det troligt att den skulle ses som en drivkraft. 

En annan viktig aspekt när det kommer till IKT i skolan, som en av de intervjuade 
lärarna lyfter, är vad kunderna, det vill säga föräldrar och elever, förväntar sig av 
skolan. Detta är en av de drivkrafter E-learning Nordic tar upp när de refererar till ett 
uttalande från rektor på en av de skolor som deltog i studien och där denne menade att 
skolan måste ligga i fas, eller helst före det övriga samhället. Även detta resonemang, 
om att skolan måste ligga i fas med det övriga samhället när det kommer till IKT, går att 
koppla till Deweys tankar om minisamhället som ska avspegla samhället.  

Något som kan tyckas vara beaktansvärt är att ingen lärare sett läroplan eller kursplaner 
som drivkrafter, trots att det är de styrdokument som ytterst ligger till grund för skolans 
verksamhet. Till skillnad från den rektor i en av de danska skolor som deltog i E-
learning Nordic som såg läroplanen som en stark drivkraft för införandet av IT då den 
danska läroplanen, enligt rektorn, sätter upp tydliga mål för hur IT ska användas. Något 
som varken Lpo 94 eller de svenska kursplanerna gör. 
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Hinder 
De hinder lärarna uppger; tillgång till datorer, kunskapsbrister, bristfällig hjälp och 
tidsbrist är alla delar av den praktiska barriär som Jedeskog nämner. Specialpedagogen 
som intervjuades nämnde också teknik som inte fungerar samt avsaknad av bra 
programvara som en brist, vilka även de är rent praktiska barriärer.  

Jedeskog lyfter även en annan barriär, den psykologiska, som byggs upp då det 
tillkommer nya arbetsuppgifter utan att gamla försvinner. Vi har stött på även denna 
barriär i det att en av de lärare som intervjuades, menade att även om den 
frånvaroregistrering hon var tvungen att göra ”på nätet” var bra då det gör att det är 
lättare för föräldrar att ta del av den, så var det oerhört tidsödande och egentligen 
innebar det ytterligare ett arbetsmoment.  

På frågan om det finns någon IT-ansvarig/IT-grupp på arbetsplatsen kunde svaren 
variera rätt mycket från en och samma skola. Det skulle mycket väl kunna tyda på en 
brist i kommunikationen mellan personalen på de aktuella skolorna och det anser vi vara 
ett klart hinder för användandet av IKT. 

De tidigare nämnda kunskapsbrister som lärarna uppgett skulle även kunna bottna i den 
teknikrädsla som Rosen och Weil skriver om. Men dålig datordesign, något som vi 
tolkar som bland annat att de verktyg som används inte är anpassade till verksamheten, 
skulle också kunna vara en orsaksfaktor. 

Kompetensutvecklande utbildning 
En stor del av de lärare som besvarat enkäten har gått en kompetensutvecklande 
utbildning inom IKT och de flesta anser att de har nytta av den i sin nuvarande 
profession. Samtidigt svarade något över en tredjedel att de inte upplever sig vara väl 
förtrogna med att använda sig av IKT och tre fjärdedelar av informanterna skulle vilja 
gå en kompetensutvecklande utbildning inom IKT. E-learning Nordics studie visar, att 
kompetensutveckling inom IKT inte nödvändigtvis leder till att IKT används mer i 
undervisningen och att det inte heller behöver innebära att lärarna upplever att de har 
tillräckligt stor kompetens för att använda sig av IKT i undervisningen. Jedeskog skriver 
dock att lärarnas tilltro till sig själva, vilja att förändra och motivation påverkar IKT-
användandet på ett positivt sätt i skolorna och att ett sätt att uppnå detta är just genom 
kompetensutveckling.  

När man ser till de tidigare nämnda IKT-verktyg som lärarna använder sig mest av i 
undervisningen handlar det om att använda datorn som skrivmaskin, att söka 
information eller titta på film. Detta skulle kunna ge en vink om att de, precis som 
lärarna i Karagiorgis & Charalambous studie, känner sig stärkta av utbildningen när det 
kommer till den personliga kompetensen, att de har tillägnat sig baskunskaper när det 
kommer till IKT, men att det inte syns nämnvärt i undervisningen.  

Samtidigt är det nog få som bestrider att lärarna, för att kunna använda sig av IKT i sin 
lärarvardag, måste veta hur IKT-verktygen fungerar, vilket påpekas i både E-learning 
Nordic och av Karagiorgi & Charalambous. Karagiorgi & Charalambous studie visar 
även på att de lärare som gått en kompetensutvecklande utbildning övervann tidigare 
rädslor gentemot tekniken. 
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IKT i framtiden 
En av de lärare som intervjuades lyfte frågan om vad som borde värdesättas och inte, 
om elevers fritid skulle få lämna avtryck i den pedagogiska bedömningen, och menade 
att detta är något som borde diskuteras i större grad i skolan än vad det gör idag. Är det 
till exempel bara skrivna texter som ska bedömas eller även andra uttryck? I kursplanen 
för svenska lyfts det vidgade textbegreppet fram och frågan är om ett forum på Internet 
är en del av det vidgade textbegreppet? Vi menar att det är så och att ett Internetforum 
skapat på fritiden borde ha lika stort värde som en text som en elev skrivit ner på sin 
fritid, men tror också att det skapade forumet kan tyckas för abstrakt för de flesta lärare, 
att den ovana formen gör det svårt för läraren att bedöma innehållet. Detta är något som 
även det kan kopplas till tidigare nämnda praktiska barriär. Men det skulle även kunna 
ses ur det makt- och värderingsperspektiv Jedeskog nämner, där några av de farhågor 
lärare haft rör vilka elever som kommer att använda sig av IKT. Det sistnämnda 
problemet är något som det är upp till skolans organisation att lösa, menar vi, då det är 
rektors ansvar att se till att alla elever får den handledning de behöver. Om skolan ska 
vara det samhälle i samhället som vi tror att Dewey menar måste IKT få ta mer plats 
inom skolvärlden än vad det gör nu. 

En stor del av de lärare som svarade på enkäten har svarat att de vill använda sig mer av 
IKT i sin undervisning än vad de gör nu och något mer än två tredjedelar menar att 
fokus borde ligga på didaktiska frågor framför till exempel tekniska. Samtidigt så 
skriver Karagiorgi & Charalambous att den grundläggande kompetensutvecklingen är 
nödvändig för att den allmänna kunskapsnivån ska öka. De menar vidare att 
kompetensutvecklingen ska ta avstamp i den individuella lärarens kompetens, att den 
med andra ord ska vara individanpassad. Om man ser på detta ur ett sociokulturellt 
perspektiv så bör kompetensutvecklingen ligga så nära individens ZPD som möjligt för 
att få så stor utdelning som möjligt. 

Avslutande reflektioner 
Vi hade redan innan påbörjandet av studien en uppfattning om att lärarna, för att kunna 
använda sig av IKT, måste ha grundläggande IKT-kunskaper och det är något vi menar 
att vi fått bekräftat i denna studie. Vi menar att de IT-ansvariga/grupperna besitter 
kunskaper och kompetenser som lärarna saknar och att dessa personer är experter på sitt 
område och borde kunna dela med sig av sitt kunnande till lärarna på skolan. 

Det finns flera externa aktörer som ställer krav på skolan, bland annat föräldrar, 
massmedia och myndigheter av olika slag. Både läroplan och kursplaner tar upp IKT, så 
även Europaparlamentet i sin rekommendation om de 8 nyckelkompetenserna för det 
livslånga lärandet. De enda som nämnts av dessa externa aktörer vid intervjuerna har 
varit föräldrar. Ett forum för skolan där styrmedel som läroplan och kursplan enligt oss 
borde synas är i skolans IT-policy och det var förvånansvärt många informanter som 
inte kände till huruvida skolan har någon IT-policy eller ej.  

Vi upplever att många lärare har svårt att ta till sig de nya arbetsformer IKT ger då de 
redan har en stor arbetsbörda – nya arbetssätt tillkommer utan att gamla försvinner. Då 
många lärare inte heller är vana användare av IKT i undervisningen så medför det även 
att de blir osäkra på hur de ska använda sig av IKT och varför. Vi tror även att vissa 
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lärare kan känna sig hotade av att vissa elever behärskar IKT-verktygen bättre än dem 
själva, vilket skulle kunna leda till att de inte använder sig av det i undervisningen. 

För att IKT ska få ta en större plats i skolan och i undervisningen menar vi att lärarna 
dels måste få en adekvat kompetensutveckling, men också att det borde definieras 
tydligare i skolans styrmedel vilken plats IKT ska ta i skolan.  

Vi menar även att fokus vid IKT-användningen bör ligga på att IKT är ett verktyg som 
alla andra verktyg och inte det primära, att det inte får bli ett tvång av att använda IKT i 
det dagliga arbetet och att det inte ska få styra undervisningen.  

Vidare forskning 
Under tiden för vår studie har nya frågor om IKT i undervisningen väckts hos oss. Vi 
har till exempel börjat fundera på vilket steg kompetensutvecklingen inom IKT borde ta 
för att närma sig de didaktiska frågorna och hur en sådan utbildning skulle kunna se ut. 
Det skulle också vara intressant att göra en djupdykning i hur det som nämns om IKT i 
läroplan och kursplaner tar sitt faktiska uttryck i verkligheten eller att endast fokusera 
på vilka tankar lärare i Sverige har om IKT-användningen i skolans framtid. Vi skulle 
även finna det intresseväckande att utöka denna studie till att omfatta IKT-
användningen i skolan internationellt och kanske där lägga fokus på lärarnas attityder 
gentemot IKT. Att se på IKT i skolan ur ett elevperspektiv vore också spännande. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Brev till skolorna 
 

Stockholm 2007-10-22 
 
 
 
Hej! 
 
Vi heter Monika Raffai och Camilla Öhman och vi är två lärarstudenter som just nu 
skriver vårt examensarbete inom inriktningen professionellt lärarskap, på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Syftet med vårt examensarbete är att se huruvida de 
pedagoger vi möter använder sig av IT i, och vid planerandet av, sin undervisning, och 
om så, på vilket/vilka sätt. Arbetet syftar också till att finna de orsaksfaktorer som gör 
att vissa av de pedagoger vi möter inte använder sig av IT i, eller vid planerandet av, sin 
undervisning.  

För att få det stoff vi behöver undrar vi om vi kan få hjälp av er genom att få besöka er 
skola någon gång under veckorna 45 och 46 för att dela ut en kort enkät vars resultat 
kommer att ligga till grund för examensarbetet. 

Om du har några frågor går det bra att kontakta oss via telefon eller mail: 

Monika : xxx-xxx xx xx alt.  monika.raffai@xxxx.se  

Camilla: xxx-xxx xx xx alt. camilla.ohman@xxxx.se  

 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
 
Monika och Camilla 
 

 33

mailto:monika.raffai@xxxx.se
mailto:camilla.ohman@xxxx.se


 

Bilaga 2 – Enkät/enkätsammanställning 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som skriver en C-uppsats om pedagogers IT-användning på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Syftet med vår C-uppsats är att undersöka hur pedagoger, 
på olika skolor inom Stockholms län, använder sig av IT i sin undervisning. Studien 
kommer även att synliggöra de orsaksfaktorer som gör att pedagoger i mindre 
omfattning använder sig av IT i, eller vid planerandet av, sin undervisning.  

IT-användningen är i allt högre grad en nödvändig faktor i människans vardag. I skolan 
möts och samverkar människan, kulturen och tekniken. Detta har skapat diskussioner 
som förts på olika nivåer om hur den digitaliserade utvecklingen av teknik, kan gynna 
skolan och dess elever. Informationsteknik (IT) kan vara ett pedagogiskt verktyg inför 
eller på undervisningen, men kräver en vidare kompetens av pedagogerna.  

Denna enkät kommer att ligga till grund för vår C-uppsats och vi behöver därför Din 
hjälp med att fylla i den. Varje ifylld enkät är viktig för undersökningens syfte och dess 
slutresultat  

Enkätundersökningen är helt anonym. 

Det är endast vi som kommer att ta del av enkäterna, vilka sedan kommer att makuleras. 
C-uppsatsen kommer att vara tillgänglig i januari 2008 i Lärarhögskolans e-arkiv.  

Vi är tacksamma för att ni medverkar i den här undersökningen och därmed hjälper oss 
att ta steget in i den vetenskapliga världen!  

Har du synpunkter eller frågor angående vår undersökning är du alltid välkommen att 
höra av dig till oss! 

 

Camilla Öhman camilla.ohman@xxxx.se alt xxx – xxx xx xx  

Monica Raffai monika.raffai@xxxx.se alt  xxx – xxx xx xx 

  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 – Förfrågan om intervju 
 
Hej! 
 
I vår C-uppsats kommer vi inte bara att använda oss av enkäter, utan vi kommer även att 
göra intervjuer. Dessa intervjuer kommer att fördjupa undersökningen och lyfta fram 
nya aspekter som kan vara av vikt för helhetsbilden.  
 
Vi undrar om Du skulle vilja ställa upp på en intervju angående din uppfattning om IT-
användning i skolan?  
Om Du kan tänka dig att intervjuas, behöver vi kunna kontakta Dig. Skriv namn, 
telefonnummer och/eller mail på raderna nedan så hör Vi av oss! 
 
Du får gärna kontakta oss via e-post, camilla.ohman@xxxx.se eller 
monika.raffai@xxxx.se om du föredrar det. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Camilla och Monika 
 
 
……………………………………………………………………………………………
……... 
 
……………………………………………………………………………………………
……... 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor 
 
Kön, ålder, år i yrket, nuvarande yrkesroll? 
1. Använder du dig av? 

a.1. I vilka ämnen använder du dig av IKT? 

B 2. I vilka ämnen ser du möjligheter till att kunna använda sig av IKT i 
undervisningen? 

C 3. Finns det ett behov av IT-användningen i din klass? 

D 4. Vad är det som styr ditt IKT-användande? 

2. Hur 
a. 4. På vilket sätt använder du dig av IKT vid planerandet av din undervisning? 

b. 5. På vilket sätt använder du dig av IKT i din undervisning? 

c. 6. Arbetar eleverna med IKT-baserade verktyg under lektionerna, om så vilka 
verktyg? Vem styr användandet av dessa verktyg (elev/pedagog)? 

d. 7. Ser du några möjligheter i användandet av IKT vid planerandet av- och i 
undervisningen? 

e. 8. Ser du några nackdelar i användandet av IKT vid planerandet av- och i 
undervisningen? 

f. 9. Ser du några hinder för att använda dig av IKT i din undervisning och vid 
planerandet av undervisningen? 

3. Varför? 
a. 10. Ser du några pedagogiska fördelar med att använda dig av IKT i din planering 
av undervisningen? 

b. 11. Ser du några pedagogiska nackdelar med att använda dig av IKT i din planering 
av undervisningen? 

c. 12. Ser du några pedagogiska fördelar med att använda dig av IKT i din 
undervisning? 

d. 13. Ser du några pedagogiska nackdelar med att använda dig av IKT i din 
undervisning? 

e. 14. Känner du att du sparar tid med att använda dig av IKT eller tar det mer tid att 
använda dig av IKT? 

4. Allt 
a. 15. Har du en dator hemma? 

b. 16. På vilket sätt använder du dig av datorn hemma? 
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Bilaga 5 – Följebrev till Enkäter 
 

 

Stockholm 2007-11-06 
 

 

Hej! 
 
Vi skriver som sagt en c-uppsats om pedagogers IT-användning i skolan och som 
underlag för uppsatsen tänkte vi dels använda en enkät men även djupintervjuer. 
Enkäten riktar sig mot lärare, spec. lärare, spec. pedagoger, och ämneslärare som 
arbetar inom år 1 - 5, vår önskan är även att rektorer och biträdande rektorer svarar på 
den. 

Vad det gäller djupintervjuerna så bifogar vi en blankett som de pedagoger som kan 
tänka sig ställa upp på en intervju gärna får fylla i. Där lämnar vi även våra 
kontaktuppgifter om någon skulle föredra att kontakta oss via e-post eller telefon. 

Vi behöver få veta hur många personer som dels fått enkäten för att kunna räkna ut 
hög svarsfrekvens vi har på enkäten, så det skulle underlätta för oss om du fyllde i det 
längst ner i detta brev och bifogade det sen när du skickar tillbaka enkäterna. 

Vi har testat enkäten på andra elever på lärarhögskolan och det har tagit ca 5-8 
minuter för dem att fylla i den, och då är det nog rimligt att tänka sig att det tar 
ungefär samma tid för en lärare. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 

Camilla Öhman och Monika Raffai 

 

….. st enkäter delades ut 
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