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Hur ser förutsättningarna ut för digitalt lärande i skola och på 

fritidshem? 

Jan Hydén 

Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om pedagoger på skola och fritidshem i min 

undersökningsskola är med på IKT-tåget. Med det menas att pedagogerna anser sig ha den utrustning i 

form av digitala läromedel, kompetens att använda den samt motivation för användningen. 

Undersökningarna gjordes genom en kvantitativ del med enkäter och med en kvalitativ undersökning i 

form av semistrukturerade intervjuer. Vid forskningen på F-6 skolan och genom relevant litteratur 

visade det sig att det finns brister när det gäller användandet av digitala läromedel i skolan och på 

fritidshemmen där undersökningen genomfördes samt, enligt litteraturen, på många andra skolor i 

Sverige. Bristerna har många beståndsdelar. Resultaten från undersökningarna visar på att 

utrustningen är underdimensionerad för verksamheten men detta tillbakavisas delvis när det gäller 

datorer. Inventeringen gällande antal datorer per elev i undersökningsskolan visar på att den är relativt 

hög i ett svenskt, kommunalt grundskoleperspektiv. Kompetens finns för digitalt lärande, menar drygt 

hälften av informanterna i enkäten medan det i intervjuerna framkommer att det är sämre ställt bland 

flertalet kollegor. Tidigare forskning och resultat från mina intervjuer visar att ytterligare motivation 

behövs för ett ökat användande. Det leder till slutsatsen, menar jag, att Skolverket bör lägga förslag 

om införande av Digital kompetens som eget ämne och därmed ange vikten av denna kunskap till 

huvudmännen för skolorna, kommunerna. Med det får digital kompetens en helt annan tyngd och 

risken att det prioriteras bort minskar. Målen för ett sådant ämne tydliggör för pedagogerna vad som 

behövs för att utbildningen ska bli mer likvärdig enligt rättviseargumentet (Hylén, 2011). En annan 

åtgärd är att det finns en tydlig IKT-ansvarig i varje skola, exempelvis en IKT-pedagog, som kan leda 

utvecklingsarbetet inom området. Universitet med grundlärarutbildningar bör också lägga ett större 

fokus på digitalt lärande än vad som görs för närvarande. Detta för att kunna ge de blivande 

grundlärarna adekvat utbildning som sedan kan förmedlas till elever i klasser och på fritidshem. I 

dagens samhälle används digitala hjälpmedel i en allt större utsträckning. För att ta del av information 

från, och själv göra sin röst hörd i kontakter med exempelvis arbetsgivare, hälso- och sjukvård, skolor 

och barnomsorg, myndigheter, banker och andra företag och instanser krävs en digital kompetens. Så 

även för CV-skrivande och personligt formulerade och formaterade brev i kontakt vid arbetssökande. 

Sociala kontakter sköts också i allt större utsträckning i digitala, sociala nätverk. För att dagens och 

framtidens elever ska kunna fungera utefter samhällets snabba utveckling faller det till stor del på 

skolan att tillhandahålla möjligheter att ge eleverna sådan kompetens. 
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Förord 

Uppsatsen är skriven som examensarbete för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

fritidshem. Tack till alla som på olika sätt hjälpt mig att framställa uppsatsen och på annat sätt gett mig 

stöd. Speciellt tack till hustrun Lena samt döttrarna Therése och Thilde!  
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Inledning 

Jag har valt att undersöka pedagogernas användning av, digitala kompetens samt motivation rörande 

användning av IKT, Informations- och Kommunikations Teknologi, i skolan och på fritidshemmen. 

Enligt Skolverket (2013b) ska grundskoleeleverna lära sig använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I flera av de nationella kursplanerna som 

exempelvis i svenska, matematik, bild, engelska och musik finns uttalade krav på att datorn ska 

användas i undervisningen (Skolverket, 2011). Kan skola och fritidshem leva upp till det?  

Bakgrund 

Europeiska kommissionen beskriver digital kompetens enligt följande:  

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 

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

kommissionen, 2007, s. 45). 

Det som skiljer digitala lärresurser från analoga, läroböcker, är att de är multimodala och interaktiva. 

Med multimodalt menas att det som förmedlas sker samtidigt i form av text, ljud och bild. Bilderna 

kan vara rörliga i form av exempelvis videos som beskriver skeenden. Interaktiv lärresurs är det när 

eleven genom sitt svar eller annan interaktivitet påverkar hur lärresursen visar innehållet. 

Informations- och kommunikationsteknologi kommer vara oerhört viktigt för elevernas framtida 

yrkesvalsmöjligheter oavsett deras framtida sysselsättning. Samhället förväntar sig en form av digital 

kompetens hos befolkningen. Jag har arbetat med utbildning av både unga och vuxna elever inom 

IKT-området. Där har jag sett att ett flertal pedagoger väljer bort användandet av IKT i sin 

undervisning. Enligt Hylén (2010) menar de svenska lärarna i en undersökning att de besitter IKT-

kompetens, att IKT-utrustning finns men motivationen är det sämre ställt med. Det kan inte, som kan 

ses i tabellen s. 4, förklaras med brist på vare sig IKT-utrustning eller kompetens då exempelvis 

Danmark som ligger i topp endast har något större tillgång till utrustning, samma kompetensnivå men 

betydligt högre motivation för digitalt lärande. 

 Den svenska skolan var tidigt ute med användning av IKT. Statliga satsningar gjordes för såväl 

hårdvara, mjukvara som utbildning av lärare. I internationella jämförelser låg vi i framkant. IKT 

användes som modell för att förändra skolans organisation i samband med att lärarna skulle börja 

arbeta i arbetslag (Larsson & Löwstedt, 2010). Tanken var att det skulle undervisas i datakunskap. 

Vissa av de statliga satsningarna var generella medan andra riktades till enskilda kommuner. När 

skolorna kommunaliserades upphörde också i princip de statliga satsningarna. Den enda nationellt 

kända statliga insatsen på 2000-talet är PIM, praktisk it- och mediekompetens, där lärarna fick en 

programutbildning för att skapa veckobrev, bildspel och film. Förmodligen var tanken att lärarna 

sedan skulle föra ut sin nyvunna kunskap i klassrummen (Hylén, 2010).  

När de statliga satsningarna var omfattande visade huvudmannen, staten, för rektorer och lärare på 

vikten av digitalt lärande och kompetens. Detta medförde att Sverige intog en tätposition inom digital 

kompetens och en motivation hos pedagoger till användande av digitalt lärande. När det upphörde 
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tappade många rektorer och lärare intresset för ämnet. I länder med jämförbar IT-mognad som 

Sverige, exempelvis Norge, Danmark och Storbritannien finns ämnet digital kompetens med i 

läroplanen. Dessa och många andra länder har nu hunnit ikapp och förbi Sverige när det gäller 

färdigheter inom IKT. I Sverige finns digitalt lärande endast integrerat i ämnen som exempelvis 

Svenska och Bild. Många lärare har ändå genomfört PIM-utbildningen men deras kunskaper når inte 

alltid ut i klassrummen (Skolinspektionen, 2012). Flertalet lärare och de flesta på fritidshemmen i min 

undersökning menar att utrustningen för digitalt lärande är underdimensionerad. Andra orsaker som 

nämns är brist på tid för planering och förberedelser.  

 

I Skolinspektionens (2012) granskning, Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning, 

framkommer att trots stora satsningar på inköp av IT-utrustning så har det inte lett till elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Utrustningen har istället använts till administration, organisation och 

planering. Skolledningar styr inte om hur IT används i undervisningen och det finns sällan IKT-

handlingsplaner. Frekvensen av hur ofta skolorna uppdaterar sina handlingsplaner kan ses i 

Skolverkets tabell, Figur 1, nedan. I siffrorna för kommunala grundskolan kan utläsas att 1/5 av 

skolorna svarat ”Vet ej”. Det kan tolkas som en indikation på att det kanske inte ens finns någon 

(Skolverket, 2009b). 

  

 

Figur 1 

I lågstadiet lärs mycket lite ut om källkritik och nätbeteende rörande internet i allmänhet och sociala 

medier i synnerhet. Annat som påverkat användandet av digitala läromedel negativt är brist på teknisk 

support och den stora tidsåtgången för att åtgärda problemen (Skolverket, 2009b). 

Digitala lärresurser kan beskrivas som något som kan användas av flera, vara bearbetbart och 

återanvändbart. Här ger Skolverket exempel på sådana resurser: 

 Råmaterial i form av texter, bilder, video, ljud, animationer med mera, som kan användas som 

de är, eller kombineras och sättas samman för att skapa en mer komplex lärresurs. 

 Digitala läromedel som bygger på samma idé som en lärobok, men på olika sätt utnyttjar det 

digitala mediets möjligheter. Det kan vara färdiga paket i form av webbplatser eller 

datorprogram med fakta och övningar inom ett eller flera ämnesområden. 

 Resurser av verktygskaraktär som till exempel översättningstjänster, söktjänster, wikis, 

Google Earth, Gapminder, eller datorprogram som Word, Excel, Photoshop. 

 Appar till smarta telefoner eller surfplattor. 

Men digitala lärresurser är inte bara färdiga produkter. Med hjälp av digitalkameror, videokameror, 

datorprogram, interaktiva skrivtavlor och sociala medier kan elever och pedagoger skapa sitt eget 
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innehåll som en del av lärandet (Skolverket, 2013a). Kommunikativa verktyg kan vara 

tecken/symboler eller digitala hjälpmedel som datorer, lärplattor eller interaktiva projektorer (Brodin 

& Lindstrand, 2007). 

I den aktuella skolan finns c:a 100 stationära eller bärbara datorer och två ipads (lärplattor). En av de 

sistnämnda finns för övrigt i lärarrummet. I en jämförelse med Hyléns (2010) undersökning visar det 

på att undersökningsskolan har relativt få projektorer och digitala skrivtavlor i förhållande till andra 

svenska skolor, nämligen sju till antalet. C:a 100 datorer, samt 12+ utanför avtalet, för c:a 400 elever, 

är däremot efter svenska mått mätt en relativ hög datortäthet. I min undersökningsskola är det ingen 

bland pedagogerna som känner till om det finns en IKT-handlingsplan, så ej heller biträdande rektorn i 

skolan. På hemsidan finns heller ingen information om IKT-handlingsplan men i Arbetsplanenen står 

det nämnt om fortsatt kompetensutveckling inom it för undervisning, vad som nu menas med det?  

Skolans pedagoger har tidigare genomfört PIM-utbildningen men det finns inga konkreta planer på 

vilken utbildningsinsats som kan tänkas följa. På skolan finns ingen IT-pedagog som kan leda 

skolutvecklingen inom området. 

Allt mer av information som tillhandahålls i samhället sker genom en mix av text, ljud och bild. 

Digital kompetens eller kunskaper för det 21:a århundradet handlar om att kunna tolka och använda 

sig av det och även om att själv kunna framställa det (Hylén, 2010). 

Tidigare låg svenska skolor i framkant vid olika undersökningar när det gäller både IT-användande 

och antal datorer. Numera har vi halkat efter ordentligt i båda kategorierna. I exempelvis Danmark, 

Norge och Storbritannien finns Digital kompetens som ett eget ämne med kursplan, något som saknas 

i Sverige. Det som nu finns beskrivet i kursplanerna är att datorer ska användas i undervisningen. Ett 

exempel från ämnet Bilds centrala innehåll för årskurs 1-3 angående bildframställning: 

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram (Lgr11, s. 21, 2011). 

  De svenska eleverna har ett lågt självförtroende när det gäller lite mer avancerad digital kompetens. 

Många lärare är missnöjda över den tekniska utrustningen som inte mäktar med programvaran. De är 

även kritiska till bristfällig support, vilket också framkom i mina intervjuer, och rektorernas svala 

intresse för digitalt lärande (Brodin & Lindstrand, 2007). Det senare skulle också kunna förklara de 

negativa enkätsvaren på frågan om skolan erbjudit tillräckligt med utbildning om IKT i Lgr11. 

Hylén (2010) visar i följande tabell, Figur 2, hämtad från Skolverket (2009b) om i vilken utsträckning 

lärare har tillgång till olika digitala resurser i svenska skolor. 

 

Figur 2 

Hylén (2011) visar på fyra huvudargument varför skolan ska använda datorer. Dessa är: 

 

 Samhällsekonomiska argumentet – att skapa IT-kompetent arbetskraft.  

Skolan ska se till att eleverna blir delaktiga i det nya samhället och dess ekonomi. EU har även 
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beslutat att, i konkurrens med USA och de snabbväxande ekonomierna i Asien, göra sig till 

”världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi” (Hylén, 2010, 

s. 12). Alla länder måste förbereda eleverna möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och 

det kan bland annat göras genom att de undervisas inom IT för att kunna tillmötesgå kraven 

från arbetsmarknaden. Fokus från utbildningssystemet måste läggas på långsiktiga kunskaper, 

kunskap att lära, utbildning för programvaror och system får arbetsgivarna sköta. 

 

 Rättviseargumentet – att skapa så lika förutsättningar som möjligt för eleverna och ge dessa 

medborgerlig kompetens.  

Alla elever ska oavsett bakgrund ges förutsättningar att lära sig informationsteknik och få 

använda dess möjligheter i lärandet. De människor som inte har åtkomst till internet får 

svårare att inhämta information och även framföra vad hen vill ha sagt vilket i sin tur leder till 

en försämring av grundläggande delar av medborgarskapet. Digitala hjälpmedel och 

bredbandsuppkopplingar blir allt billigare men en digital klyfta har uppstått i kompetens att 

använda den. Där har skolan ett uppdrag att överbrygga sådana klyftor. Detta för att utveckla 

en digital kompetens som gör dem rustade för vuxenlivet och undanröjer hinder för 

vidareutbildning och tillkortakommande i arbetslivet. 

 

 Effektivitetsargumentet – att höja effektiviteten i undervisningen.  

Kostnader för lärare och lokaler kan minska vid en satsning på IT. Ett effektivare lärande med 

hjälp av IT kan underlätta att målen nås, eleverna lär sig mer och når en djupare förståelse. 

Hur mer specifikt det ska gå till nämns inte. Det är svårt att påvisa positiva effekter av digitalt 

lärande. En orsak till det kan vara att det finns många olika strategier och metoder. Det är då 

svårt att påvisa vad som gett effekt eller inte. En förklaring kan vara att IT används i en 

traditionell skolmiljö. I de studier som gjorts finns svagheter som att elevgrupper som arbetar 

på olika sätt jämförs. IT kommer användas i nya arbetsformer för att utveckla kunskaper som 

behövs i informationssamhället. Det traditionella reproducerandet möter det processinriktade 

arbetsformerna. Sortering och kommunikativa färdigheter, kritisk granskning, 

informationsvalidering samt producerandet av egna resultat framförs som viktigare. 

 

 Katalysatorargumentet – för att göra skolan mer flexibel och höja kvaliteten i utbildningen.  

IT kan ge ett mer elevaktivt arbetssätt och förnyat pedagogiskt förhållningssätt. Det kan finnas 

svårigheter att integrera IT i undervisningen då det i skolsystem, där eleverna inte förväntas 

diskutera och ifrågasätta utan snarare lära sig utantill, kan ske ett maktskifte genom att 

eleverna är mer kunniga inom IKT än pedagogerna. Detta kan vara svårt att hantera för 

pedagogerna. 

 

Den amerikanska, ickevinstdrivande utbildningsorganisationen som bildades av akademiker för c:a 90 

år sedan AMA, American Management Association, har i en undersökning tagit fram något de kallar 

de fyra C:na (på originalspråket står det för Critical thinking and problem solving Effective 

communication, Collaboration and team building och Creativity and innovation) som de menar är 

nödvändiga kompetenser i nutid och framtid: 
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 Kritiskt tänkande och problemlösning- möjligheten att fatta beslut, lösa problem, och vidta 

lämpliga åtgärder. 

  

 Effektiv kommunikation - förmågan att införliva och förmedla sina idéer i såväl skriftligt som 

muntlig format. 

 

 Samarbete och teambuilding - förmåga att arbeta effektivt med andra, inkluderat de med 

motsatta åsikter.  

 

 Kreativitet och innovation - förmågan att se vad som fattas och se till att det blir gjort. 

 

De menar att dessa kompetenser kan nås med hjälp av digital kompetens och ska ses som komplement 

och utveckling av de traditionella kompetenserna läsa, skriva och räkna. Av de 2115 chefer och 

befattningshavarna som deltog i undersökningen tror 22,5 % att ovanstående kompetenser kommer 

fortsätta vara viktiga för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden, 75,7 % tror att de blir än mer 

viktiga. Cheferna och befattningshavarna försöker med olika metoder utjämna den digitala klyftan 

men ser att möjligheterna till det är lättare att göra för elever än för befintlig personal då elever är mer 

öppna för nya idéer (Partnership for 21st century skills, 2010). 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur förutsättningarna för digitalt lärande i skola och på fritidshem 

ser ut enligt pedagogerna i undersökningsskolan. 

 Hur ser förutsättningarna ut för digitalt lärande i skola och på fritidshem enligt pedagogerna i 

min undersökningsskola? 

 I form av: 

o utrustning 

o kompetens  

o motivation 

 Hur används digitala läromedel i skolan och på fritidshemmet i praktiken enligt pedagogerna i 

undersökningsskolan? 

Avsikten är att belysa den första frågeställningen genom en enkät och intervjuer och den andra 

frågeställningen genom intervjuer.  
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Tidigare forskning 

I sitt treåriga forskningsprojekt i fyra nordiska länder, Att skriva sig till läsning, kom Trageton (2005) 

fram till att eleverna som fick arbeta med att skriva vid datorer under de första åren i skolan lärde sig 

läsa och skriva snabbare än elever som undervisades traditionellt. Till skillnad från de som i den 

traditionella undervisningen fick kämpa med att lära sig penngrepp och då inte kunde fokusera på så 

mycket annat. De elever som ingick i projektet fick även ett rikare språk och skrev längre texter. När 

väl pennan introduceras så skrev eleverna bättre efter att ha använt datorn som en artefakt för att knyta 

samman tal, lyssnande, skrivning och läsning. IKT är inget självändamål men kan i bästa fall vara ett 

slagkraftigt verktyg i lärandet. De tidigaste programmen var oftast behavioristiska med effektiv 

styrning och stimulans där eleven ger respons. Eleven kontrolleras med andra ord av programmet. 

Bland dagens programvara finns fortfarande många som använder sig av ett gammalmodigt lärande. 

Modernare och öppnare program passar bättre in med lek och skapande aktiviteter vilka ska användas i 

det nya lärandet. 

Enligt tidigare forskning finns olika sociala normer för teckenanvändning. Detta för att sociala regler 

ska hållas levande och bilda normer. Nya skriv- och lässätt uppstår som äldre generationer kan känna 

sig främmande för. Texter som i sin uppbyggnad är rhizomatiska. Rhizomatisk kan här liknas vid 

växters rotsystem som förgrenar sig åt olika håll. Olika former av texter som primärt är skrivna för ett 

visst område utestänger inte andra lässätt. En text, bild eller film som läses eller ses kan förmedlas på 

olika sätt och med annorlunda paketering fungera i en ny kommunikationssituation (Selander, 2009). 

I en undersökning av digital lärmiljö i förskola och årskurs 1-4 i ämnet SO gjord av Engström (2006) 

beskrivs att oavsett vad de digitala lärresurserna används till så synliggörs tecken på lärande. De 

digitala lärresurserna används primärt till att söka, dokumentera, bearbeta och presentera information. 

Interaktionen eleverna emellan beskrivs av forskaren som impulsivt, samarbetsinriktat och jäktigt. 

Eleverna instruerar varandra verbalt och lägger märke till egna och klasskamraters arbete. Engström 

menar att elevernas lärande kommer till genom det digitala gränssnittets meningserbjudanden. Det 

leder till sekundärt och oförutsett lärande. Forskarens resultat visar också att relationen mellan elever 

och pedagoger under forskningsperioden genomsyrats av jämställdhet. Engström har även funnit att 

olika teckensystem bistår eleverna genom att även ickeverbal information begripliggörs med hjälp av 

digitala resurser.  

Kjällander (2011) visar i resultaten i sin doktorsavhandling att digitala lärresurser kan gestalta 

information på ett sätt som är mer varierad än vad traditionella läromedel kan erbjuda. Ett inneboende 

visuellt meningserbjudande möjliggör meningsskapande åt det som eleverna ska arbeta med samt 

utveckla en förståelse för. Simuleringsprogram och andra digitala lärresurser kan stödja eleverna i att 

hantera sin vardag på andra sätt än vad analoga källor kan. Multimodal interaktion är ett 

interaktionsmönster i det utökade digitala gränssnittet.  

En ofta förekommande invändning mot det multimodala perspektivet är att det inte räcker med endast 

teckenanalys för att förstå urval eller producenter och designers av kommunikationen men samtidigt 

förbise mottagarna. Kjällander (2011) frågar sig om det går att studera klassrumskommunikation som 

exempelvis meningsbärande texter utan att samtidigt undersöka hur eleverna tar emot 

meningserbjudandet. Kress & Sidiropoulou (2008) menar att det är möjligt och fördelaktigt att 

behandla detta som olika data. Mening skapas genom exempelvis bild, skrift, utformning, tal eller film 

vilka är olika teckensystem som kan användas för lärande.  
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I en undersökning om digitala miljöer i tre klasser finner Svärdemo-Åberg (2009) att eleverna och 

pedagogerna blir delar av det svårövergripbara informationsflödet av olika digitala lärresurser. 

Eleverna använder sig av olika lärresurser för att åskådliggöra sina nyvunna kunskaper vilket medför 

att de i nya förhållanden gör kunskapsinnehållet meningsfullt. Ett exempel är när eleverna sätter 

samman olika bilder till en Powerpoint-presentation. De olika teckensystem eleverna använder har 

olika funktioner som medfört flera möjligheter till meningsskapande. Ett annat exempel från en av 

klasserna är där bilder, texter och tabeller utgör hjälpmedel för meningsskapande. Sammanfattning och 

analys av de olika texterna och tabellerna skiljer sig åt från de kompetenser som behövs när det gäller 

sammanfattning och analys av bilder. Viktiga kompetenser behövs under insamling och 

sammanställning av material för att till slut föra in dessa till begripliga helheter i Powerpoint-

presentationer.  

Det kan vara smärtsamt att lämna självklara normer och ge sig in i en ny tid med nya redskap som 

digitala sådana. Men det är också stimulerande och leder till nyskapande och inspirerande utmaningar. 

Pedagogen som är van att ha kontroll över lärresursen som hen känner till sedan tidigare får nu istället 

börja använda något nytt. Pedagogrollen som sådan kan förändras då denne inte har full kunskap om 

hur den digitala lärresursen fungerar eller vad den kan innefatta. Det kan vara så att eleverna besitter 

en högre digital kompetens än pedagogen och med det kan sätta in delarna bättre i sitt sammanhang. 

Det kan leda till att elevernas grund för lärandet blir mer svårtillgängligt då pedagogen inte klarar av 

att anpassa de digitala lärresurserna till elevernas nivå. Eleverna kan även behöva stöd för att skilja ut 

det som är relevant för lärandesituationen. När människor interagerar kreeras kunskap. Efter det kan 

kunskapen inkorporeras i handling och tänk. Erfarenheter skapas av processer och de har vi med oss 

och använder på olika sätt i livet (Stålbrandt, 2008). Scaffolding, på svenska byggnadsställning, med 

den betydelsen att det handlar om kommunikativa stöttor, är ett begrepp som används när en elev 

behöver stöd i sitt lärande när hen har nått en zon där hen inte kan utföra vissa saker själv utan behöver 

andra att samverka med eller någon som vägleder för att nå den proximala utvecklingszonen 

(Vygotsky, 1978). Med god kompetens hos pedagogen kan digitala lärresurser vara bra 

kommunikativa stöttor för elevernas lärande (Stålbrandt, 2008). 

Ett problem som kan uppstå i lärsituationer med IKT är interventioner som kan hindra lärande då 

tekniska problem med IKT kan få pedagogen att objektifiera den digitala lärresursen istället för att låta 

den vara ett verktyg. Pedagogen blir tekniker och eleven kan förlora intresset för sitt arbete och sin 

problemlösning. Eleven förlorar medskapandet i lärprocessen vilket är en betydande del av lärandet. 

Istället kunde eleven deltagit i problemlösningen med den felande digitala lärresursen (Hössjer, 2008).  

Teoretiskt perspektiv 

De teoretiska perspektiven har valts utifrån att det designteoretiska perspektivet stämmer väl överens 

med dagens lärande som med stöd av digitala lärresurser kan ge en inriktning mot mer 

tankeutmanande och kunskapshandledande undervisning istället för traditionellt kunskapsförmedlande 

sådan. Kress & van Leeuwen i Selander (2008) beskriver att det i det tidigare industrisamhället så var 

skolan såväl auktoritär, selekterande, homogeniserande och stundtals bestraffande. I dagens skola 

under informations- och tjänstesamhället ifrågasätts auktoriteter och pedagogerna måste istället vinna 

en auktoritet. Den homogena skolkulturen har utvecklats till en mer heterogen och inkluderande sådan. 
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Pedagogerna måste i allt högre utsträckning själva designa klassrummen, välja läromedel samt fördela 

resurser.  Det behavioristiska perspektivet används som ett kritiskt perspektiv då detta, intressant nog, 

fortfarande används i pedagogiska program som stöd i exempelvis matematikundervisning. 

Designteoretiskt perspektiv 

Selander & Rostvall (2008) menar att meningsskapande processer är ett av villkoren för att lärande ska 

ske. Utifrån det designteoretiska perspektivet blir det viktigt hur läraren designar miljön för att på så 

sätt öka elevernas möjlighet till meningsskapande. Lärarens roll blir även betydelsefull då hen i sina 

övriga val av semiotiska resurser påverkar villkoren för meningsskapande hos eleverna. All 

kommunikation får betydelse för lärandet genom olika former av meningsskapande. Grundstrukturen i 

ett designteoretiskt perspektiv på lärandet kan beskrivas som att i en förutbestämd situation inramad av 

de i miljön rådande normerna riktar eleven in sig mot olika företeelser. Denna inriktning mot 

företeelser i miljön inträffar både utifrån intresse och med utgångspunkt i det sociala samspelet med 

andra elever. Enligt Jewitt (2008) uppstår lärprocesser i interaktion i sociala sammanhang med andra 

människor. Eleverna blir delaktiga i lärprocessen med hjälp av semiotiska resurser där läraren är 

medskapare av lärmiljöer och lärsituationer.  

Lärarna är aktiva medskapare tillsammans med eleverna av lärmiljöer och lärsituationer. 

Designteoretiskt perspektiv kan beskrivas ha influenser av sociokulturellt perspektiv och multimodal 

teori då det sociokulturella perspektivet kombineras med ett engagemang för hur lärande synliggörs 

och kommuniceras med olika tecken som exempelvis tal, text och bilder. Exempel: Lärare och elever 

designar klassrummet så att eleverna delar bord två och två eller fyra och fyra. Detta eftersom elever, 

menar Jewitt (2008), lär sig bäst i dialog med andra elever. En dator per två elever gör att det i en klass 

om 24 elever så kan 8 elever åt gången arbeta med datorer medan de övriga 16 arbetar med annat för 

att sedan skifta. Det kan även vara en fördel att ha stående datorplatser då elevernas rörelser vid 

skrivning blir ledigare (Trageton, 2005). Skiftena går också lättare och utrymmet för datorerna 

minskar då inga stolar vid datorerna används.  

Pedagogerna kan också skapa bättre förutsättningar för eleverna genom att lägga genvägar till 

exempelvis ordbehandlingsprogram och starta datorerna före lektionerna för att minimera onödiga 

väntetider. Digitala hjälpmedel kan även vara utvecklingsstödjande för elever med särskilda rättigheter 

när de anpassas till den enskilde eleven och ger denne möjlighet till större självständighet och frihet. 

Kompensatoriska, specialpedagogiska insatser med anpassade inlärningsmetoder med stöd av tekniska 

hjälpmedel kan användas för att undvika att framtida handikapp uppstår (Brodin & Lindstrand, 2007).  

Meningsskapande och lärande i ett designteoretiskt, multimodalt perspektiv kan förstås genom att 

både innehåll och form i tecken medverkar till dess meningsskapande. Hur det som synliggörs kan 

begripas. Ordplaceringen i en mening har betydelse, så också elementsplacering i förhållande till 

varandra på ett fotografi. Ett temaarbete består av olika beståndsdelar i form av medier och semiotiska 

hjälpmedel. Från läsning av en text, via sökning efter ytterligare information på internet där mer text, 

bilder, animationer och filmer kan hittas. I grupparbeten kan samtal om fynden ske och planering om 

hur det hela ska presenteras. Vid redovisning kan det vara nödvändigt att peka på bilder, gestikulera, 

muntligt berätta delar för övriga klassen. En omgestaltning har skett (Lindstrand, 2008). 

Kunskap kan beskrivas som en talang för ett meningsfullt engagemang i ett gemensamt område som 

exempelvis familj, skola eller arbetsplats. Kunskap kan definieras vara förmågan att kunna använda en 

grupp av sociala tecken på ett givande och betydelsefullt sätt. Lärandet i ett designteoretiskt perspektiv 
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blir till en ökad förmåga att använda en uppsättning tecken på ett innebördsrikt sätt. Ett annat sätt att 

se på lärande medför en omvandling av identiteter. De olika individerna kreerar olika bilder av sig 

själv utifrån egna förhoppningar, andras respons och från sina egna visioner. Ett designteoretiskt 

perspektiv bidrar med att ge fokus på inramade teckenskapande, meningsskapande aktiviteter och 

betonar deltagarnas skapande och dess produktion (Selander, 2008).  

Behavioristiskt perspektiv 

Inom behaviorismen bygger lärandet på förvärvande av ändrat beteende med hjälp av upprepning, 

stimuli, respons, förstärkning och ibland även bestraffning. Förstärkningsprincipen innebär att ett 

positivt beteende förstärks genom belöning bestående av exempelvis beröm, vilket leder till att 

beteendet blir vanligare. Beteenden som inte uppmärksammas, utsläckning av beteendet, eller får 

negativ respons som exempelvis tillsägelse, efter ett tag blir mindre vanliga och kan så småningom 

helt försvinna menar Säljö (2000) när han tolkar det behavioristiska perspektivet.  Grovt förenklat kan 

man säga att lärarens roll är att arrangera situationer med förstärkningsbetingelser som leder till 

lärandet för eleverna. Det är förutsättningen för att skolan ska lyckas. I processen att hitta material för 

lärandet lär sig läraren själv (Skinner, 2006).  

Exempel: Eleverna sitter enskilt framför datorn och får positiv stimuli genom bonuspoäng, stjärnor 

eller liknande när de klarar av en övning utifrån ett förbestämt mål. De andra får göra om det tills de 

klarar av den och kan då sägas bestraffas vid sitt misslyckande. Ett sådant program är Nomp som 

används som stöd för matematikundervisning i exempelvis min dotters skola (Nomp, 2013). 

Metod  

Val av metod 

Det här avsnittet beskriver den metod som valts för undersökningen, samt motivering av densamma. 

Ingen undersökning kan till fullo anses vara objektiv utan påverkas av forskarens val av 

undersökningsområde utefter eget intresse. Efter genomläsning av materialet för att skapa sig en 

helhetsbild återvänder man till vissa teman eller delar för att hitta innebörder och betydelser, en 

hermeneutisk cirkel eller spiral (Repstad, 2007). Jag har valt att använda mig av såväl kvantitativ 

undersökning genom enkäter som kvalitativ undersökning genom semistrukturerade intervjuer. Då den 

kvantitativa undersökningen inte talar om varför undersökningsgruppen svarade som de gjorde så 

valde jag att fördjupa min undersökning med även en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse 

för målgruppen, eller där jag inte riktigt visste vilken information från målgruppen som kunde vara 

intressant för slutresultatet.  

Kvale & Brinkmann (2009) menar att man vid användande av enkät följer standardregler och nästan 

ingen personlig bedömning används till skillnad från i intervjuer där undersökningen är beroende av 

intervjuarens kompetens och förmåga att bedöma materialet. En styrka med enkäter som 

undersökningsform är att det går att ta reda på hur vanligt något är och hur ofta det sker. En nackdel 

med enkät är informationen som inhämtas inte är så djupgående som vid en intervju. Det går inte 

heller att förklara något som eventuellt är oklart (Bjørndal, 2005). För att respondenterna ska kunna ge 
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relevanta svar måste begrepp som används i frågorna uppfattas på samma sätt. De måste också få 

tillräcklig information om det som efterfrågas. Informanterna måste veta vilken beskrivning de ska ge 

eller i vilken skala svaren ska anges (Bjørndal, 2005). Om målet med undersökningen är att få insikt i 

det grundläggande i en miljö är kvalitativ intervju en bra metod. Vid oklarheter kan den som intervjuar 

upptäcka detta och förklara. Med intervjun som metod finns hos respondenten en större vilja att 

besvara frågorna i jämförelse med de som deltar i en enkätundersökning. En nackdel med intervju är 

att färre personer täcks in än med en enkät samt att transkribering är mycket tidskrävande. Andra 

nackdelar kan vara att man påverkar informanten med sina egna åsikter och att informanterna har olika 

tolkningar av begrepp som återfinns i enkätens frågor. När dessa olika metoder kombineras ger detta 

ett bredare dataunderlag och med det en mer valid grund för tolkningen. Repstad (2007) använder 

begreppet metodtriangulering för att beskriva när det samma frågeställningar undersöks med olika 

metoder som, i mitt fall, med både kvantitativ och kvalitativ metod. En kombination av olika metoder 

ger ett mer omfångsrikt dataunderlag vilket bör ge ett mer tillförlitligt svar (Repstad, 2007). 

Urval och avgränsningar 

Urvalsgruppen är hämtad från en F-6 skola med c:a 400 elever. 40 lärare och fritidshemspersonal 

erbjöds att fylla i enkät och 24 valde att svara vilket gav en svarsfrekvens på 60 %. Eftersom inte 

informanterna skulle påverkas i sina svar av att de kände mig valde jag en annan skola för mina 

undersökningar än den jag är verksam vid. Enkäten delades ut till personalen som fick en vecka på sig 

att fylla i och lämna in. Via enkäten efterfrågades informanter för intervjuer. De kunde ringa, e-posta 

mig alternativt lämna telefonnummer eller e-postadress på enkäten så att jag kunde kontakta dem. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

De informanter som slutligen deltog i intervjuer var tre till antalet. En kvinna och två män. En med 

huvudsakliga arbetsuppdraget i en mellanstadieklass, en som arbetar på fritidshem och även i 

förskoleklass och en som arbetar både i skola och på fritidshem med extrauppdraget IT-ansvarig i 

skolan. En informant som ursprungligen skulle ha deltagit föll bort på grund av vård av sjukt barn. Jag 

har också delgivits en lista över de på skolan existerande digitala lärresurserna. 

Insamlingsteknik 

Enkät och intervjuer där mobiltelefonens röstinspelare användes för ljudinspelning. Enkäterna fanns 

för avhämtning i skolans personalrum och jag fick hjälp av administrativ personal i skolan att 

informera om detta. För att underlätta informanternas möjlighet att delta i intervjuerna och kunna 

fokusera på intervjufrågorna utfördes dessa i ett av de rum de arbetar i. De behövde inte förflytta sig 

någonstans och de var nåbara med kort varsel om en akut situation med eleverna skulle uppstå och de 

måste avbryta. Dörrar var stängda för att vi inte skulle avbrytas och avledas under intervjuprocessen. I 

en van miljö är det inte lika lätt att avledas som i en ny. Tidsåtgången för intervjuerna var mellan 15-

30 minuter. Alla inlämnade enkäter kunde användas då endast en deltagare ej besvarat en fråga. 

Genomförande 

Enkäter, bilaga 1, har delats ut till alla pedagoger i en skola och dess fritidshem. På enkäten fanns en 

fråga om utifall informanten ville delta i en intervju, Intervjuguide bilaga 3, så kunde hen kontakta mig 
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via telefon eller e-mail. Fyra informanter svarade jakande på att delta i en intervju. Två av 

informanterna arbetar i klass, en i förskoleklass samt fritidshem och en i skola, på fritidshem och som 

IT-ansvarig i skolan. Vid intervjutillfällena föll en informant bort på grund av vård av sjukt barn. 

Informanten som föll bort arbetar i klass så jag anser att jag ändå täcker in de för mina frågeställningar 

intressanta personalkategorierna. Frågorna konstruerades utifrån mitt intresse att undersöka om det 

enligt pedagoger finns förutsättningar för digitalt lärande utifrån vad som framkommer i Lgr11 (2011) 

i undersökningsskolan. Svarsskalan är indelad i 5 svarsalternativ. Dels ett ”Vet ej” och sedan i 4 

graderingar från ”Instämmer inte”, via ”Instämmer till viss del” och Instämmer till stor del” och 

avslutas med ”Instämmer helt.( (Bjørndal, 2005). De 4 graderingarna valdes för att i möjligaste mån få 

informanterna undvika att svara med ett mittalternativ och istället få dessa att tänka till. ”Vet ej” 

användes för att informanterna inte skulle avbryta påbörjad enkät om de inte ansåg sig kunna besvara 

någon eller några frågor. Genom val av ämne för min enkät och för min intervjuguide kan IKT-kritiska 

pedagoger valt att inte medverka.  

Jag har använt mobiltelefonens diktafonfunktion för att spela in vid intervjuerna, för att sedan kunna 

gå tillbaka till det som sas. Mobiltelefonen var inställd på flygplansläge vilket innebär att inga 

störande telefonsamtal kunde inkomma under intervjuerna. Fördelen med att spela in var att jag kunde 

fokusera på samtalet och jag kunde senare vid genomlyssnande och transkription komma åt allt som 

sades i intervjuerna. 

Databearbetning och analysmetod 

Ljudfilerna överfördes till dator där även dessa namngavs för att lättare få en överblick över dessa. De 

audioinspelade intervjuerna har transkriberats genom att i ordbehandlingsprogram använda numrerade 

rader och färgkodade frågor för att kategorisera och därigenom få bättre överblick över datan. Därefter 

kategoriserades det transkriberade utefter frågeställningarna för att sedan analyseras och till sist föras 

över i uppsatsen. Transkriberingen gör att vissa bitar av intervjun kan framträda tydligare Bjørndal 

(2005). Jag har använt kalkylprogram för sammanställningen av enkäterna för att visualisera mitt 

resultat i form av bilaga till det självständiga arbetet. Svaren på enkäten presenteras i form av 

deskriptiv statistik. Det analytiska arbetet inleddes med bearbetning av insamlat material där sekvenser 

som överensstämde med mina frågeställningar valdes ut. De olika analysmaterialen bearbetades och 

kombinerades för att svara på undersökningens frågeställningar. 

Forskningsetiska aspekter  

Då jag inte ville påverka informanterna genom att de kände mig valde jag att kontakta en annan skola 

än den jag arbetar vid och som jag inte har haft något med att göra tidigare. Kontakt togs med 

undersökningsskolans studierektor som godkände att enkätundersökning och intervjuer fick 

genomföras där. Ett missivbrev (informationsbrev) har delats ut till informanterna. Där beskrivs det 

hur det insamlade materialet skulle komma att hanteras. Se bilaga 2. I mina undersökningar har jag 

följt de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa visar 

vikten av att följa de fyra huvudkraven. Dessa är: 

 Informationskravet - all insamlad information har hanterats endast av mig, Informanterna har 

meddelats att all data som samlas in enbart var till syfte för denna studie och skulle endast 

bearbetas av mig för att sedan avidentifieras.  
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 Samtyckeskravet - informanterna meddelades att de när som helst kunde avbryta intervjuerna 

och då skulle inspelningen raderas. 

 Konfidentialitetskravet - Inspelningarna raderades efter transkriberingarna. 

 Nyttjandekravet - informanterna informerades om att deras rätta identitet inte skulle användas 

utan istället användes påhittade, könsneutrala namn (Vetenskapsrådet, 2002). 

Studiens kvalitet 

Styrkan i studien är att både kvalitativ och kvantitativ metod använts. Detta ger studien både djup och 

bredd. En svaghet är att jag inte på grund av tidsbrist hann samla in, transkribera och analysera 

enkäterna innan intervjuguiden skapades. Det hade kunnat ge en annan utformning av intervjuguiden 

som kunnat ge mer information. En enkätfråga rörande motivationen till användandet av digitala 

läromedel hade varit en fördel för mitt arbete och resultat. Vid intervjuerna hade det varit fördelaktigt 

att intervjua en informant per tillfälle, transkriberat och analyserat för att sedan förbättra intervjuandet 

av de övriga informanterna. Det skulle också gå att kontakta informanterna efter transkriberingen för 

att se om de vill lägga till något som de ansåg de missat vid intervjutillfället.  

Resultat och analys 

Enkätsvar 

Enkäten besvarades av 24 av de 40 pedagoger i skola och på fritidshem i min undersökningsskola som 

delgavs den. Enkätsvaren presenteras i diagramform i Figur 3. 

Förutsättningar för digitalt lärande i skola och på fritidshem  

Utbildning 

När det ankommer frågan om huruvida skolan utbildat personalen i vad som ska uppnås rörande IKT-

målen i Lgr11 (2011) finner jag en som svarat ”Vet ej” och tio med svaret ”Instämmer inte”. Det ser 

jag som att de antingen inte fått passande utbildning eller inte kunnat ta till sig den. Att ersätta 

institutionella kunskaper med nya kan vara ett hinder för många pedagoger (Selander & Rostvall, 

2008). Bland de övriga anser sig sex personer utbildats ”Till viss del”, fyra ”Till stor del” och endast 

två ”Instämmer helt” på att de tillhandahållit sådana kunskaper.  

Kompetens  

Flertalet av lärarna i min undersökningsskola menar att de har hög digital kompetens medan det för 

fritidshemmen är mindre vanligt med det självförtroendet. När det ankommer tillräcklig kompetens för 

att kunna använda digitala lärresurser visar enkätsvaren att fler än hälften av de tillfrågade, sex till stor 

del och åtta helt, anser sig besitta sådan kompetens. Om kompetensen finns hos såväl pedagoger som 

elever uppstår meningsskapande som leder till motivation för uppgiften (Selander & Rostvall, 2008). 

Endast tre instämmer inte och sju som instämmer till viss del och med andra ord skulle behöva 

kompetenshöjning och/eller handledning för att använda digitala lärresurser i verksamheten. När vi 
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kommer till pedagogernas kännedom om målen rörande IKT i Lgr11 (2011) är spridningen i svaren än 

större. Från de tre svarande som valt ”Vet ej”, via ytterligare tre som svarat ”Instämmer inte”, sex som 

”Instämmer till viss del” till de nio som ”Instämmer till stor del” och avslutande tre som ”Instämmer 

helt”. Här kan man finna mönster där pedagoger i klass är mer insatta än de som huvudsakligen har sin 

sysselsättning på fritidshemmen. Frågan om det finns elever som kan mer än pedagogerna kan tyckas 

svår att svara på men borde kunna uppfattas om digitala läromedel används kontinuerligt i klass och på 

fritidshem samt om man har distans till sina egna kunskaper. Där har sex personer svarat ”Vet ej” och 

tio ”Instämmer inte”. ”Instämmer till viss del” gör fem personer, ”Instämmer till stor del” två personer 

och ”Instämmer helt” en person. 

Utrustning  

Det jag funnit genom att analysera enkätens resultat är att ett flertal av informanterna anser att de 

digitala resurserna är underdimensionerade i antal för deras skola och fritidshem. Tretton ”Instämmer 

inte” och nio ”Instämmer till viss del” på frågan om det finns tillräckligt med digitala resurser i skolan 

för att kunna leva upp till målen i Lgr11 (2011). En märklig aspekt är att de två övriga svarande 

”Instämmer helt” att det finns tillräckligt med sådan utrustning. Kanske kan orsaken vara att dessa 

informanter har fördelats förhållandevis hög andel av digitala läromedel? Eller hittat en metod att 

använda dessa utifrån de förutsättningar som finns? 

Användningsområden 

I enkätens två avslutande frågor utläser jag en positiv syn från pedagogerna på digitalt lärande då 

sådana verktyg ses som både pedagogiska och kommunikativa. Datorer, lärplattor eller interaktiva 

projektorer kan vara exempel på kommunikativa verktyg (Brodin & Lindstrand, 2007). De digitala 

läromedlen kan ses som semiotiska resurser alltså betydelseskapande verktyg (Selander, 2008). I 

resultaten på frågan om huruvida digitala läromedel är att ses som pedagogiska verktyg anser endast 

en att svaret ”Instämmer inte” passar bäst. Två ”Instämmer lite”, elva ”Instämmer till stor del” och tio 

”Instämmer helt”. På den avslutande frågan om digitala läromedel är att ses som kommunikativa 

verktyg svarar pedagogerna följande: ingen har valt vare sig ”Vet ej” eller ”Instämmer inte”, fem 

”Instämmer till viss del”, fjorton ”Till stor del” och avslutningsvis fem som ”Instämmer helt”. Dessa 

åsikter stämmer väl överens med det designteoretiska perspektivets meningsskapande och lärande som 

kan uppstå med hjälp av digitalt lärande (Selander, 2008). 

Diagram över enkätfrågor, Figur 3, i den kvantitativa undersökningen. 
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Figur 3.  

Intervjuer 

Intervjuerbjudandet som fanns med på enkäten besvarades jakande av fyra informanter. Tid bokades 

för intervjuer. Vid intervjutillfället föll en informant bort på grund av vård av sjukt barn. Jag har valt 

att använda alias för informanterna som nedan kommer att kallas Robin, Kim och Alex. För att 

ytterligare anonymisera informanterna har jag använt könsneutrala namn (Statistiska Centralbyrån, 

SCB, 2013). 

Förutsättningar för digitalt lärande i skola och på fritidshem  

Utbildning  

Informanterna är överens om att den huvudsakliga utbildningsinsatsen inom IKT i skolan bestod av 

PIM. Lärarna fick gå tre steg och fritidshemspersonalen två. Alex berättar under ett samtal om elever 

med särskilda rättigheter:  

Det är ju lite konstigt kan jag tycka. För att fritidspersonal är ju ofta i lägre medelålder och har större 

förutsättningar att… och är ofta med och jobbar med de här eleverna. 

Behovet av utbilda och fortbilda pedagoger som arbetar med elever med särskilda rättigheter inom 

IKT är stort (Brodin & Lindstrand, 2007). Kim och Alex anser inte att den nyvunna kunskapen 

används fullt ut så att den kommer eleverna tillgodo. Alex menar att det är viktigt att öppna dörrarna 

mellan klassrummen så att pedagogerna kan lära av och till varandra (Vygotsky, 1978).  

Andra utbildningar som skolan använt sig av handlar om de interaktiva projektorerna samt 

Smartboards. Det förekommer också riktade utbildningar inom exempelvis webbdesign. När 

informanterna vid intervjuerna fick drömma fritt, utan ekonomiska begränsningar, framkom önskemål 
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om grundläggande IT-utbildning för samtliga pedagoger så att alla kunde använda alla digitala 

läromedel av såväl Kim som Robin. 

Kompetens  

Smartboards och andra interaktiva projektorer används endast som vanliga projektorer vilket, menar 

Kim, beror på att det saknas kompetens hos kollegorna för att använda interaktiviteten. Enskild 

pedagogs kompetens och intresse styr över vilka digitala resurser som används. Valet av ett digitalt 

läromedel kan ge positiva konsekvenser för de sociala relationerna i lärandesituationen och för 

konstruerandet av ämnet, vilket hjälper pedagogen att väcka intresse hos eleverna (Jewitt, 2008). 

Kim:  

Man kan köpa in hur mycket fina och flashiga saker som helst men finns inte kunskapen hos 

personalen då är det helt onödigt att ha det. 

IT behöver komma underifrån pedagogerna med entreprenörsanda och inte från 

Utbildningsförvaltningen menar Alex: 

Överhuvudtaget när det gäller lärandet, samlärandet som även finns bland vuxna så är det jätteviktigt 

att man som arbetslag vågar visa strupen och säga att man inte kan. 

Här kan det verka som att det finns inslag av upplevt socialt tryck när det gäller användningen av 

IKT i lärandet. IKT prioriteras endast av de pedagoger som har ett stort intresse för området. 

Dessa eldsjälar får en särskild betydelse för skolans IKT-utveckling då de kan lära de pedagoger 

som kan lite mindre (Brodin & Lindstrand, 2007). Detta stärks även av det designteoretiska 

perspektivet där lärprocesser uppstår i interaktion med andra vilket synliggör influenserna 

(Selander & Rostvall, 2008). Det leder vidare till Vygotskys begrepp, den proximala 

utvecklingszonen, där kunskap uppstår i samspel med andra som kan lite mer (Vygotsky, 1978).  

Motivation  

Hos alla informanter fanns en hög motivation till användandet av digitala läromedel. På frågan om 

motivation att använda digitala läromedel svarade Robin:  

Mycket motiverad, jag tycker det är bra! Ett bra hjälpmedel.  

Alex beskrev hur IT användes tidigt på fritidshemmen i skolan, exempelvis med 

problemlösningsbaserade spel. Då var det där datorer användes och i klassrummen lyste de med sin 

frånvaro. Ett par av dessa elever som fick pröva på datoranvändande på fritidshemmen arbetar nu som 

dataingenjör respektive datakonsult i New York. Det var mer av entreprenöranda då på 80-talet 

jämfört med toppstyrningen från Utbildningsförvaltningen av idag, menar Alex. Motivation till 

användande av digitala läromedel finns men då det inte finns ett ämne som innebär digital kompetens, 

vilket Alex anser märkligt, satsar skolan istället på obligatoriska ämnen som slöjd och hemkunskap. 

Sverige ligger i framkant när det gäller IT men det kanske mer är Pirate Bay’s förtjänst än skolans? 

funderar Alex. Alex blev mörkrädd efter att ha läst om IT i Lgr11 (2011). Det finns bitar om digital 

filöverföring och att skriva på dator men de som skrivit den verkar se en svensk skola på 50-talet. Alex 

menar att skolan är 20 år efter andra skolor i IT-mognad och att det är svårt att få mandat för en 

förändring. Alex:  

Det är de lärare som går långsammast som styr utvecklingen.  

Kim tror sig vara ensam bland sina kollegor om att anse att det är kul att göra en digital julkalender 

med sina elever. Snarare är det så att den som visar framfötterna får göra allt IT-relaterat menar Kim. 

Det är väldigt olika med användandet av digitala läromedel mellan olika arbetslag menar Kim. 
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Lågstadiet är sorgebarnet. Alex har tidigare bedrivit dataskola på fritidshem där även isärplockning av 

skrotdatorer ingick. Alex ledsnade då det var viktigare att rita av gråsparvar och skriva fint. Alex: 

Läroplanen styr jättemycket och frågan är vad det är för läroplan som styr? Om det inte är den gamla 

läroplanen som styr i många klassrum här? Eller en ännu äldre, en riktigt gammal.  

Kim berättar att placeringen av projektorerna är felaktig vilket innebär att pedagogerna drar sig för de 

ommöbleringar av eleverna som måste göras vid användandet.  Om inte pedagogen har kompetens för 

att designa miljön för lärandet kan hen ta hjälp av andra pedagoger och elever med följd av att det 

uppstår gemensamt meningsskapande (Jewitt, 2008). Utifall om skolan har en IKT-handlingsplan så 

svarade Robin och Kim att de inte kände till om så var fallet. Alex kände till att det inte fanns någon 

men hen hade inte fått det uppdraget av rektor. Den form av en sådan plan som har funnits är när 

Smartboards och andra interaktiva projektorer köptes in. Då fanns ett utbildningspaket med. Alex 

berättar vidare att det förts diskussioner om en satsning på ipads men att starka personer bland 

pedagogerna förhindrat det då de, utan övrig motivering, ansåg det inte vara bra för eleverna.  

Det finns, menar Alex, pedagoger i förskoleklass som vill ha Smartboard men skolans ledning 

funderar nu på att, efter att ha utrustat mellanstadieklasserna, nu gå vidare med årskurs 3. 

Informantens åsikt stöds av Trageton (2005) som menar att det är viktigt för skriv och läslärandet att 

under de första åren använda dator. Alex menar att man inte bör gå utefter pedagogens intresse utan 

bara utrusta klassrummen. Alex är personligen skeptisk till användandet av digitala läromedel för 

elever med behov av särskilt stöd men anser att man bör lita på de som säger att det är bra. Samtliga 

informanter anser det vore bra med en kartläggning av de digitala läromedlen så att alla pedagoger vet 

vad som finns att tillgå. Alex menar att eftersom skolan är gammal och ekonomin inte särskilt bra så 

väljer man att satsa på annat. 

Utrustning  

Robin berättar att de i förskoleklassen har en bärbar dator med pedagogiska program som primärt 

används till barn med särskilda behov. Robin ser det trådlösa nätverket som mycket positivt. 

Förskoleklassen och fritidshemmet som delar lokal har ingen egen projektor men de kan låna en 

ibland. Den egna skolan, menar Robin, är medelgod utrustad med digitala läromedel. Alex tydliggör 

att det är Stockholm stads IT-leverantör Volvo IT som tillhandahåller datorerna till skolan men att de 

också certifierar övriga digitala läromedel som kan komma på tal som exempelvis Smartboards och 

andra interaktiva projektorer. Sen, menar Alex, är det upp till skolan att välja hur mycket man 

budgeterar för sådan utrustning. Skolledningen fördelar sedan den utrustningen efter stadier där de 

menar att den ska användas.  

Alex som arbetar på såväl skola som fritidshem är även IT-ansvarig för undersökningsskolan. Skolan 

med c:a 400 elever har 100 datorer, 4 Smartboards, 3 andra interaktiva projektorer samt 2 ipads. Det 

kan också nämnas att det finns 12 datorer utanför avtalet med den externa leverantören som enbart 

används till elever med särskilda rättigheter. Dessa får egentligen inte enligt avtalet användas av 

skolan. På några fritidshem finns också ett antal sådana datorer som egentligen inte får finnas. Alex: 

Hela lågstadiet är i princip soprent från datorer.  

Skolan har tidigare satsat på digitalkameror men i samband med övergången till Volvo IT ligger nu 

2/3 av dessa i en låda då certifiering av varje kameramodell kostar 8000: - och rektor inte vill ta den 

kostnaden.  
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Kim menar att det är mycket ont om digitala läromedel på skolan och att det saknas datasal. Kim: 

För det första så har vi inte tillgång till tillräckligt med datorer och datasal och sen är det de 

fantastiska Volvo IT som tar sju år att starta upp datorerna.  

Kanske kan en omdesign av miljön för att se möjligheter vara en idé för skolan (Jewitt, 2008)? Robin 

tror att det finns en dator i varje klassrum och har uppfattningen att det är läraren som använder den 

och inte eleverna. Ett problem med användningen av de bärbara datorerna är att de egentligen hade 

behövt ha dockningsstationer vilket underlättat vid uppdateringar av programvara. Nu valde skolan en 

annan lösning vilket innebär att uppdateringar ibland uteblir och måste startas manuellt alternativt 

dyker upp mitt under undervisningstid. En dröm som presenterades, av Robin, var exempelvis att 

hälften av eleverna kunde få en laptop och andra hälften en ipad. Alex hade besökt SETT-mässan och 

där varit på en föreläsning där två indier hade tagit över en engelsk skola i ett mycket utsatt område. 

Genom renovering av skolbyggnad, utrustande av en ipad till varje elev och digitala läxor hade de vänt 

utvecklingen i skolan.  

Alex tror att IT kan ha varit en gameshifter, något som vände utvecklingen, i det här fallet och att det 

kunde vara en bra dröm. Den intresserade pedagogen kanske slutar och då används inte den interaktiva 

projektorn. Alternativt finns det inte någon projektor på grund av tidigare ointresse eller brist på 

kompetens medan den nya pedagogen är både intresserad och kompetent. En projektor bör tillhöra 

klassrumsutrustningen menar Alex. 

Användningsområden  

Robin berättar att datorer bland annat kan användas till Utbildningsradions webbsida. Robin har 

nyligen börjat använda den bärbara datorn även på fritidshemmet. Alex menar att skolan har en stark 

tradition av skriv- och läsinlärning där datorer, i motsats till vad som står i Lgr11 (2011), inte används. 

Skolan har en tradition med en novelltävling i samband med Nobeldagen. Då används aldrig datorer 

för att skriva. Alex:  

Vi har alltså 1:or och 2:or som sitter uppradade på raka led och gör sådan här välskrivning, formar 

och ord och sådant där. Och det ska de ju göra enligt Lgr11 (2011) också men det står ju också att 

man ska göra det på dator också.  

Behavioristen skulle här bli nöjd när jag läser Säljös (2000) beskrivning av behaviorismen av den 

programmerade inlärningsmodellen, medan Trageton (2005) troligen inte skulle vara lika nöjd med 

tillvägagångsättet då hans forskning visar på nyttan av att använda datorer för skriv- och läsinlärande. 

För pedagogerna kan det vara svårt att ta till sig nya lärandesätt då det kan resultera i att gammalt 

beprövat sätt får lämnas (Selander & Rostvall, 2008). Det är på mellanstadiet digitala läromedel börjar 

användas och internet kan vänta till årskurs 5 eller 6 berättar Alex. Kim håller på med en interaktiv, 

digital julkalender med sina elever. Robin, som arbetar med de lägre åldrarna:  

Projektor och så används kanske mer i högre klasser.  

Kim menar att digitala läromedel inte används överhuvudtaget på fritidshemmen utom möjligen i 

undantagsfall för att skriva någon berättelse på loven. I klassrummet används datorer till att renskriva 

arbeten men det tas inte fram datorer till alla berättar Kim. Informanterna är överens om att digitala 

läromedel är viktiga för alla elever. Informanterna menar också att det kan ha stor betydelse för elever 

med behov av särskilt stöd. Robin betonar att eleverna får nytta av sådana kunskaper när de blir äldre. 

Alex berättar att det finns ett fåtal elever som använder datorer för mycket genom spelande och att 

man borde jobba med dessa elever på ett annat sätt. Skolan är inte anpassad för dessa elever. Robin 

tycker att ett eget konto som de kunde lära sig hantera samt hur man beter sig på internet vore en 
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utvecklingsmöjlighet. En egen kommentar till detta är att alla elever i Stockholms kommunala skolor 

har ett eget konto men att få skolor väljer att använda dessa beroende på olika orsaker. Bland annat 

långa inloggningstider, bristande kompetens hos pedagoger om hur dessa aktiveras och att de inte 

känner till att eleverna har eget konto.  

Diskussion  

Jag menar att mina forskningsfrågor har besvarats genom min undersökning. Pedagogerna på den 

skola jag studerat är på efterkälken. Orsakerna till detta är flera. Utrustningen är en stor och dyr 

investering.  Sett till effektivitetsargumentetet i bakgrunden kan det istället leda till minskade 

kostnader genom ett effektivare lärande med hjälp av IT som underlättar att målen nås, eleverna lär sig 

mer och kan nå en djupare förståelse.  Mina informanter berättade om den levererans av datorer och 

skrivare från en extern leverantör som även medförde att den tidigare lokala supporten som bestod av 

IT-tekniker numera ersatts med ett telefonnummer och därmed fjärrsupport. Detta har medfört längre 

handläggningstider och försämring av motivationen till användning av digitala läromedel menar mina 

informanter. Varför inte involvera eleverna i att avhjälpa enklare fel med de digitala lärresurserna 

(Hössjer, 2008)?. Kompetensen som tidigare statliga satsningar ansågs som viktig lyser idag med sin 

frånvaro bortsett från PIM-satsningen som, menar mina informanter, inte når ut i klassrummen.  

Men det största problemet är nog ändå motivationen. Åsikter som framkommer genom beskrivningar 

av informanter och som jag även själv upplevt hos en del pedagoger på min arbetsplats om att digitala 

läromedel i allmänhet och lärplattor i synnerhet inte bör förekomma i lågstadieklasser eller ens alls i 

skolan är svåra att hantera. Om det i skolan sitter i väggarna att datorer och andra digitala läromedel 

inte hör hemma där hur ska då eleverna kunna få sådan undervisning? I enkätens två avslutande frågor 

utläser jag ändå en positiv syn från pedagogerna på digitalt lärande då sådana verktyg ses som både 

pedagogiska och kommunikativa. Det har Svärdemo-Åberg (2009) upptäckt i sin undersökning där 

eleverna även ser fördelarna med att arbeta med digitala lärresurser då de också menar att det gör 

arbetet enklare och roligare. Detta bör bidra till en hög motivation hos pedagogerna att använda 

digitala verktyg i såväl undervisning som i dokumentation och bedömning. Ett flertal problem finns 

för den undersökta skolan. 

 Informanter i skolan menar att pedagogerna inte har överblick över vilka digitala läromedel som finns 

på skolan. Det tycks enligt mina informanter finnas en tung tradition av att IT är något som 

introduceras först på mellanstadiet och därför används digitala läromedel i mycket begränsad 

omfattning i lågstadiet, förskoleklass och på fritidshem. Datorerna administreras huvudsakligen av 

extern leverantör, berättar en informant, vilket i praktiken innebär långa inloggningstider och för 

verksamheten störande uppdateringar. Något annat som bromsar IKT-utvecklingen i Stockholms 

kommunala skolor är att pedagoger och elever nu är begränsade när det gäller implementering av nya 

digitala läromedel och applikationer då dessa först måste certifieras till en hög kostnad hos den externa 

leverantören berättar en informant. Det finns, enligt information från skolan och jämförelse med 

relevant statistik, relativt många datorer i förhållande till elever i min undersökta skola men de 

används inte till sin fulla potential.  

Pedagogerna missar exempelvis tillfället att koppla gammal tradition av novelltävling till Lgr11:s 

(2011) mål om att även skriva på datorer. Att använda datorer i denna tävling skulle också gynna 
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skriv- och läsinlärningen (Trageton, 2005). Troligen skulle fler elever delta i tävlingen då momentet 

med att använda en fin handstil exkluderas och nya skrivstilar istället används som alternativ 

(Selander, 2009). Eleverna kan då istället koncentrera sig på innehållet i novellen. Kraven på 

lärarutbildningarna inom IKT ökar men den har under lång tid släpat efter. Detta på grund av elevernas 

höga kompetens som måste mötas upp av lärarutbildarna. Fördjupningsmöjligheter när det gäller IKT 

på lärarutbildningarna är få (Brodin & Lindstrand, 2007). Detta är även något jag själv upplevt under 

min pågående utbildning, grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, där IKT inte ingår som 

ett eget ämne eller delkurs utan endast som en del av bildämnet.  

Det digitala innehållet i bildundervisningen var digital fotografering, bildbehandling, filmning, 

redigering samt framställning av digitala presentationer och kändes bra och relevanta för vår framtida 

profession som bildlärare. I övriga kurser på utbildningen har vi använt ordbehandlings- och 

presentationsprogram i våra examinationer och grupparbeten men utan att få någon fördjupning i hur 

de kan användas i vårt yrke. Hur är det då tänkt att våra framtida elever i skola och på fritidshem ska 

få relevant utbildning inom området av oss? Kan detta bero på en osäkerhet hos pedagogerna om att 

överge något de är kompetenta inom för något där de kanske inte kan mer än sina elever Stålbrandt 

(2008)? Jag anser att det måste finnas en röd tråd av utbildning till digital kompetens från förskolor via 

grund- och gymnasieskolor till högskolor och universitet.  

Smartboards och andra interaktiva projektorer används inte heller till sin fulla potential menar mina 

informanter utan enbart som bild-eller filmvisare där de istället kunde vara viktiga multimodala och 

kommunikativa verktyg (Brodin & Lindstrand, 2007; Hylén, 2010; Kjällander, 2011; Kress & 

Sidiropoulou, 2008). PIM-satsningen har inte uppfyllt syftet att öka användningen av digitala 

läromedel i klassrummen och på fritidshemmen berättar informanterna. Fritidshemmen känns mest 

eftersatta då dess pedagoger endast fick genomföra de två första stegen i PIM trots att, som en 

informant påpekade, fritidshemspersonalen ofta arbetar som assistenter till elever med särskilda 

rättigheter under skoltiden. De flesta pedagogerna efterfrågar fler utbildningsinsatser inom området 

vilket förstärker känslan av bristerna i PIM-utbildningen. Det betonas även när det gäller elever med 

särskilda rättigheter där deras pedagoger har ett stort behov av ökade kunskaper inom IKT för att 

kunna arbeta kompensatoriskt med inlärningssvårigheter (Kjällander, 2011; Brodin & Lindstrand, 

2007). Enligt en av informanterna vid intervjutillfället så finns det starka pedagoger på skolan som 

motsätter sig satsning på lärplattor utan egentlig motivering och har, menar informanten, fått skolan att 

avstå från en sådan satsning.  

IKT-handlingsplan saknas på skolan och finns inte heller på planeringsstadiet vilket kan vara 

förklaringen till många av skolans problem inom IKT-området. Jag menar att en IKT-pedagog skulle 

kunna vara den som leder skolans utveckling inom området och skapa en IKT-handlingsplan. Hen 

skulle kunna bevaka nyheter inom digitala läromedel och hjälpmedel som skulle kunna vara till nytta 

för skolan och fritidshemmen. En IKT-pedagog kan även ge stöd åt och samarbeta med 

specialpedagoger och övriga pedagoger i skolan och på fritidshemmen för att gemensamt finna 

lösningar anpassade för elevernas lärande. En uppgift kan vara att försöka undvika pedagogiska 

program som fortfarande idag bygger på behaviorismens teori om stimuli och respons (Skinner, 2006; 

Trageton, 2005).  

Det positiva är att det hos mina informanter finns pedagoger med gott om motivation för, och idéer 

om, hur digitalt lärande kan användas både i klassrummen och på fritidshemmen. Det ger eleverna 

möjlighet att utveckla en god digital kompetens och leder med all sannolikhet till en ökad användning 

av densamma. Det är viktigt, menar jag, att dessa pedagoger uppmärksammas och uppmuntras av 

skolledningen. Det är lättare att på grund av okunskap använda sig av programvaror och spel som 
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genom behavioristisk stimuli bekräftar eleverna, positivt eller negativt (Skinner, 2006), än genom att 

designa om klassrummen efter ett designteoretiskt perspektiv och få en meningsskapande miljö där 

lärande kan ske genom samspel med andra (Engström, 2006; Selander, 2008). Det är det senare, menar 

jag, som måste ske för att kunna ge eleverna en god digital kompetens som de har nytta av i betydande 

delar av sina fortsatta liv. 

Resultatdiskussion  

Det har inte funnits möjlighet att göra en bortfallsanalys över det relativt stora bortfallet då enkäten 

besvarades av 60 % av pedagoggruppen på enheten. Det faktum att de som deltog i 

enkätundersökningen också besvarade frågorna, bortsett från en informant på en enskild fråga, kan 

tyda på att dessa var välformulerade och att området var relevant för dem. 

Slutsatser 

Efter att ha tolkat det som framkommit i min forskning så menar jag att det behövs ett nytt ämne i 

form av Digital kompetens i skolan. Detta för att höja motivationen för digitalt lärande hos såväl 

pedagoger som skolledningar. IKT bör vara en naturlig del under all skol- och fritidshemsverksamhet. 

En sådan läroplan med mätbarhet i individuella utvecklingsplaner hos alla elever skulle få stort 

genomslag hos elever men även för att flytta fram positionerna för Sverige som framträdande nation 

inom IKT och digital kompetens. Hos många elever finns i stor utsträckning redan en sådan 

kompetens men det är viktigt att den kommer alla tillgodo och inte enbart de som har goda 

förutsättningar för att tillskansa sig det i hemmen. I dagens grundlärarprogram som jag deltagit i sedan 

våren 2011 förmedlas mycket lite av digitalt lärande och det är genom en förändring där, 

möjligheterna finns till genomslag för att digital kompetens ska nå ut till skolorna och komma alla 

elever tillgodo.  

Detta för att kunna ta del av information från exempelvis arbetsgivare, hälso- och sjukvård, skolor och 

barnomsorg, myndigheter, banker och andra företag krävs en digital kompetens. Själv göra sin röst 

hörd i kontakter med dessa. CV-skrivande och personligt formulerade och formaterade brev i kontakt 

vid arbetssökande är också något viktigt som kan fallera beroende på digitala klyftor i samhället. 

Vidare så är det sannolikt att Sverige följer efter andra länder som använder sig av olika former av 

digitala resurser till demokratiska val, exempelvis folkomröstningar, och då riskerar de personer med 

ingen eller låg digital kompetens att bli utan eller med ringa inflytande på den demokratiska processen. 

Sociala kontakter sköts i allt större utsträckning i digitala, sociala nätverk. Jag menar att alla dagens 

elever kommer ha nytta av sådan kompetens i sitt framtida såväl yrkesliv som sociala liv. 

Vidare forskning 

I en fortsatt forskning skulle digitala enkäter kunna skickas via Stockholm stads Skolwebb och då nå 

ut till 16000 anställda. Där kan påminnelser skickas ut för icke besvarade enkäter och på så vis höja 

svarsfrekvensen betydligt och med det undersökningens tillförlitlighet. Intervjuer skulle kunna göras i 

flera skolor för att ge ett mer insiktsfullt material. Efter intervjuer och transkribering kan man skicka 

utskrift till de intervjuade och fråga om de vill komplettera sina svar. En naturlig följdfråga blir 

naturligtvis: Hur får man med pedagogerna på IKT-tåget? Det skulle också vara intressant att forska 

bland elever. En sådan forskningsfråga skulle kunna vara om det kan handla om vuxnas maktposition 
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som gör att digitala resurser främst används till återkoppling från pedagoger till vårdnadshavare, 

skolledningar och huvudmän snarare än till att vara medskapare till digital kompetens hos eleverna?  

Med färskt förvärvade universitetsstudier i åtanke vore det också mycket intressant att undersöka 

förutsättningarna för digitalt lärande på Stockholms universitets grundlärprogram. Finns det en röd 

tråd för att lära ut digital kompetens från förskolan via grund- och gymnasieskola till 

universitet/högskola? Det vore också intressant att forska i en jämförelse av relevansen av ämnet slöjd 

i förhållande till, ett ej ännu existerande ämne, digital kompetens.  
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Bilaga 1: Enkät  

ENKÄT – DIGITALT LÄRANDE 
Kryssa i det svarsalternativ som stämmer bäst enligt dig 
 
1. Anser du att det finns tillräckligt med utrustning för digitalt lärande i din skola 
för att kunna tillgodose målen i Lgr11? 
 Vet ej 
 

 Instämmer inte   Instämmer till 
viss del 

 Instämmer till 
stor del 

 Instämmer helt 

2. Anser du dig ha tillräckliga kunskaper för att använda digitala läromedel i den 
dagliga verksamheten? 
 Vet ej 
 

 Instämmer inte   Instämmer till 
viss del 

 Instämmer till 
stor del 

 Instämmer helt 

3. Jag är insatt i vad som gäller IT-målen i Lgr11. 
 
 Vet ej 
 

 Instämmer inte   Instämmer till 
viss del 

 Instämmer till 
stor del 

 Instämmer helt 

4. Skolan har erbjudit mig tillräcklig utbildning för att tillgodose målen i Lgr11 
gällande IT. 
 
 Vet ej 
 

 Instämmer inte   Instämmer till 
viss del 

 Instämmer till 
stor del 

 Instämmer helt 

5. Finns det elever som, inom skolans uppdrag, hanterar digitala läromedel bättre 
än dig? 
 
 Vet ej 
 

 Instämmer inte   Instämmer till 
viss del 

 Instämmer till 
stor del 

 Instämmer helt 

6. Anser du att digitala läromedel är pedagogiska verktyg? 
 

 Vet ej 
 

 Instämmer inte   Instämmer till 
viss del 

 Instämmer till    
stor del 

 Instämmer helt 

7. Anser du att digitala läromedel är kommunikativa verktyg? 
 
 Vet ej 
 

 Instämmer inte   Instämmer till 
viss del 

 Instämmer till 
stor del 

 Instämmer helt 

 
Jag arbetar huvudsakligen på 

 Lågstadiet  Mellanstadiet  Fritidshem 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
Jag skulle också vilja komma i kontakt med 3-4 personer för intervjuer som jag 
uppskattar tar c:a 20 minuter/person. Om det är möjligt skulle onsdag 20 eller torsdag 
21/11 passa bra för mig. Du kan arbeta mycket eller lite med digitalt lärande. Kunna 
mycket eller lite om detsamma. Arbeta huvudsakligen på låg- eller mellanstadiet 
alternativt på fritidshem. Era svar avidentifieras, så också er skola. 
 
Vill du delta i en intervju? Kontakta mig på: 
e-post: jan.hyden@stockholm.se  
eller mobil: 070 454 82 01  Lämnas in senast onsdag 20/11 

mailto:jan.hyden@stockholm.se
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Bilaga 2: Missivbrev 

 
Jan Hydén 
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  
Stockholms universitet 

MISSIVBREV – DIGITALT LÄRANDE 

 
 Jag vill genom intervjuer bilda mig en uppfattning om användandet av digitalt lärande i skolan 
och/eller fritidshemmet. Jag vill informera om att all medverkan i studien naturligtvis är frivillig, 
anonym och att den när som helst kan avbrytas av informanten. Jag garanterar också att det 
insamlade materialet endast kommer att användas av mig som del av underlag till den uppsats 
jag skriver som examensarbete i utbildningen Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 
på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholm universitet. De ljudupptagningar 
som görs under intervjun kommer efter transkriberingen att raderas. 
 
För att läsa mer utförligt om de Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som jag utgår ifrån i mitt arbete, använd den här länken: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR Om du vill ta del av det färdiga arbetet kan du söka efter 
Jan Hydén på http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf i slutet på februari 2014. 
 
Kontaktuppgifter: 
Student: 
Jan Hydén 
jan@hyden.net  
070 454 82 01 
 
Handledare: 
Bengt Bergman 
bengt.bergman@buv.su.se  
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
Stockholms universitet 
070 242 39 93 
 
Tack för din medverkan!  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR
http://su.diva-portal.org/smash/search.jsf
mailto:jan@hyden.net
mailto:bengt.bergman@buv.su.se
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Bilaga 3: Intervjuguide 

 
Jan Hydén 
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen  
Stockholms universitet 

INTERVJUGUIDE – DIGITALT LÄRANDE 
 

Informanten arbetar huvudsakligen på 
 Lågstadiet  Mellanstadiet  Fritidshem 
Arbetat antal år i skola eller på 
fritidshem: 

 

 
Frågeområde 1: Inventering av förutsättningar för digitalt lärande i mitt arbete. 

1. Vilka olika former av digitala lärresurser finns det på din arbetsplats? 
(Klass/avdelning/organisation/antal)  
 

2. Hur har skolans kompetensutveckling sett ut inom området digitalt lärande?  
(PIM, kurser, internutbildning mm) 
 

3. Hur motiverad är du att använda digitala lärresurser i skolan eller på 
fritidshemmet?  
(Finns hinder och vad består dessa i så fall av?) 
 

Frågeområde 2: Användandet av digitala lärresurser i mitt arbete. 

4. Hur används digitala lärresurser på din arbetsplats?  
(Skiljer det sig mellan låg- och mellanstadiet, fritidshemsavdelningar och i så fall 
varför?) 
 

5. Finns det en IKT-handlingsplan i skolan med en struktur som visar hur digitala 
lärresurser bör/kan användas? 
 (Om inte, hur styrs det? Enskild personals intresse/kompetens?) 

 

6. För vilka elever anser du det viktigast med digitala lärresurser? 
(Elever med särskilda rättigheter, elever utan sådan utrustning i hemmet, alla) 
 

7. Dröm fritt, hur skulle IKT kunna användas i ditt och övriga pedagogers arbete? 
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