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ABSTRAKT
Syftet  med  denna studie  var  att  undersöka  nio  lärares  perspektiv  på  hur  datorn  kan 
användas i undervisningen. Detta är en mycket högaktuell fråga i det samhälle som vi 
lever i idag, då datorn tar mer och mer plats i vårt samhälle. Vi får mer krav på oss att 
kunna hantera tekniska hjälpmedel så som datorer, det är då intressant att se hur skolorna 
hjälper eleverna att bli mer tekniskt orienterade. Detta ställer krav på att pedagogerna 
som undervisar har den kunskapen som behövs för att kunna lära eleverna. Studien har 
gått till så att vi har varit i tre olika skolor och intervjuat nio pedagoger, alla med olika 
erfarenheter av dator i undervisningen. Vi har även gjort observationer i två olika klasser 
för att se pedagogerna i arbete. De pedagoger som vi intervjuade hade samtliga samma 
positiva inställning till  att använda datorn i skolarbetet,  dock kunde man förstå på de 
flesta att det fanns vissa tekniska problem som måste lösas för att få ut det mesta av 
arbetet med datorer. Det synliggjordes också att många pedagoger önskade sig en bättre 
kompetensutveckling  inom  området  för  att  kunna  utnyttja  datorn  till  max  i 
undervisningen och att även tiden är ett problem.

Nyckelord: 

Computer+computer  use+  computer  education+teaching,  En-till-En,  dator, 
undervisning+dator
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INTRODUKTION
Informations- och Kommunikationsteknik, IKT är ett begrepp som börjar få större 
och  större  betydelse  i  vårt  samhälle  och  då  även  i  skolan.  I  Läroplanen  för 
grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet,  Lgr11,  (skolverket  2011)  under 
övergripande mål står det att  ” Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och  
utvecklar  sådana  kunskaper  som  är  nödvändiga  för  varje  individ  och 
samhällsmedlem.” (Skolverket, 2011, s. 13).

Ett övergripande mål är att eleverna “kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande,”(Skolverket, 2011, s. 14). 
Vilket undervisningen i IKT främjar.

I en publikation från Regeringskansliet (2011) som heter  “IT i människans tjänst” 
beskriver författarna hur det går att använda den nya tekniken på rätt sätt så att den 
eleven som är svag och har svårt att lära sig med hjälp av en egen dator kan bli bäst i 
klassen  på  att  söka  upp  rätt  information,  redigera  informationen  och  presentera 
informationen. I tidigare nämnd publikation skriver författarna också att 

“Elever ska och lärare bör ha tillgång till moderna lär verktyg som behövs för en 
tidsenlig utbildning. Varje elev ska efter genom- gången grundskola kunna använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 
lärande.” (Regeringskansliet, 2011, s. 8)

I rapporten som Eurydice (2011) gett ut menar författarna att användandet av IKT i 
undervisningen kan ge eleverna lättare att hitta sätt som passar dem att jobba på och 
lära sig. Författarna menar även att det kan hjälpa till att hålla motivationen uppe och 
ökat engagemang från elevernas sida, vilket kan leda till förbättrade resultat i skolan. 
Det går även att läsa i samma rapport om att många länder förordar att IKT ska ingå i 
lärarnas kompetenser och färdigheter som de får under sin grundutbildning, ändå så 
kan  man  se  att  det  är  ett  svagt  deltagande  av  lärare  när  tillfälle  till 
kompetensutveckling ges (Eurydice, 2011).

Enligt tidigare nämnd publikation från Regeringskansliet (2011) med namnet  “IT i  
människans tjänst” menar författarna på att IT, det vill säga Informationsteknik, är 
ett verktyg som alla måste kunna behärska för att klara dagens grundskola. Vidare 
skriver  författarna  att  ett  sätt  att  öka  kunskapen  hos  lärarna  är  att  vid 
kompetensutveckling i den mån det är möjligt använda IT som en lär plattform. Att 
det är så viktigt att kunna behärska IT idag är för att Sverige just nu är en ledande IT-
nation och IT-användandet kommer att öka hela tiden. Även eftersom utvecklingen 
går snabbt framåt och mer och mer digitaliseras därför blir människor påverkade av 
detta vare sig man vill  det eller  inte (Regeringskansliet,  2011). I  en rapport från 
Eurydice (2011) beskriver författarna om hur IKT-undervisningen har utvecklats i 
Sverige och övriga Europa och menar att det som är viktigt när lärare och elever 
jobbar med IKT är att uppföljning och utvärdering är två väldigt viktiga saker, när 
IKT ska integreras i  undervisningen. Tidigare nämnda författare skriver även hur 
andelen barn med tillgång till dator och internet har ökat i många av Europas länder. 
Men  undersökningen  visar  även  att  de  som  har  tillgång  till  internet  och  dator 
använder det sällan till skolarbetet (Eurydice, 2011).

Varför vi är intresserade utav detta är för att det är en aktuell händelse och samhället 
bygger mycket på teknik. Dator användningen ökar hela tiden och fler och fler skolor 
väljer  att  ta  in datorer  i  undervisningen,  som gör att  det  blir  viktigt  för oss som 
blivande lärare  att  få kunskap om detta.  Samt är  det intressant  att  undersöka om 
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eleverna hjälps åt om de stöter på problem med till exempel logga in, tekniken strular 
med mera, eller är det läraren som hjälper dem? Gör eleverna verkligen det som ska 
göras när de har tillgång till datorer eller blir det att de gör saker som inte har med 
skolan att göra, detta kan vara svårt för pedagogen att se eftersom skärmarna är i 
vägen.
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BAKGRUND

I föreliggande avsnitt  redogörs för vad som menas med sociokulturellt  perspektiv 
och  varför  det  är  relevant  i  vårt  arbete.  Sedan  en  begreppsdefinition,  därefter 
redogörs tidigare forskning kring IKT i skolan. Sedan ger vi en inblick i hur lärande 
rollen  hela  tiden  förändras  i  skolan  samt  varför  detta  är  relevant  i  detta  arbete. 
Slutligen kommer vilka fördelar- och nackdelar det finns med dator i undervisningen. 

Begreppsdefinition

Nedan följer beskrivning av begrepp som är relevanta i vårt arbete.

IKT- Digital teknik och dess möjligheter att ge nya sätt att lagra information (Säljö, 
2010).

Webb 1.0 - Det finns endast tillgång till en digital resurs som pedagogen använder 
till exempel en smartboard (Korksmark, 2011).

Webb 2.0 -  Ger både elever och pedagoger många nya möjligheter då de kan i det 
oändliga göra olika besök och återbesök på webbplatser (Kroksmark, 2011).

En-till-En (1:1)  -  Där varje  elev äger  eller  ensam har  tillgång till  en datorenhet 
(Larkin, 2012).

En-till-två (1:2) - En dator till två elever (Larkin, 2012).

Sociokulturellt perspektiv
Hundeide (2006) trycker på att det sociokulturella perspektivet menar att alla barn 
redan från födseln är med i en social värld som har blivit utformad genom historisk 
och kulturell utveckling och att dessa har funnits redan innan barnet föddes men även 
att  det  kommer  att  finnas  kvar  efter  det  att  barnet  dör.  Det  är  via  dessa  olika 
strukturer som modeller för hur barnets utveckling kan ske (Hundeide, 2006).

Vidare framhåller Hundeide (2006) att ett barns utveckling handlar om en kulturellt 
styrd process. Som en deltagare av en kulturell gemenskap bär vi med oss normativa 
bilder och uppfattningar om hur barnets utveckling bör vara. Vi kommer automatiskt 
som fostrare att överföra våra egna grundläggande uppfattningar och värderingar till 
barnen.  Detta  sker  genom  en  oreflekterad  justerad-  och  valideringsprocess  som 
Hundeide (2006) valt att kalla för den dolda barnuppfostran (Hundeide, 2006).

Hundeide (2006) lägger fram teorin att i det sociokulturella landskapet framkallas 
hinder men även möjligheter för olika karriärer att utvecklas. Det går också att se 
mycket tydligt  att det som påverkar barnen i deras process för att lära sig finns i 
deras vardag, där det är vi vuxna som har format vardagen. Detta genom att till stor 
del tänka, agera och prata om olika företeelser i barnens värld (Hundeide, 2006). 
Säljö (2002) beskriver hur människan är otroligt duktig på att lära sig nya saker och 
att  människan  verkar  kunna  lära  sig  de  mest  skiftande  mentala  och  fysiska 
färdigheter. Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är enligt Säljö (2002) 
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att lärandet handlar om hur kunskaper och färdigheter återskapas i samhället, med 
det menas att de tidigare förståelserna och färdigheterna som gjorts av genarationer 
innan lever vidare och utvecklas. Vidare menar Säljö (2002) att människor lär sig 
hela  tiden  genom  att  samspela  med  andra  människor  och  få  nya  kunskaper. 
”Människor kan inte undvika att lära, frågan är vad de lär i olika situationer.” (Säljö, 
2002 s. 16).

Hundeide (2006) påpekar att människan är, till  skillnad från andra varelser en väl 
utvecklad förmåga att förvandla förståelse, lärdom och även färdigheter till teknik. 
Människan kan skapa artefakter som bygger på och utgöra exempel på kunskaper 
och erfarenheter.  Med dessa artefakter kan vi genomföra olika procedurer som vi 
tidigare utförde med hjälp av den egna kroppen eller olika föremål som hittades i 
naturen  (Hundeide,  2006).  Vidare  framhåller  Säljö  (2002)  om  hur  artefakter  är 
centrala  om  det  utgås  från  ett  sociokulturellt  synsätt  på  lärandet,  detta  menar 
författaren eftersom det är en viktig del av vår kultur och eftersom de förändrar vår 
relation till  omvärlden.  Ovan nämnda författaren menar  att  vårt behov av att  lära 
aldrig upphör, att detta är något som tekniken aldrig kommer att lösa. Eftersom det 
hela  tiden  kommer  nya  artefakter  som  vi  måste  lära  oss  att  använda.  Det  är 
karaktären som förändras. Säljö (2002) förklarar att olika verkliga processer ändras 
när vi tar  nya  artefakter,  såsom datorer eller  andra medierade redskap, tas i  bruk 
(Säljö,  2002).  Även  Hundeide  (2006)  tar  upp  att  konstgjorda  hjälpmedel  och 
kulturella redskap är en viktig del av människans utveckling, detta på grund av att 
det är genom tillägning av kulturella redskap, det är detta som Säljö (2002) kallar för 
artefakter,  som  människan  lär  sig  de  utmärkande  mänskliga  intellektuella 
funktionerna och psykologin (Hundeide, 2006). Hundeide säger:

”Detta gäller inte enbart språk och skriftspråk som Vygotskij hävdar, utan också nya 
artefakter  som är  knutna  till  datateknik,  ny heuristik,  nya  diskursiva  former  och 
genrer, nya metaforer och modeller, nya förebilder för människors liv via tvåloperor 
på TV etc. Allt detta bidrar till att skapa både våra förståelseformer, våra kognitiva 
strategier,  våra  föreställningar,  ideal  och känslomässiga  orienteringssätt  och våra 
normativa beskrivningar av hur vi ska leva ett gott liv.” (Hundeide 2006 s. 9).

IKT i skolan
Säljö (2010) skriver om den digitala tekniken och dess möjligheter att ge nya sätt att 
lagra  information.  Med  datorer  kan  man  integrera  med  information  på  sätt  som 
skiljer sig från hur man gör när man använder texter och andra traditionella media 
redskap. Vi får en större tillgång till informationsflöde genom att använda datorer 
och internet (Säljö, 2010). 

I rapporten ”E-learning: The partnership challenge” från OECD (2001) diskuteras 
det om att det är nödvändigt att skilja mellan ”fast innehåll” och ”flytande innehåll” 
och att det handlar mer om att det fasta innehållet är det som används av läraren. 
Läraren är fast besluten att det är ett lärande som ska ske genom datorer och Internet, 
men med Internets ständiga utveckling och vidgning blir innehållet i undervisningen 
istället flytande. Det ställer i sin tur större krav på läraren att han eller hon i förväg ta 
reda  på  vart  nödvändigt  material  och  information  kan  hämtas  för  kommande 
undervisning. Det gäller att läraren med andra ord har tagit reda på om internetsidan 
som han eller hon planera använda är ”lämplig” för eleverna att gå in på (OECD, 
2001).
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Kroksmark (2011) framhåller i sin forskning att genom Web 2.0 har det drastiskt 
öppnats upp för nya möjligheter att utveckla pedagogernas sätt  att  undervisa men 
även att undervisa eleverna. Tack vare de nya möjligheterna som skolorna nu får ta 
del av öppnas det upp att förändra hur pedagogerna lär ut men även barnens sätt att 
lära kommer att ändras. Kroksmark (2011) talar om att gå från ett klassrum som är 
analogt  till  ett  klassrum som är  globaliserat  och  digitaliserat.  Även  lärandet  blir 
globaliserat  och  digitaliserat  tack  vare  dessa  nya  möjligheter.  Kroksmark  (2011) 
kallar det för att vi är inne i en  stretchad värld när det kommer till lärande och att 
skolan står mitt emellan dessa två världar. Tidigare nämnda författaren menar att alla 
känner till den analoga skolan med pennan och boken som är dominerande, men att 
färre känner till den digitaliserade och webbaserade skolvärlden. Att ha tillgång till 
Web 1.0 och Web 2.0 ger både elever och lärare många nya möjligheter då de kan i 
det  oändliga  göra  olika  besök och  återbesök  på  decentraliserade,  interaktiva  och 
sociala  webbplatser,  för  att  hämta  information  och  byta  kunskaper  (Kroksmark, 
2011). Säljö (2002) betonar hur lärandet ändras. Enligt författaren har vi inte större 
förmåga att ta till  oss information nu mot vad vi hade förut, menar Säljö (2002). 
Säljö  (2002) fortsätter  att  människan är konstant  med våra tillgångar  och brister, 
människan byter inte så lätt sitt sätt att lära. Vad författaren menar är att den tekniska 
utveckling som har varit det senaste århundrandet så har människan inget val utan 
måste både ändra sitt sätt att lära som att ändra vad hon lär sig. Som arbetstagare 
idag  behövs  det  stora  kunskaper  om  informationstekniska  verktyg  för  att 
arbetstagaren ska klara sig på arbetsmarknaden och det är det skolan ska hjälpa till 
att bygga upp hos eleverna för att de ska klara sig i samhället. Säljö (2002) menar på 
att  det  inte  bara  är  på  arbetsmarknaden  som  dessa  framsteg  utan  titta  på  det 
vardagliga, så något så enkelt som att betala räkningar sker även det nu för tiden med 
dagens teknik.  Vidare menar  Säljö (2002) att  även pappersfakturorna i  framtiden 
antagligen kommer att vara e-fakturor, därför är det viktigt att skolan följer med i 
utvecklingen av dagens moderna tekniker (Säljö, 2002).

Pedersen (1998) beskriver ett intressant scenario i antologin  “Tankar om lärande 
och IT”. Författaren beskriver ett scenario där eleverna inte längre behöver vistas i 
klassrummet för att lära sig. I den mest radikala varianten kommer skolan helt att 
försvinna,  både som byggnad och som organisation.  Detta  eftersom eleverna kan 
sitta hemma och vara uppkopplade till internet (Pedersen, 1998).

Kroksmark (2011) beskriver vidare att internet är det som utgör själva identiteten för 
det som nu kallas för nya medier. Vidare lyfter Kroksmark (2011) i sin forskning att 
en  viktig  synpunkt  på  web  1.0  och  2.0  är  att  det  finns  ett  förhållande  mellan 
information och  kunskap.  Det  är  viktigt  att  veta  att  web 1.0 i  första  hand är  ett 
digitalt  hjälpmedel  för  att  hitta  information,  det  är  först  när  vi  individuellt  har 
processat informationen som den kan bli till en kunskap för oss. “Kunskapsbegreppet 
är  fullt  av värderingar, organisation,  granskning,  artikulation, kommunikation och 
information.” (Kroksmark, 2006 s. 3)

Medan web 2.0  öppnar  upp  för  att  kunna  kommunicera  digitalt.  Detta  uppfyller 
kravet vi kan ställa på kunskapsbegreppet. Kroksmark (2006) skriver att han tror att 
web 2.0 är på snabb ingång i skolorna. Vidare menar den tidigare nämnda författaren 
att  inom några år  är  det inte svårt  att  föreställa sig att  alla  grundskoleelever och 
gymnasieelever kommer att ha en egen bärbar dator och på detta sätt så ligger hela 
World Wide Web öppen för eleverna att  hämta kunskap från.  Kroksmark (2011) 
påpekar att andra hjälpmedel som böcker, pennor och även lärararen har fått, inte 
bara ett bra hjälpmedel utan även en kompetent utmanare i den digitaliserade skolan.
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Valiente (2010) har i sin forskning kommit fram till att bara för att det finns tillgång 
till datorer i klassrummet så är det inte säkert  att läraren använder dessa som ett 
hjälpmedel i sin undervisning. Tillgång till datorer är naturligvis nödvändigt för att 
läraren ska kunna använda dessa men även kunskap om hur man använder dessa som 
ett hjälpmedel och framförallt att pedagogen är motiverad till att använda datorer i 
undervisningen  är  mycket  viktigt.  Kompetens  att  bedöma  och  tillämpa  IKT vid 
lämplig  tidpunkt  i  klassrummet  är  en  annan  central  faktor.  Slutligen  förväntas 
motivationen  utav  tillämpligen  av  sådana  verktyg  i  klassrummet  vara  dålig  om 
läraren utan kunskap om när och hur de använder IKT (Valiente 2010).

Vidare framhåller Valiente (2010) i sin forskning att pedagoger behöver en tydlig 
vision av vilka de lärandemålen av dessa initiativ är. Tillgänglighet av datorteknik 
kommer  enbart  att  ha  liten  eller  ingen  inverkan  på  intellektuell  utmaning  för 
pedagoger "lektioner eller studerande" lärandestilar. Det verkar helt klart att bara ge 
skolor datorer är inte tillräckligt för att öka elevers prestationer eller för att ändra 
karaktären  av  undervisning  och  lärande.  Pedagogiska  förändringar  kräver  en 
helhetssyn  för  att  IKT  ska  bli  verklighet  i  skolan.  Inlärningsmål,  läroplaner, 
undervisningsstrategier,  didaktik  och  bedömningar  måste  förändras  för  att  denna 
tekniska  möjlighet  ska  vara  till  nytta.  En del  av  motståndet  mot  dessa  typer  av 
program  är  baserat  på  bristen  på  stöd  som  ges  till  elever  och  pedagoger. 
Projektledare måste ge pedagoger och administratörer en klar vision om hur datorer 
ska  användas.  Pedagoger  och  skolstyrelser  behöver  klara  anvisningar  om  de 
alternativ de har och vilka undervisningsmodeller som är lämpliga för att genomföra 
denna  strategi.  När  pedagogerna  uppfattar  IKT-initiativet  som  anpassas  till  det 
innehållet skolorna förväntar sig att undervisa och uppfatta att det är relevant och 
användbart  för  deras  undervisning,  är  det  mer  sannolikt  att  de kommer integrera 
tekniken i sitt arbete dagligen (Valiente, 2010).

Valiente (2010) skriver att han har sett i sin forskning hur korrekt professionellt stöd 
har varit en viktig komponent i många En-till-En program och lämpligheten av dessa 
aktiviteter har rapporterats vara viktiga för effektivitetens genomförande som helhet. 
Den korrekta utbildning som fokuserar på att erbjuda pedagogerna den kompetens de 
behöver  för  att  använda  tekniken  har  rapporterats  vara  effektiva,  men  många 
pedagoger  rapporterade  att  det  mest  kritiska  var  att  den  officiella  utbildningen 
inriktas på att hjälpa pedagoger att integrera tekniken i sin klassundervisning. Men 
pedagogerna inte bara kräver utbildning i IKT och dess integrering i pedagogiska 
metoder, de behöver också andra specialister för att hjälpa dem att anpassa läroplaner 
och bedömning till kompetensen i 2000-talet. Specialister kan hjälpa pedagoger med 
att  hitta  pedagogiska digitala  resurser,  som kan vara tillgänglig  och lämplig,  och 
integrera  teknik  i  specifika  innehållsområden.  Informellt  professionellt  stöd  har 
också visat sig vara mycket effektiv. Informell hjälp från kollegor inom skolan är en 
annan form av professionellt stöd (Valiente, 2010).

Valiente (2010) har i sin forskning sett att lärare som ser tekniken som ett verktyg 
med  ett  brett  utbud  av  potentiella  tillämpningar  är  mer  benägna  att  regelbundet 
använda  IKT  med  sina  elever.  Dessutom  de  pedagoger  som  tror  att  det  finns 
tillräcklig programvara och Internet-baserade resurser tillgängliga för att hjälpa att 
lära ut inom sina särskilda innehållsområden kan använda IKT med elever oftare än 
pedagoger som tror att det inte finns tillräckligt högkvalitativt material tillgängligt 
(Valiente, 2010).
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Dator i undervisningen
Kroksmark (2011) har i sin forskning kommit fram till att det runt omkring i världen 
görs försök med olika projekt kring en dator till  varje elev, så kallade En-till-En 
projekt. Även varje lärare har en egen dator i dessa projekt. Det är alltså inte så att 
lärare och elever under en viss schemalagd tid använder sig utav datorn utan de 
använder den som ett redskap i många olika ämnen. Elever och lärare använder den 
även hemma på fritiden, den blir som en ständig följeslagare till eleverna och lärarna 
(Kroksmark, 2011). Hiller A m.fl. skriver i sin artikel om att det är viktigt att det blir 
mer  forskning  på  hur  En-till-En  projekten  påverkar  lärande  miljön  för  eleverna. 
Författarna skriver även att detta är ett område som det inte är så mycket forskat 
kring  i  dagens  läge.  I  sin  artikel  “The  New  Learning  Ecology  of  One-to-One 
Computing  Environments:  Preparing  Teachers  for  Shifting  Dynamics  and 
Relationships” tittar författarna på hur lärandemiljön förändras med hjälp av En-till-
En projekt i  skolorna.  Tidigare nämnda författare tittar  även på hur eleverna och 
lärarna hanterar den förändrade lärandemiljön. Framtida vetenskaplig forskning på 
En-till-En-miljöer bör ge samstämmighet kring forskning och teoretiska agendor så 
att utövare bättre kan omsätta resultaten i sin praktik. En dator i händerna på varje 
barn är inte längre en långsökt idé.  I själva verket har En-till-En bärbara datorer 
blivit en viktig kontext för pedagogisk innovation (Lei, Conway, & Zhao, 2007). Ny 
forskning ger en positiv bild av effekterna av En-till-En inlärningsmiljöer i form av 
teknikanvändning.  Till  exempel  visade  en  metaanalys  av  Penuel  (2006)  positiva 
effekter på teknikanvändning, teknisk kompetens, och skrivande. Likaså rapporterar 
Sclater,  Sicoly,  Abrami,  och Wade (2006) positiva  effekter på sekundära läs-och 
skrivsvårigheter (a.a.).

Larkins (2012) forskning beskriver att den nuvarande ortodoxin om datoranvändning 
i skolor tycks vara att En-till-En (1:1) mönster är det mest effektiva sättet att uppnå 
en  rad  önskvärda  utbildningsresultaten  inklusive  individualiserad  inlärning, 
samarbetsmiljöer eller konstruktivistiska pedagogik. Den här artikeln utmanar denna 
uppfattning,  vilket tyder  istället  att  1:2 mönster  är  ett  mer  lämpligt  medel  för att 
uppnå dessa mål i grundskolan. Den föreslår också att 1:2 mönster är att föredra till 
1:1 mönster  för att  uppnå en balans  mellan  produktivitet,  elevernas  engagemang, 
social aktivitet och individualiserade studier (Larkin, 2012).

Mönstret av tillgång påverkas inte endast av bärbara datorers användning, utan också 
påverkas utav det sätt  användningen delas ut och på så vis  skapa olika utbud av 
undervisning och lärande i klassrummet (Larkin, 2012).

Digitala resurser och dess innebörd
I rapporten “Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för skolan” från 
Myndigheten för skolutveckling (2007) försöker författarna att beskriva vad digitala 
lärresurser egentligen är. Det är svårt att på ett enkelt sätt säga vad det är grovt kan vi 
utgå från två olika synsätt på läromedel menar författarna i rapporten. Det ena är att 
helt enkelt utgå från produkten och särskiljer de läromedel som görs för att användas 
till lärande. Alltså ett ganska trångsynt synsätt. Det andra är en lite vidare syn på 
läromedel, här utgår man från lärandesituationen och att allt som används för att 
skapa kunskaper kan ses som olika läromedel. När de ska försöka beskriva vad 
digitala lärresurser är har de utgått från den syn som är lite vidare i sitt sätt att se på 
läromedel (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  Olsson (2009) lägger fram teorin 
om hur digitala lärresurser kan tas till vara på ute på skolor där redan pedagoger har 
kunskaper om datorer och bra utrustning. Eleverna får en bra grund att stå på genom 
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handledning och tillgång till pålitliga kunskapskällor, som eleverna sedan själva kan 
använda för eget bruka och kunskapsbyggande. Givetvis finns det skolor där både 
pedagoger och rektorer behöver digital kompensutveckling och inhämtning utav 
digitala resurser, men genom samhällets ständiga utveckling kommer så småningom 
många fler skolor att satsa på digitala resurser. Dock kan många rektorer, pedagoger 
och elever behöva ha en sorts koppling till de nationella målen kring hur de ska 
kunna koppla digitala resurser till undervisningen. Genom att ha bra lärresurser kan 
man med metadata anknyta till de mål i styrdokumenten som redan finns (Olsson, 
2009). Vidare betonar Olsson (2009) att varje enskild elev behöver utveckla ett eget 
nätmönster för att ha kunskaper och verktyg att bemöta samt sortera information på 
nätet och lära sig kommunicera med andra på ett säkert och respektfullt sätt. Detta är 
förmågor som kan utvecklas i samverkan mellan skola, hem och andra 
samhällsaktörer (Olsson, 2009).

Enligt  tidigare nämnda rapport  från Myndigheten för  skolutveckling (2007),  som 
heter  “Digitala  lärresurser  –  möjligheter  och  utmaningar  för  skolan”, är  den 
viktigaste skillnaden på digitala lärresurser och traditionella läromedel att de digitala 
resurserna oftast är multimediala. Vilket innebär att kommunikationen kan ske med 
hjälp av ljud, text och bilder samtidigt. Bilderna behöver inte vara orörlig utan de kan 
även  gärna  vara  rörliga  så  som  en  simulering  av  en  händelse  eller  en  video 
(Myndigheten för skolutveckling, 2007).

Vidare  menar  tidigare  nämnda  rapport  att  eftersom  pedagoger  gärna  vill 
individanpassa sin undervisning och därför ofta kopierar övningar och texter från 
olika häften,  tidskrifter med mera nu kan underlättas genom att  allt  mer material 
finns i digital form (Myndigheten för skolutveckling, 2007).

Motivation
I rapporten  “Effektivt användande av IT i skolan” Myndigheten för skolutveckling 
(2007)  skriver författarna att  det  finns en mängd rapporter  och studier som visar 
tydliga tecken på att  IT i lärandet ger en ökad motivation och positiva effekter i 
lärandet  hos  eleverna.  Det  man  kan  se  är  att  man  hittar  effekterna  av  förhöjd 
motivation i klassrum där man koncentrerar sig på lärandet som process, i stället för 
att lösa en specifik arbetsuppgift (Myndigheten för skolutveckling, 2007).

En läranderoll i förändring 
Aili (2008) uttrycker att det är ett spännande yrke att arbeta som lärare och de får 
nöjet att medverka i ungas uppväxt samt deras möte med livet.  Vi som lärare får 
möjligheten att se livet på nytt genom de unga. Det är en glädje att få ta del av ungas 
växande  in  i  livet  och  världen.  Du  som  lärare  har  möjligheten  att  förmedla 
livserfarenheter som kan visa på rikt historiska skatter och gömda kunskaper, för att 
sträva efter svaren på de fängslande frågorna. Lyckas du som lärare riktigt bra får du 
vara med i själva mötet undertiden de unga leds rakt in i nya kunskapsprocesser. Vid 
dem tillfällena vill aldrig vara någonting annat än lärare! (Aili 2008). 

Vidare  framhåller  Aili  (2008)  att  det  läggs  ständigt  nya  uppgifter  på skolan  och 
lärarna, hur ska de då kunna leva upp till det som tidigare skrivits? Det kan vara rätt 
frustrerande och begränsat i  undervisningen och ibland handlar det inte om att få 
eleverna intresserade utan istället att ens få de till att vilja komma till skolan. Nu för 



11

tiden  är  det  inte  endast  allt  fler  ämnesmål  som ska  klaras  av,  utan  nu  förväntas 
läraren även klara av att bidra till den sociala fostran av ungdomarna. Frågan är då 
hur man ska klara av detta i en tid då resurser till skolan stramas åt allt mer? Det är 
bara för mycket att göra i skolan och hade läraren istället fått fokusera på det mest 
väsentliga skulle det fungera mycket bättre (Aili 2008).

Den  tidigare  nämnda  författaren  fortsätter  skriva  om  hur  den  enskilda  läraren 
behöver i sitt lärararbete i hög grad förlita sig på sin individuella kompetens för att 
genomföra undervisning. Samtidigt är han eller hon också beroende av kollektivet – 
kollegorna.  I det  sociala  livet  med kollegorna regleras normerna för hur man bör 
agera som lärare för att vara en bra lärare. Läraren är också beroende av de strukturer 
som har skapats för det sociala umgänget i organisationen när det gäller exempelvis 
beslutsfattande och grupperingar som arbetslag (Aili 2008). 

     

Hargreaves (2011) redogör för tre huvudområden som påverkas av förändringar. De 
tre är tiden, intensifiering och skuldkänslor (Hargreaves, 2011).

Tiden 

Hargreaves (2011) beskriver att tiden inte räcker till! Det finns bara den tiden som 
existerar men på grund av alla uppgifter vi har så känns det som att tiden inte räcker 
till.  Med  den  växande  klyftan  mellan  administration  och  undervisning,  mellan 
utveckling  och  genomförande,  blir  också  tidsperspektiven  hos  lärarna  respektive 
administrationen  allt  mer  olika.  Förändringstakten  uppfattas  på  skilda  sätt. 
Administrationen  reagerar  med  att  skärpa  kontrollen  (som  gör  klyftan  mellan 
administrationen och undervisningen ännu större) och genom att komma med fler 
administrativa  krav  (som  ytterligare  ökar  förväntningarna  och  kraven  på 
förändringstakten).  Detta  förstärker  i  sin  tur  motståndet  mot  förändringar  inom 
lärarkåren, motståndet mot intensifieringsprocessen (Hargreaves, 2011). 

Hargreaves (2011) lyfter fram att vägen ut ur denna återvändsgränd ligger i att vädja 
till  större  lyhördhet  hos  administrationen  för  lärarnas  situation.  De  tidsrelaterade 
missförstånden  mellan  lärare  och  administration  hänger  samman  med  avståndet 
mellan deras två livsvärldar – ett avstånd som tycks öka (Hargreaves, 2011). 

Intensifiering 

Hargreaves skriver att högre förväntningar, mer omfattande krav, större betoning på 
resultatansvar,  fler ”socialvårdande” uppgifter,  ett ständigt införande av nya saker 
och  mer  byråkrati  än  tidigare  vittnar  klart  om  den  kroniska  överbelastningen 
(Hargreaves, 2011).

Skuldkänslor 

Hargreaves (2011) trycker på att lärarnas skuldkänslor skapas på en samhällelig nivå, 
kommer till uttryck på en emotionell nivå och får konsekvenser på en praktisk nivå 
(Hargreaves, 2011). 

Tidigare nämnda författare skriver om lärarnas skuldkänslor är inte bara ett privat 
problem, det är en samhällsfråga – och en allvarlig fråga som vi bör behandla seriöst. 
Ett sätt att göra det på är att omforma skolkulturen, de kollegiala relationer som kan 
ge den enskilde läraren stöd och hjälp att utvecklas i yrket och som kan involvera 
lärarna i att aktivt sätta krävande mål men samtidigt realistiska gränser för vad de ska 
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utföra (Hargreaves, 2011).

Hargreaves (2011) menar att de tre områdena går in i varandra och påverkar varandra 
genom att tiden ökar intensifieringen och därmed byggs skuldkänslorna hos läraren 
(Hargreaves, 2011).

Vidare  skriver  Hargreaves  (2011)  om  hur  de  postmoderna  kraven  på  större 
flexibilitet,  bättre  förändringsberedskap,  snabbare  förändringstakt  och  en  mer 
regional styrning har i skolan framför allt medfört två reaktionssätt. Den ena har varit 
att  återuppväcka och försträcka modernitetens  vacklande byggnadsverk genom att 
försvara  institutionsgränserna,  framhäva  de  traditionella  skolämnena,  de 
standardiserade undervisningsstrategierna och proven. Ställda inför den postmoderna 
utmaningen  från  en  komplex  och  mångsidig  värld  i  snabb  förändring  är  dessa 
metoder  dömda  att  misslyckas  just  därför  att  de  är  så  osmidiga.  Det  andra 
reaktionssättet har varit framträdande inom mindre enheter på grundskolenivå som 
ofta  är  lite  mer  flexibla  och  innovativa.  Här  har  lärarna  befäst  sig  bakom  en 
romantisk progressiv inställning och byggt upp täta, samarbetsorienterade kollektiv 
av  förmodern  typ  (som  ibland  också  omfattat  föräldrarna),  där  de  tillsammans 
försöker förverkliga gemensamma visioner om en bättre skola (Hargreaves, 2011).

För- och nackdelar med olika datorprojekt
OECD  (2001)  tar  upp  vilka  fördelar  som  finns  med  att  använda  datorer  i 
undervisningen, oavsett om det är en skola som har En-till-En eller om skolan endast 
har några datorer som tillgång. Fördelarna är att undervisningen kan naturligt skifta i 
hur  den  genomföras,  vilka  resurser  som  eleverna  har  tillgång  till  och  använder 
resurserna till  det som är tänkt. Eleverna lär sig att bli  mer självständiga och till 
exempel söka information på egenhand och att detta i sin tur ledare till att eleverna 
blir  mer  motiverade och engagerade.  Kunna kommunicera med andra  länder  och 
språk blir en helt annan möjlighet och på det sätt även gynnar att kunna ta del av mer 
vad som sker runt om i världen. Det blir ett livslångt lärande och då är det bättre att 
skolorna  tar  in  det  i  undervisningen  och  på  så  vis  förbereder  eleverna  för  vad 
samhället  har att  erbjuda och vilka möjligheter det  finns.  Nackdelarna blir  då att 
skolorna som väljer att inte ta in datorer i undervisningen ”förlorar” möjligheterna 
som rapporten tog upp som fördelar (OECD, 2001).    

Dessa 1:2 och 1:1–1:2 modeller av användning hade en räckvidd på potentiella 
fördelar och nackdelar för lärarna. Fördelarna var för läraren att elevernas 
engagemang ökade och möjligheten till att genomföra undervisning i en mindre och 
mer lyhörd grupp elever under tiden den andra hälften elever engagerade sig i 
produktiv användning av sin egna bärbara dator. Nackdelarna var en ökad 
arbetsbörda för läraren och en minskad möjlighet till samtal med eleverna 
individuellt eller i små grupper eftersom läraren var upptagen med den direkta 
undervisningen. Det är mer fördelar att använda sig av 1:2 mönster när det gäller 
interaktion mellan elever samt mellan elever och deras lärare, än när elever använder 
bärbar dator i 1:1 mönster (Larkin, 2012). Hargreave (2011) skriver om att 
arbetsbördan hänger ihop med tre byggstenar som består av tid, intensifiering och 
skuldkänslor. Lärares tid blir ökar allt mer men inom tiden så har läraren fått 
betydligt mer att hinna göra, det gör att intensifieringen ökat och därmed ökar 
lärarens skuldkänslor för att hinna med allt. Detta menar Hargreaves (2011) är en 
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nackdel för lärarna och som då också förväntas agera tekniker när någon dator strular 
under lektionstid. Läraren får lägga tid antingen under lektionen pågår att lösa dator 
strulet eller lägga den tiden efter lektionstid, men då måste den tiden tas ifrån något 
annat till exempelvis lektionsplanering (Hargreaves 2011). Valiente (2010) skriver 
om lättillgänglig teknisk support som en viktig del för att En-till-En projekt ska 
lyckas (Valiente 2010). Därför anser Hargreaves (2011) att administrationen behöver 
gå in och ta ett stort ansvar när datorer införs i undervisningen, eftersom lärarens 
fokus bör läggas på undervisningen och inte på att behöva agera tekniker. Författaren 
menar på att istället glider administration och lärare ifrån varandra och det är en stor 
nackdel när datorer inför i undervisningen. Valiente (2010) skriver i en rapport om 
att det kostar en massa att gå in i ett En-till-En projekt, författaren menar att det inte 
bara är datorerna som kostar utan även utbildning av personalen som ska undervisa 
med hjälp av datorer. Vidare skriver författaren dock att införandet av en dator till 
varje elev kan minska kostnaderna för de traditionella läromedlen som används i 
skolan i dag. Vidare menar tidigare nämnda författaren även att det med att varje 
elev har varsin dator underlättar för läraren att kontinuerligt bedöma eleverna och 
detta kan leda till ökad effektivitet (Valiente, 2010). Oldfield (2012) skriver istället 
om att lärarna inte bryr sig om hur mycket det kostar för vinsterna med att införa 
datorer i undervisningen blir större. Författaren skriver vidare om att dagens lärare 
anser att det har en ganska grundlig kunskap om IKT men att en vidare utbildning 
om hur dessa kunskaper kan involveras i undervisningen är mycket eftertraktat. 
Oldfield (2012) tar även upp vikten av att administrationen tar lärarnas 
efterfrågningar på allvar, det är trotsallt lärarna som dagligen ser behoven i 
undervisningen. När administrationen inte då lyssnar eller tar till sig utav lärarnas 
behov, blir undervisningen lidande och/eller ställer större kvar på läraren själv att 
lösa behovet. Författaren skriver vidare om att trots lärare har en grundläggande 
kunskap om IKT, ser lärarna ändå en nackdel i att de inte fått utbildning i hur de ska 
introducera den nya tekniken i klassrummet. Det leder till att en del elever kan tappa 
förtroende till sin lärare och inte tar till sig undervisningen på samma sätt som förut. 
Penuel (2006) skriver om att i de klassrum de använder trådlösa nätverk är det ofta 
problem med tillförligheten och det blir då ett hinder för djupare kunskaps 
inhämtning (Penuel, 2006). 

Sammanfattning 
Det som kommit fram i bakgrunden är att lärandet ändras ständigt och vi har inte 
större  förmåga  att  ta  till  oss  information  nu  mot  vad  vi  hade  förut.  Eftersom 
människan är konstant med våra tillgångar och brister, människan byter inte så lätt 
sitt sätt att lära. Vad som menas är att den tekniska utveckling som har varit  det 
senaste århundrandet så har människan inget val utan måste både ändra sitt sätt att 
lära som att ändra vad hon lär sig. Som arbetstagare idag behövs det stora kunskaper 
om  informationstekniska  verktyg  för  att  arbetstagaren  ska  klara  sig  på 
arbetsmarknaden och det är det skolan ska hjälpa till att bygga upp hos eleverna för 
att de ska klara sig i samhället. 

Det finns olika typer av datorprojekt som skolor väljer att gå in i, dessa kallas 1:1 
och 1:2. Samtidigt som det finns de skolor som väljer att ha ett visst antal datorer 
fördelat på ett visst antal klasser, så klasserna får ”boka” eller ”reservera” när de vill 
använda  datorer.  Det  har  även  tagits  upp  att  i  och  med  samhället  förändras  så 
förändras också lärande rollen och det leder till att lärarens arbetsbörda ökar och det 
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krävs mer utav läraren idag än förut. Självklart finns det fördelar och nackdelar med 
att  gå  in  i  olika  dataprojekt  och  största  fördelen  är  att  undervisningen  mer  kan 
individanpassas för alla elever oavsett hur stark, svag eller normalbegåvad eleven är. 
Största  nackdelen  är  att  tekniken  ibland  strular  och  då  stjäl  det  tid  ifrån 
undervisningen och/eller  gör att  läraren får  vara en form av tekniker för att  lösa 
strulet. 
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SYFTE
Syftet med studien är att genom intervjuer med 9 olika lärare som jobbar på 3 olika 
skolor,  undersöka  vad  de  har  för  tankar  och  erfarenheter  kring  datorn  som  ett 
pedagogiskt verktyg. Studiens delsyfte är att se hur integrationen av datorer påverkar 
elever och lärares arbetssätt samt att se hur integrationen sker i klassrummen.

Anledningen  till  att  vi  valt  att  skriva  om detta  är  för  att  skolan  är  en  form av 
förberedelse för att eleverna ska klara sig ute i samhället. Dagens samhälle är under 
ständig teknisk utveckling och därför undersöker vi hur lärare ställer sig till den nya 
tekniken. 

Frågeställningar

1. Vilka erfarenheter har lärarna av datoranvändning i undervisningen? 
2. Hur integreras datorer i undervisningen?
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METOD
I  följande  avsnitt  beskrivs  valet  av  metod,  urvalsgrupp,  genomförande,  etiska 
aspekter samt en sammanfattning. 

Undersökningsmetod 
Syftet med studien är att undersöka vilka tankar och erfarenheter 9 lärare har kring 
datorn som ett pedagogiskt verktyg. De metoder som vi har valt att använda oss av är 
intervjuer och observationer. Varför vi valde att använda oss av intervjuer var för att 
kunna upptäcka och identifiera egenskaper kring hur intervjupersonen själv anser om 
datoranvändning i undervisningen. Varför vi valde att använda observation som vår 
huvudsakliga undersökningsmetod var för att se om eleverna gör det som är tänkt 
under lektionen och hur de använder de olika resurserna som finns tillgång till.     

Intervju 

Det går att läsa mycket kring hur olika forskare ser på datoranvändning, men för att 
kunna få lärarens egen uppfattning anser vi att genom intervju kunna belysa lärarens 
egna erfarenheter och tankar. 

Genom att vi hade valt att fokusera på datorer i undervisningen hade vi ett syfte och 
delsyfte med vår undersökning och utifrån det formulerade vi frågeställningarna som 
skulle kunna besvara syftena. Därefter letade vi forskning kring det vi skrev om som 
vi kunde ha i vår bakgrund. Sedan bestämde vi oss för hur vi skulle genomföra vår 
undersökning, till vilka skolor vi skulle gå ut till samt vilka lärare vi skulle göra vår 
undersökning  med.  En  plan  på  hur  vi  skulle  samla  informationen  från  de  olika 
undersökningarna samt  efterarbete  med den information  vi  fick in.  Det  var  olika 
förberedande  steg  som vi  hade  hämtat  ur  Patel  och  Davidson  (2011).  Patel  och 
Davidson (2011) skriver:   

”Oavsett  hur  ett  undersökningsproblem  uppkommit  och  vad  det  omfattar,  kan 
forskningsprocessen  beskrivas  i  ett  antal  steg.  Stegen  består  av  identifiering  av 
problemområdet och formulering av syfte och frågeställningar, litteraturgenomgång, 
eventuell  precisering  av  problemet,  val  av  undersökningsuppläggning,  val  av 
undersökningsgrupp,  val  av  teknik  för  informationsinsamling,  genomförande, 
bearbetning och analys samt rapportering.” (Patel och Davidson, 2011, s.39)

Personer  som  blir  intervjuade  har  på  ett  eller  annat  sätt  blivit  utvald  och  kan 
förmodligen inte alltid se nyttan med att besvara frågorna. Därför måste det börjas 
med att klargöra syftet med intervjun samt även betona individens roll och klargöra 
att  just  hans/hennes  bidrag är  viktigt  (Patel  och Davidson, 2011).  Vi hade sedan 
innan bestämt vilka lärare vi skulle ha med i undersökningen eftersom det var lärare 
som vi hade stött på under våra olika VFU perioder. Vi inledde intervjuerna med att 
berätta varför intervjupersonens svar var viktiga och frågorna var utformade så att 
intervjupersonen skulle kunna tala öppet. 

Vid  en  intervju  spelar  motivationen  en  viktig  roll  och  som  påverkas  av  den 
personliga  relationen  som  uppstår  mellan  oss  och  intervjupersonen  under  själva 
intervjun.  Därför  är  det  viktigt  att  visa  ett  äkta  intresse  och  en  förståelse  för 
intervjupersonen (Patel och Davidson, 2011). Under intervjuerna visade vi genuint 
intresse för intervjupersonens svar genom att bekräfta vad han/hon sagt. 

Kvalitativa  intervjuer  är  inte  så  strukturerade  eftersom  frågorna  ska  ge 
intervjupersonen  utrymme  att  svara  med  egna  ord.  Intervjuaren  kan  ändå  ställa 
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frågorna i en bestämd ordning, men i annat fall sker ett mer samtal mellan parterna 
där intervjuaren väljer att ställa frågorna utifrån den ordning som faller det enskilda 
fallet  bäst  (Patel  och  Davidson,  2011).  Vår  intervjumall  utgick  ifrån  att  frågorna 
ställdes i en bestämd ordning men som samtidigt gav intervjupersonen utrymmet att 
tala  fritt.  Intervjuerna  spelades  in  för  att  bearbetningen  av  materialet  skulle  vara 
lättare. 

Kvalitativa intervjuers syfte är att kunna hitta och känna igen egenskaper hos den 
intervjuades tänkesätt kring något fenomen, vilket gör att svaren aldrig i förväg kan 
besvaras eller i efterhand kontrolleras om det är ”sant” (Patel och Davidson, 2011). 

När  vi  intervjuade  lärarna  spelades  intervjuerna  in  med  hjälp  av  mobiltelefonen, 
självklart efter samtyckande från samtliga deltagare. En av oss frågade och den andra 
tog små korta anteckningar när lärarna pratade. 

Observation

Patel och Davidson (2011) skriver om att observationer är användbara när det ska 
studeras beteende och skeenden i relativt naturliga situationer och då ges inblick i 
direkta händelser. Beteenden behöver inte endast innebära de fysiska utan även hur 
till exempel eleverna tilltalar varandra eller sin lärare (Patel och Davidson, 2011).

Vidare skriver Patel och Davidson (2011) att observationer inte är styrda av vilken 
information  individen  är  villiga  att  delge  eller  ge ut,  för  oftast  studeras  det  som 
individen inte själv tänker på hur han eller  hon gör i en viss situation (Patel  och 
Davidson, 2011).

En kritisk ståndpunkt till det som observeras ska vara grunden för den information 
som observatören får. Förhållandet mellan strukturer och processer påverkar hur en 
person delge information och din förmåga att tolka informationen som du uppfattar. 
Genom en kritisk ståndpunkt kan du då plocka ut den information som är relevant 
och  enklare  rensa  det  som  är  inte  lika  relevant  (Fangen,  2005).  Under  våra 
observationer var det mycket information som delgavs av både eleverna och lärarna, 
därför var vi kritiska och höll oss endast till den information som var intressant till 
det vår undersökning syftade till.  

Patel och Davidson (2011) skriver att under observationer så måste vi ta ställning till 
vissa frågor, ” Vad ska vi observera? Hur ska vi registrera observationerna? Hur ska 
vi som observatörer förhålla oss?” (Patel och Davidson, 2011, s. 93). 

Hur  vi  svara  på  dessa  frågor  beror  enligt  tidigare  nämnda  författare  på  vilket 
observationssätt vi har bestämt oss för. Det finns den strukturerade observationen där 
vi använder oss av ett förberett observationsschema där vi endast behöver fylla i när 
ett  visst  beteende  sker.  Sedan  forsätter  Patel  och  Davidson  (2011)  finns  det  en 
ostrukturerad  observation  där  vi  skriver  ner  allt  som  vi  ser  och  som  sker  i 
klassrummet. Detta kan vara svårt även för den mest vana observatören menar Patel 
och  Davidson  (2011).  Denna  observationsform  används  oftast  när  det  är  i  ett 
utforskande syfte som observationen görs. (Patel och Davidson, 2011).

Även om vi väljer att göra en ostrukturerad observation måste vi vara förberedda när 
vi ska göra vår observation menar Patel och Davidson (2011). (Patel och Davidson, 
2011).

Vi använde oss av den ostrukturerade observationsformen för att få ut så mycket 
kunskap  som möjligt  av  observationen,  därför  hade  vi  inget  observationsschema 
förberett när vi gick ut på skolorna. 
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Observationerna gick till så att vi berättade för eleverna vad vi gjorde där så de var 
införstådda med det.  Vi satt  längst  bak i  klassrummet,  en av oss i  ena änden av 
klassrummet och den andra i andra änden, för att vi skulle få så bra uppsikt över vad 
som skedde i klassrummet.  Vi observerad under två timmar med en rast på tjugo 
minuter mitt i observationen. Under tiden som observationen pågick så flödesskrev 
vi det som vi såg i klassrummet. Efter samråd med ansvariglärare så behövde vi inte 
kontakta några vårdnadshavare för tillåtelse att få observera deras barn eftersom vi 
endast antecknade under observationerna.   

Urval
Vi valde att gå till en skola som inte ingår i något projekt med datorer, denna skola 
hade femton datorer som delas på tre klasser. Vi valde även att gå ut till en skola som 
ingår i ett så kallat ”En-till-En” projekt där alla elever har varsin dator. Till sist valde 
vi ytterligare en skola där eleverna i årskurs fyra ingår i ett ”En-till-En” projekt men 
inte  de övriga klasserna.  I  alla  skolorna var  vi  och tittade på hur det  ser ut  i  en 
årskurs fyra. Att det blev år fyra beror på att ”En-till-En” projekten är relativt nya 
och de flesta skolor som börjar med detta börjar i år fyra. De tre skolorna ligger i två 
kommuner i södra Sverige. De lärare som vi intervjuade var de som hade hand om 
klassen mycket, inte nödvändigtvis klassföreståndaren. Vi har även intervjuat andra 
pedagoger som inte jobbar i ”En-till-En” projekt för att få deras syn på IKT.

Att vi valde just de dessa skolor beror på att två av skolorna har ett tydligt fokus på 
IKT i sin undervisning genom att vara delaktiga i projekt som ”En-till-En” och den 
tredje valde vi just för att de inte arbetar med IKT med samma fokus. De lärare som 
vi  valde  att  intervjua  hade  en  grundskolelärarutbildning  med  inriktning  på 
grundskolans tidigare fast med blandade ämneskompetenser. Alla pedagoger som vi 
intervjuade  har  jobbat  minst  2  år  i  verksamheten.  Detta  val  gjordes  medvetet  på 
grund av att vi ansåg lärarna var relevanta till vår undersökning samt att vi ville att 
de skulle vara vana i verksamheten.

När vi redovisar resultatet från de intervjuade pedagogerna har vi valt att döpa dessa 
med bokstäverna A-I. Vi har valt att kategorisera in de intervjuade pedagogerna i 
ålderskategori,  samt  efter  längden  av  deras  arbetslivserfarenhet.  Av  de  nio 
verksamma lärarna  var  det  åtta  stycken som var  behöriga lärare  och en som var 
behörig fritidspedagog. Att vi valt att kategorisera pedagogerna på detta sätt är för att 
skydda deras identitet. Nedan kommer en presentation av pedagogerna.

Pedagog A är en man som är i ålderkategorin 35-40, han har varit verksam lärare i 8 
år.

Pedagog B är en kvinna i ålderskategorin 35-40, hon har varit verksam lärare i 14 år.

Pedagog C är en kvinna i ålderskategorin 55-60, hon har varit verksam lärare i 35 år. 

Pedagog D är en kvinna i ålderskategorin 60-65, hon har varit verksam lärare i 40 år. 

Pedagog E är en kvinna i ålderskategorin 30-35, hon har varit verksam lärare i 4 år.

Pedagog F är en kvinna i ålderskategorin 60-65, hon har varit verksam lärare i 38 år.

Pedagog G är en man i ålderskategorin 35-40, han har varit verksam lärare i 13 år. 

Pedagog H är en kvinna i ålderkategorin 35-40, hon har varit verksam lärare i 11 år.

Pedagog I är en kvinna i ålderskategorin 40-45, hon har varit verksam lärare i 8 år. 
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Genomförande
Intervjufrågorna utformades efter Patel och Davidson (2011) anvisningar (se bilaga 
2).

Vi var på informationssökning som universitetsbiblioteket anordnade och fick hjälp 
med vart vi skulle söka vetenskapliga artiklar  och avhandlingar till  vår studie. På 
ERIC använde vi kombinerade sökord så som computer+computer use+ computer 
education+teaching models och fick många bra relevanta träffar. Vi sökte även på 
kortare kombinationer men med dessa sökord.

På Libris använde vi sökord som IKT, dator i undervisningen. Vi har även sökt en 
del  på  skolporten  och  skolverket  där  sökorden  varit  IKT,  En-till-En,  dator, 
undervisning+dator  och  har  även här  fått  fram många  bra  och  relevanta  artiklar, 
avhandlingar och rapporter.

I Vetenskapsrådets (1990) skrivelse ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning”, beskriver författarna att det finns fyra huvudkrav 
när det görs en undersökning.

Informationskravet
I  tidigare  nämnd  skrivelse  beskriver  författarna  att  de som utför  forskningen ska 
informera de som deltar i undersökningen om vad det är för syfte med uppgiften. 
(Vetenskapsrådet, 1990).

En regel för detta  är  att  den som utför forskningen ska ge sådan information till 
deltagaren om vad uppgiften för deltagaren är och vilka villkor som gäller när de 
deltar.  Det  är  av  yttersta  vikt  att  förklara  för  deltagaren  att  deras  medverkan  är 
frivilligt och att de kan avbryta när de vill

För att tillgodose detta krav skickade vi i mailet med ett missivbrev/följebrev där vi 
närmare berättade om vad syftet med vår undersökning var. I detta brev beskrev vi 
också vilka metoder som vi använder i undersökningen och vad det var vi ville ha 
deras hjälp med (se bilaga 1).

Samtyckeskravet
Det  andra  kravet  som författarna  skriver  om i  ”Forskningsetiska  principer  inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig  forskning”  (1990),  är  samtyckeskravet.  Vilket 
innebär att den som är en deltagare i undersökningen äger rätt att själv bestämma om 
sin delaktighet i forskningen. (Vetenskapsrådet, 1990).

Det är viktigt som forskare att få den som lämnar uppgifterna och den som deltar i 
undersökningens  godkännande.  Om  deltagaren  är  under  femton  år  och 
undersökningen är moraliskt känslig så är det även viktigt att få vårdnadshavarnas 
godkännande. Deltagarna i en undersökning äger själv rätten att bestämma när de vill 
avsluta  sitt  deltagande  i  undersökningen.  En  deltagare  ska  kunna  avsluta  sin 
medverkan när som helst under undersökningens gång utan att det blir några negativa 
konsekvenser för dem.

En forskare får inte, om deltagaren väljer att avbryta deltagandet, utsätta deltagaren 
för  olämplig  övertalning  eller  press.  Det  ska  helst  inte  finnas  något 
beroendeförhållande mellan den som forskar och den som deltagaren.

I  missivbrevet/följebrevet  (se  bilaga  1)  beskrev  vi  att  all  medverkan  i  denna 
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undersökning är frivillig. När vi var ute och gjorde intervjuerna förklarade vi innan 
vi började intervjua att det är frivilligt att delta och att deltagaren när helst den ville 
kunde avbryta intervjun och sitt deltagande.

Konfidentialitetskravet
Vidare i Vetenskapsrådets skrivelse ”Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig  forskning”  (1990), skriver författarna att  de som deltar  i  en 
undersökning ska i så stor utsträckning som möjligt ges konfidentialitet,  uppgifter 
om deltagarna ska lagras så att de som är obehöriga inte har en möjlighet att ta del av 
dessa. ”Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet 
och sekretess” (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12).

Uppgifter som kan identifiera deltagare måste skrivas, förvaras och redogöras så att 
det inte går att urskiljas av obehöriga. Detta är speciellt viktigt om uppgifterna är av 
känslig karaktär. Med detta menas att det ska vara omöjligt för obehöriga att komma 
åt dessa upplysningar.

Även för att tillgodose detta krav skrev vi i missivbrevet/följebrevet (se bilaga 1) att 
det endast är vi som skriver uppsatsen, vår handledare och examinatorn som kommer 
att  ta  del  av  vilka  vi  har  intervjuat.  Detta  talade  vi  även om innan intervjuerna 
började. För att de som vi intervjuat ska få vara anonyma har vi i vår resultatdel valt 
att benämna de intervjuade pedagogerna med bokstäverna A-I.

Nyttjandekravet
I  vetenskapsrådets  skrivelse,  ”Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning” (1990), skriver författarna om att de uppgifter som 
samlas in i samband med forskningen, som handlar om enskilda personer endast får 
användas i forskningssyfte. (Vetenskapsrådet, 1990).

Här talade vi om i missivbrevet/följebrevet att informationen vi fick fram från vår 
undersökning kommer endast att användas i vår uppsats (se bilaga 1).

Vi skickade mail till de skolorna vi ville komma och göra vår undersökning på och 
beskrev vad det var vi ville undersöka, vi skickade även med ett följebrev/missivbrev 
(se bilaga 1). Här förklarade vi att dem vi intervjuade skulle förbli anonyma och att 
det endast är vi, vår handledare och examinatorn som tar del av allt material vi har 
samlat in så som intervjumaterial och observationsmaterial.

Sammanfattning
Metoden bestod av kvalitativa intervjuer och observationer som utfördes på tre olika 
skolor. Vi intervjuade 9 lärare och observerade i två olika klasser, där ena klassen 
hade  En-till-En  datorer  och  andra  klassen  delade  datorer  på  flera  klasser.  De 
kvalitativa intervjuerna utformades utifrån att frågorna ställdes i en bestämd ordning, 
men det var öppna frågor, för att intervjupersonen skulle kunna svara med egna ord. 
Under observationerna satt vi längst bak i klassrummet för att få så stor överblick 
som möjligt över det som skedde. Under hela tiden flödeskrev vi anteckningar kring 
det vi såg. 
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RESULTAT
I det här avsnittet kommer vi att redovisa intervjupersonernas svar och även vad vi 
har sett för mönster på de observationer som vi har gjort. Detta redovisas under olika 
underrubriker som kopplas till  studiens syfte  och frågeställningar.  Det första som 
redovisas  är  hur  pedagogerna  ser  på  IKT  i  skolan  och  vad  vi  såg  under 
observationerna som gjordes. Under denna rubrik kommer vi även att redovisa hur 
pedagogerna  ser  på  tekniken  rent  allmänt  och  hur  de  ser  på  datorn  som  ett 
pedagogiskt  hjälpmedel.  Därefter  kommer  vi  redovisa  hur  pedagogerna  använder 
IKT  i  undervisningen,  även  här  kompletteras  det  med  vad  vi  såg  under 
observationsdelen.  Efter  detta  kommer  vi  berätta  vad  pedagogerna  anser  om 
kompetensutveckling  samt  en  sammanfattning  av  hela  resultat  delen,  analys  sker 
löpnade genom hela resultatet. 

IKT som ett tekniskt hjälpmedel
Pedagogernas syn på IKT var ganska likartade med några få synvinklar. Samtliga av 
de i studien medverkande pedagogerna menar att IKT är ett tekniskt hjälpmedel. 6 av 
9 betonar  vikten av att  ge eleverna grundläggande och enkla  verktyg  hur de ska 
använda tekniken. 

På frågan om vad de tänker i samband med IKT säger pedagogerna följande:

”Hur man kan använda teknik i  undervisningen, samt lära ut hur tekniken 
fungerar.” (pedagog C).

”IKT är enormt brett som för mig innefattar allt, men framförallt inom skolan 
så är det ett verktyg för att nå målen.” (pedagog A).

”Dator, kommunikation och teknik i skolan. Smartboard.  Mycket praktiska 
saker som man ska kunna.” (pedagog F). 

”Hur jag använder teknik och internet samt datorer i skolan.” (pedagog D).

Lärarnas  svar  på  frågan  ovan  var  sammanfattningsvis  att  IKT  handlade  om hur 
teknik används inom skolan. För lärarna innebar IKT all teknik som finns och att till 
exempel datorn kunde användas som ett verktyg till att nå målen. Lärarna menar att 
IKT är en form av hjälpmedel i undervisningen.    

 

Behovet av välfungerade teknik

En stor påverkan oavsett om det var elever som var vana med datorerna eller inte var 
att tekniken skulle fungera. När tekniken inte fungerade fick pedagogen pausa eller 
släppa det som arbetades med för att hjälpa eller lösa problemet som hade uppstått. 
Dessutom fungerade inte tekniken ofta både i det klassrummet där datorerna bara 
finns vid enstaka tillfällen och i det klassrummet där den finns med i stort sett hela 
tiden. Så det som visas är att det är av största vikt att tekniken fungerar för annars 
blir det bara dötid för de andra eleverna. 

Pedagogerna ombads att berätta om vilka nackdelar de upplever att det finns med att 
använda så mycket teknik i undervisningen. Pedagogerna berättar:

”När tekniken fungerar är det ett bra hjälpmedel, men så fort tekniken strular 
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så blir datorn en börda.” (pedagog G).

”När  tekniken  strular  så  lägger  man  undan  det  istället  för  att  ta  tag  i 
problemet.” (pedagog B).

”Om tekniken strular under lektionen så måste problemet lösas av mig efter 
skolan. Vilket stjäl tid från annat som måste göras.” (pedagog I).

”Vi är inte utbildade tekniker, vi är ”bara” pedagoger.” (pedagog H).

Sammanfattningsvis var största nackdelen, enligt  samtliga lärare,  att tekniken inte 
alltid fungerade, vilket gjorde att intensifieringen ökade då läraren behövde försöka 
lösa problemet. Det vi kunde se under våra observationer var att oftast under tiden 
som läraren försökte lösa det som inte fungerade så pratade eleverna med varandra 
om sådant som inte direkt hade med skolan att göra. Eleverna passade på att utnyttja 
denna  situation  eftersom lärarens  uppmärksamhet  var  riktad  mot  att  åtgärda  det 
tekniska problemet. Samtliga av de intervjuade pedagogerna menar att de tekniska 
problemen  måste  lösas  för  att  undervisningen  ska  bli  så  bra  det  går.  De  menar 
samtidigt att datorn är ett bra pedagogiskt hjälpmedel, så länge tekniken fungerar.  

Olika användningsområden gällande dator som ett pedagogiskt verktyg

Vi frågade pedagogerna hur de ser på datorn som ett  pedagogiskt hjälpmedel  för 
eleverna. Samtliga av de pedagoger som medverkade i undersökningen att det är ett 
väldigt  bra hjälpmedel  och då framförallt  för elever  som har svårigheter  med till 
exempel läsning eller skrivning. Pedagogerna menade på att det då finns program 
som läser upp vad man skriver så eleverna kan lyssna på vad de har skrivit. Även i 
yngre  åldrar  anser  pedagogerna  att  datorn  är  ett  bra  hjälpmedel  då  eleverna  inte 
behöver koncentrera  sig på att  forma bokstäverna,  vilket kan vara svårt  för vissa 
elever.

När vi frågade om vad pedagogerna tycker om datorn som pedagogiskt hjälpmedel 
svarade de:

”Det är stor vinning med elever som har läs- och skrivsvårigheter. När de är 
osäkra så får de hjälp.” (pedagog E).

”Det är ett bra verktyg och en bra hjälp men eleverna måste lära sig att skriva 
för hand också och det är viktigt att vi inte glömmer det.” (pedagog A).

”Bra  stavningsträning,  finns  många  bra  matteträningsprogram,  bra  att 
använda för faktainsamling samt källkritik.” (pedagog D).

”Det är ett bra verktyg om rätt program används.” (pedagog B).

”Generellt sett så sägs det att datorn är så bra för alla elever med särskilda 
behov, men jag kan ju se på ett par som jag har i klassen som är utåtagerande 
och då kan datorn dra bort fokus, och det kan bli väldigt mycket frustration 
om något program inte fungerar.” (pedagog F).

Majoriteten av lärarna ansåg att datorn var ett bra pedagogiskt hjälpmedel för alla 
eleverna på grund av att det finns många olika datorprogram som kan underlätta och 
träna olika områden. Dock påpeka pedagog F att för de elever som blir utåtagerande 
kan det vara till nackdel då frustrationen blir stor när datorprogramen inte fungerar 
som det ska. Lärarna menar att det finns olika synvinklar på hur vida datorn bör 
användas som ett  pedagogiskt hjälpmedel men de menar ändå att det blir mycket 
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vinning med datorn i undervisningen. 

Kompetens 
Vi kunde se under observationerna att i båda klasserna när det var problem med att 
tekniken inte fungerade, att den som har erfarenheter lättare kunde hjälpa eleverna att 
reda ut  problemen.  Medan pedagogen som inte  hade erfarenheter  får  problem att 
hjälpa eleverna och att fortsätta undervisningen. Det blir mer oroligt i klassen när det 
hela tiden tar tid att lösa problem med till exempel uppkopplingen. 

Tidsbrist som hinder

Alla intervjuade  pedagoger  visar  ett  stort  intresse  för  att  få  kompetensutveckling 
inom  området,  dels  för  privat  intresse  men  främst  för  att  klara  undervisningen. 
Samtidigt så säger 8 av 9 pedagoger att tiden inte finns och räcker inte till.  Även om 
de får chansen att gå på kometensutveckling så ligger dessa oftast direkt efter en 
avslutad skoldag eller på kvällstid, problemet blir att oftast så är pedagogerna trötta 
efter en hel arbetsdag och kan inte ta till sig informationen. På en skola så finns det 
fortbildning en gång per termin men oftast är det engagemanget på denna skola som 
stoppar det då det är för få som vill delta.

Vi  bad  pedagogerna  berätta  hur  det  ser  ut  med  kompetensutveckling  inom detta 
område, pedagogerna berättar:

”Möjligheten finns men då krävs också engagemanget.” (pedagog C).

”Man köper teknik men glömmer att utbilda inom området.” (pedagog A).

”Jag skulle önska att det fanns tid till att sitta och utforska programmen som 
man får lära sig om på kompetensutvecklingen, tyvärr finns inte den tiden.” 
(pedagog H).

”Jag tar chansen om jag får erbjudande om kompetensutveckling, men det är 
svårt att få det att passa med allt annat som ska göras.” (pedagog F).

”Vill gärna ha kompetensutveckling men tiden finns inte alltid.” (pedagog E).

”Jag vill gärna ha kompetensutveckling men känner att jag inte har tiden just 
nu.” (pedagog B).

”Nej jag har inte fått någon kompetensutveckling inom IKT, men skulle ta 
chansen om jag fick.” (pedagog B).

Sammanfattningsvis var det endast en av de intervjuade pedagogerna som ansåg att 
den har fått en bra kompetensutveckling inom området, men skulle ta chansen om det 
erbjöds fler tillfällen. Dock hade majoriteten av intervjupersonerna inte fått någon 
kompetensutveckling inom IKT området utan de förväntas klara det på egen hand, 
men att intresset för utbildning finns för samtliga lärare vi intervjuat. Lärarna menar 
att de har skuldkänslor för att tiden och chansen inte finns för kompetensutveckling.

Fördela med En-till-En dator i undervisningen
Pedagogen  i  klassen  med  En-till-En  hade  redan  innan  lektionen  förberett  vad 
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lektionen skulle innehålla och de dokumenten kunde eleverna logga in och hämta ur 
en mapp. Det blev en form av synkning mellan lärarens och elevernas datorer, men 
som inte alltid fungerade som det skulle, vilket resultera i problem.  

En stor skillnad mellan klassen som inte hade En-till-En var att den tiden det tog för 
att plocka fram datorer och komma igång, tjänade klassen på som hade En-till-En, 
där hade nämligen eleverna redan satt igång och var redo när pedagogen klev in i 
klassrummet.  Alltså  är  det  en  fördel  med  att  redan ha datorerna  igång och  redo 
eftersom lektionen  kan  påbörjas  direkt  med  det  som är  tänkt  och  på  så  vis  får 
möjligheten till att kunna utnyttja lektionspasset helt.  

För- och nackdelar med IKT i undervisningen

Vi frågade pedagogerna vilka för-och nackdelar det finns med IKT i undervisningen. 
Återigen så berättar pedagogerna att den största nackdelen med IKT i undervisningen 
är när tekniken inte fungerar annars anser de flesta det är ett väldigt bra hjälpmedel 
och ger en ny dimension i undervisningen. 

Vi bad pedagogerna att berätta vad de ser som fördelar kontra nackdelar med datorn i 
undervisningen, pedagogerna säger följande:

”En fördel är att informationen är lättillgängligt, det går snabbt och lätt att 
söka information med hjälp av datorn. Det är lätt att ta hem filmer, det tar inte 
flera veckor att få hem en film utan bara någon minut.” (pedagog G).

”Jag  ser  möjligheten  med  snabb  och  lätt  kontakt  med  föräldrarna  genom 
mailkontakt, så slipper man alla telefonsamtal som tog tid förut.” (pedagog 
C).

”En fördel är att det är samma sak eleverna är vana vid hemifrån. I stort sett 
alla elever är vana vid datorer hemifrån, men en nackdel jag känner är att jag 
som pedagog inte hinner med elevernas utveckling, jag ligger alltid steget 
efter eleverna när det gäller tekniken.” (pedagog A). 

Sammanfattningsvis  ansåg  samtliga  lärare  att  största  fördelen  var  mer 
lättillgänglighet via datorn. Tiden som går åt att lösa problem efter lektionstid lyfts 
även här fram som en stor nackdel. Ytterliggare en nackdel som nämns är att det är 
svårt att få hjälp av IT-hjälpen som finns tillförfogande för pedagogerna. Det blir 
långa  telefonsamtal  som  stjäl  tid  från  annat.  Lärarna  menar  att  det  blir  en 
intensifiering  när  extra  arbetsuppgifter  läggs  till,  exempelvis  att  lösa  tekniska 
problem, och då får de skuldkänslor för att till exempel nästa lektion blir lidande.

Tekniskens omfattning   

Då IKT är ett väldigt brett område,  som även samtliga intervjuade ansåg, fick de 
frågan om det är  något  de saknar och skulle  vilja ha tillgång till  gällande  IKT i 
undervisningen. 

”smartboard,  bildkanon  och  fler  datorer  skulle  jag  vilja  ha  tillgång  till.” 
(pedagog B).

”Jag saknar inget eftersom jag tycker vi ha tillräckligt med hjälpmedel som 
det är.” (pedagog A). 

Det  fanns  olika  tekniska  behov för  olika  lärare  och  det  berodde på  hur  lärarens 
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förutsättningar var. De pedagoger som inte hade tillgång till en dator till varje elev 
önskade fler datorer eller Ipad. Ur det sociokulturella perspektivet beskrivs artefakter 
och inom teknikanvändning i skolan omfattar artefakter de praktiska teknikverktygen 
till exempel datorn, smartboard, bildkanon och internet med mera. 

Planering av undervisningen med hjälp av datorn

Vi bad pedagogerna att berätta om hur de planera sin undervisning med IKT som ett 
komplement till undervisningen. 

”Jag använder datorn som en samlingsbas för allt som jag och eleverna gör 
under lektionerna. De söker information, gör redovisningar, och övar språket 
i engelska med hjälp av datorn bland annat.” (pedagog I).

Gemensamt  för samtliga pedagoger  var att  de skriver sina planeringar  på datorn, 
detta för att de ska ha allting samlat på samma ställe.

Motivation/Integrering 

Integreringen skedde i form av att  både elever och pedagogen kunde gå runt och 
hjälpa varandra när något problem uppstod eller strulade samt att eleverna samtalade 
med varandra om det de gjorde. Detta mönster kunde vi se i båda klasserna. 

Integrering sker i båda klasserna, i klassen där man inte använder datorn dagligen 
sker interaktionen på så sätt att man hjälper varandra om det dyker upp till exempel 
svåra ord. När denna klass använde dator så blev det mycket diskussion om vad man 
till exempel spelar för spel, medan det i klassen där datorn finns tillgänglig hela tiden 
blir interaktionen mer att man hjälper varandra om man har problem med inloggning 
och sådana  problem.  Eleverna  som inte  är  vana  vid  att  använda datorn  dagligen 
kunde  inte  hjälpa  varandra  på  samma  sätt  med  dessa  problem,  utan  det  var 
pedagogen som fick hjälpa till med detta.

I  båda  klasserna  som  observationerna  gjordes,  jobbade  eleverna  och  verkade 
motiverade och engagerade samt vill delge för sina kamrater vad de gör och hur det 
går. I slutet på lektionen när eleverna blir tillsagda att det är dags att plocka ihop är 
det många elever som fortsätter att jobba och därmed får läraren säga till ännu en 
gång att det är dags att gå ut på rast. Detta var främst i den klass där man inte hade 
tillgång till datorer hela tiden. I den klass där de hade tillgång till datorer hela tiden 
var  de mer  van  och  det  kändes  som att  de visste  att  de  får  använda datorn  när 
eleverna kommer in från rasten igen.

Under  intervjuerna  framkommer  olika  motivations  faktorer  av  datoranvändning  i 
undervisningen, pedagogerna svara: 

”Det  är  spännande,  bra  det  tilltalar  eleverna  och  blir  en  bra  motivation, 
eftersom eleverna i dag är digitala bildkonsumenter.” (pedagog C).

”Dagens elever är mer kräsna och kräver mer utav pedagogen och också av 
deras kompestens för tappas intresset så finns facebook och liknande att gå 
in på.” (pedagog D). 

”En motivationsfaktor är att man kan få in världen i klassrummet, vilket gör 
att  eleverna  blir  mer  intresserade  och  tycker  det  är  spännande  och 
utmanande.” (pedagog F).
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”Vi öppnar upp internet och nu kan man till exempel googla fram Kashmir 
torget  i  Kairo och eleverna  får  nästan  upplevelsen  av att  få  vara där  på 
plats.” (pedagog H).

”Största  fördelen  är  att  eleverna  blir  mer  motiverade  och  tycker  det  är 
mycket roligare.” (pedagog E).

”Det  blir  större  möjligheter  att  individualisera  undervisningen,  men  det 
kräver mycket tid av mig som pedagog att göra detta.” (pedagog D).

Ur det sociokulturella perspektivet bär eleverna med sig kulturella erfarenheter och 
deras  erfarenheter  byggs  dagligen  på  med  hjälp  av  teknikanvändningen  i  skolan. 
Eleverna som är vana vid att inte alltid ha datorn i undervisningen, verkar bli mer 
motiverade  av  att  få  till  exempel  läsa  en  engelskatext  högt  för  varandra  eller 
tillsammans två och två. På så vis blir det en variation av att läraren går igenom vad 
som ska göras och eleverna sedan får själva arbeta med det som läraren gått igenom. 
Lärarna menar att skillnaden mellan användning av datorn i undervisningen och inte, 
är att det inte blir lika tydligt för klasskamraterna hur ens ”granne” ligger till i sina 
förmågor.  Detta  eftersom  det  utifrån  samma  arbetsområde  går  lättare  att 
individualisera  till  exempel  filmer  eller  textmassa.  På  ena  skolan  används 
programmet  Espresso dagligen i undervisningen eftersom det finns mycket om alla 
ämnen i det programmet till exempel korta filmer. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se att de flesta pedagogerna är mycket positivt inställda 
till  att  använda  IKT  i  sin  undervisning,  men  att  hur  bra  kvalitet  det  blir  på 
undervisning  har  mycket  med  att  göra  om  tekniken  fungerar  och  vilken 
kompetensutveckling pedagogerna har. 

Tillgång till datorer är naturligvis nödvändigt för att läraren ska kunna använda dessa 
men även kunskap om hur man använder dessa som ett hjälpmedel och framförallt 
att pedagogen är motiverad till att använda datorer i undervisningen är mycket viktigt 
(Valiente 2010).

Vår slutsats om pedagogernas syn på IKT användning är rätt så överens stämmande 
med en forskares syn på hur det är möjligt att få in IKT i undervisningen. 

Med datorer kan man integrera med information på sätt som skiljer sig från hur man 
gör när man använder texter och andra traditionella media redskap. Vi får en större 
tillgång till informationsflöde genom att använda datorer och internet (Säljö, 2010).

Pedagogerna  ansåg  också  att  genom  att  få  in  världen  i  klassrummet  ökade 
motivationen hos  eleverna  och  eleverna  kunde  även  förankra  sina  kunskaper  till 
verkligheten. 
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DISKUSSION
I nedanstående avsnitt kommer det tas upp vad resultatet blev, en metoddiskussion, 
vad för typ av fortsatt forskning som kan göras samt slutord. Vårt syfte med studien 
var att undersöka vad 9 lärare tänker och har för erfarenheter kring datorn som ett 
pedagogiskt verktyg samt hur integrering av dator i undervisningen påverka elever 
och lärares arbetssätt.   

Resultats diskussion
En stor del i undersökningen var tekniken i sin helhet, hur lärare såg på den och vilka 
för- och nackdelar tekniken var. I det stora hela var majoriteten av lärarna överrens 
om att datorn var ett bra pedagogiskt verktyg, men vissa ansåg att det samtidigt var 
en börda då tekniken ofta fungerade dåligt. När tekniken inte fungerade stal det tid 
ifrån undervisningen samt  påverkade  att  eleverna  började prata  allt  mer  och/eller 
gjorde annat på datorn som inte hade med undervisningen att göra. 

Penuel (2006) skriver om att i de klassrum de använder trådlösa nätverk är det ofta 
problem  med  tillförligheten  och  det  blir  då  ett  hinder  för  djupare  kunskaps 
inhämtning (Penuel, 2006). Valiente (2010) skriver om lättillgänglig teknisk support 
som en viktig del för att En-till-En projekt ska lyckas (Valiente, 2010).

Det vi kan se i resultatet stämmer till stora delar överrens med vad tidigare forskare 
skrivit om, men det som skiljer sig är att teknisk support inte finns ute på skolorna. 
Om  vi  hade  utökat  vår  studie  till  skolor  där  man  varit  involverade  i  liknande 
datorprojekt under en längre tid och på detta sätt haft möjlighet att komma tillrätta 
med tekniska svårigheter hade vi kanske fått andra resultat. De tre skolorna vi var på 
var relativt nya i dessa datorsatsningar och har inte haft samma möjlighet att bygga 
ett ”säkerhetsnät” för de tekniska svårigheter som de stöter på längs vägen. Skolorna 
får därför efterhand som problemen uppstå komma på lösningar och planer på hur de 
ska gå vidare.    

I  resultatet  kom  det  fram  olika  synvinklar  om  integreringen  utav  datorn  i 
undervisningen. Marjoititen av lärarna ansåg att datorn var ett bra hjälpmedel för att 
kunna ta in världen i klassrummet och på så vis öka motivationen hos eleverna samt 
ge eleverna ett  nytt  perspektiv på hur de kan använda datorn och sina kunskaper 
utanför skolan. Genom internet kan eleverna få en direkt upplevelse av att befinna 
sig på en historisk plats än vad de hade fått om eleverna läst ur en bok. Samtliga 
lärare ansåg att information blev mer lättillgängligt och filmer var enklare att få tag i. 
Då kan läraren mer  individualisera  undervisningen utan att  det  blir  så tydligt  för 
eleverna var sin ”kamrat” befinner sig i sina förmågor. Dock så tar ett par lärare upp 
att dagens elever är mer kräsna på grund av att många elever är vana vid dagens 
teknik hemma och därför kräver de mer utav sin lärare, vilket gör att de elever som 
tappa fokus hellre gör annat med datorn på lektionstid än det som är tänkt. En lärare 
hade erfarenheter av att elever som är utåtagerande blir lättare frustrerade när datorn 
inte fungerar. 

Säljö (2010) skriver om den digitala tekniken och dess möjligheter att ge nya sätt att 
lagra  information.  Med  datorer  kan  man  integrera  med  information  på  sätt  som 
skiljer sig från hur man gör när man använder texter och andra traditionella media 
redskap. Vi får en större tillgång till informationsflöde genom att använda datorer 
och internet (Säljö, 2010). 
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Lärarna berättade om att  information blev mer lättillgängligt  via  internet  och det 
skrev även Säljö (2010) om att vi fick ett större informationsflöde.  

Valiente  (2010)  beskriver  i  sin  rapport  om att  bara  för  att  det  finns  tillgång till 
datorer  i  klassrummet  så  är  det  inte  säkert  att  läraren  använder  dessa  som  ett 
hjälpmedel i sin undervisning. Tillgång till datorer är naturligvis nödvändigt för att 
läraren ska kunna använda dessa men även kunskap om hur man använder dessa som 
ett hjälpmedel och framförallt att pedagogen är motiverad till att använda datorer i 
undervisningen  är  mycket  viktigt.  Kompetens  att  bedöma  och  tillämpa  IKT vid 
lämplig  tidpunkt  i  klassrummet  är  en  annan  central  faktor.  Slutligen  förväntas 
motivationen  utav  tillämpligen  av  sådana  verktyg  i  klassrummet  vara  dålig  om 
läraren utan kunskap om när och hur de använder IKT (Valiente 2010). 

En reflektion från vad Valiente (2010) skriver om och vad som framgår i resultatet är 
att lärarna, i klasser där datorer delas på flera klasser, gör en avvägning när datorn 
ska  användas.  Läraren  tar  in  datorer  i  undervisningen  när  eleverna  behöver  till 
exempel renskriva texter. 

Det var endast en utav pedagogerna som hade fått någon form av grundutbildning 
inom datoranvändning  i  undervisningen,  men  den  pedagogen  kände  ändå  att  det 
skulle behövas mer vidare utbildning. Samtliga lärare var intresserade av att få göra 
en vidare utbildning inom IKT i undervisningen, men ställde sig frågande till  hur 
tiden skulle räcka till då all tid läggs till det som måste göras.

Valiente (2010) skriver att korrekt professionellt stöd har varit en viktig komponent i 
många En-till-En program och lämpligheten av dessa aktiviteter har rapporterats vara 
viktiga för effektivitetens genomförande som helhet. Den korrekta utbildning som 
fokuserar  på att  erbjuda pedagogerna den kompetens  de behöver  för  att  använda 
tekniken har rapporterats vara effektiva, men många pedagoger rapporterade att det 
mest kritiska var att den officiella utbildningen inriktas på att hjälpa pedagoger att 
integrera tekniken i sin klassundervisning (Valiente, 2010).

I resultatet framgår det att samtliga lärare vill fortbilda sig inom datoranvändning och 
IKT, samtidigt skriver tidigare forskning om hur viktigt det är att pedagogerna ska ha 
rätt  utbildning.  En alternativ  tolkning  är  om skolorna vi  varit  på  anslutit  sig  till 
projekt som de inte fullt ut egentligen har skaffat kunskaper om, utan istället köpt in 
datorer och gått på att lärarens egna kunskaper skulle räcka.

Hundeide (2006) lägger fram teorin att i det sociokulturella landskapet framkallas 
hinder men även möjligheter för olika karriärer att utvecklas. Det går också att se 
mycket tydligt  att det som påverkar barnen i deras process för att lära sig finns i 
deras vardag, där det är vi vuxna som har format vardagen (Hundeide, 2006).

Det är viktigt att vi som lärare ta med oss vad eleverna har med sig för erfarenheter 
och  hjälper  eleverna  bygga  en  grund  för  att  klara  sig  genom skolan  samt  ute  i 
samhället. Genom teknikanvändning i undervisningen ger vi eleverna möjligheter att 
utvecklas. 

Säljö (2002) betonar att vårt behov av att lära aldrig upphör, att detta är något som 
tekniken aldrig kommer att lösa. Eftersom det hela tiden kommer nya artefakter som 
vi måste lära oss att använda. Det är karaktären som förändras. Säljö (2002) förklarar 
att olika verkliga processer ändras när vi tar nya artefakter, såsom datorer eller andra 
medierade  redskap,  tas  i  bruk  (Säljö,  2002).  Även  Hundeide  (2006)  tar  upp  att 
konstgjorda  hjälpmedel  och  kulturella  redskap  är  en  viktig  del  av  människans 
utveckling,  detta  på  grund  av  att  det  är  genom  tillägning  av  kulturella  redskap 
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(Hundeide, 2006). 

De  intervjuade  pedagogerna  anser  att  dagens  teknik  omfattar  de  olika  tekniska 
verktygen och att dessa är viktiga för elevernas utveckling. 

 

Metoddiskussion 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer och observationer, detta har fungerat bra 
för undersökningen anser vi. Dock var det svårt att få pedagoger att ställa upp på 
intervjuer, då de flesta pedagogerna hade fullt upp inför julledigheten. Det var även 
svårt att uppskatta hur lång tid intervjuerna skulle ta, vilket en av pedagogerna 
påpekade att det är viktigt att i första mailet tala om att själva intervjun inte tar så 
lång tid, för då är det lättare att få pedagoger att ställa upp. Observationerna var 
lättare att få komma ut och göra då det inte krävdes så mycket av pedagogen, utan vi 
kunde vara med och observera under lektionerna. Vi kände att det största problemet 
var tiden som inte räckte till riktigt. Vid den första intervjun vi gjorde hade vi med 
oss följdfrågor om intervjufrågorna som vi ställde för att få svar på om det var något 
som läraren saknade i våra frågor, vilket den läraren inte tyckte det gjorde utan 
frågorna täckte ett stort område, Vi kände även efter den första intervjun att våra 
frågor gav oss svar på det som vi ville veta i undersökningen. 

Patel och Davidson (2011) säger att frågorna ska ge intervjupersonen utrymme att 
kunna svar med egna ord. Frågorna man ställer ska inte i förhand kunna besvaras. En 
fråga ska inte kunna få ett sant svar utan allas åsikter ska vägas in (Patel och 
Davidson, 2011). Vi anser att vi skapade ganska öppna frågor för att ge 
intervjupersonerna så stor frihet som möjligt att svara med egna ord.

Intervjuerna skedde på det sättet att vi satt i pedagogens klassrum eller i deras 
arbetsrum för att vi inte skulle bli störda av kollegor eller elever. 

När observationerna skedde försökte vi att få komma på förmiddagen när vi var 
utvilade, då det blir lättare att registrera saker som sker i klassrummet. Vi valde en 
ostrukturerad observation eftersom vi ville få så mycket kunskap som möjligt om 
observationsområdet. Det var inte ett särskilt beteende som vi var ute efter då Patel 
och Davidson (2011) menar att det är lättar om man har ett färdigt 
observationsschema med sig ut när observationen sker (Patel och Davidson, 2011). 

Vi flödesskrev under hela observationen och det blev mycket information att 
bearbeta när observationen var klar. Det var ganska svårt att bearbeta allt det material 
som vi samlat på oss, och att plocka ut det som var relevant för just vår studie. Det 
händer så mycket annat i klassrum än just det som man vill studera. Därför hade det 
kunnat vara bättre att välja en mer strukturerad form av observation, då det blir 
lättare att bearbeta materialet vid en sådan observation. Enligt Patel och Davidson 
(2011) så måste vi vara väl förberedda trots att vi väljer en ostrukturerad observation. 
Vidare menar tidigare nämnda författare att det finns tre frågor vi måste ta ställning 
till. Vad ska observeras? Hur ska vi registrera observationerna? Hur ska vi förhålla 
oss som observatör? (Patel och Davidson, 2011). Dessa tre frågor funderade vi 
ganska mycket på innan vi gick ut på vår observation som resulterade i att vi 
flödesskrev samt satt längst bak på varsin sida av klassrummet. Kort innan lektionen 
som vi skulle observera började, så presenterade vi oss med namn, var vi kom ifrån 
och vad vi gjorde där. För att eleverna skulle känna sig bekväma med oss där. 
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Fortsatt forskning
Det vore intressant att fortsätta forska kring hur datorn kan möjligtvis ersätta dagens 
traditionella material och hur det påverka eleverna. En annan aspekt är att undersöka 
hur pass tidigt man kan börja använda datorer i undervisningen. 

Det skulle  vara intressant att  fördjupa sig i  denna studie genom att  utöka antalet 
skolor och få med skolor som arbetat under en längre tid med elever som får varsin 
dator.  Detta  för att  kunna se hur de skolorna till  exempelvis  hantera  de tekniska 
problemen som ibland uppstår. Om de skolor som varit inne i ett liknande projekt en 
längre tid har utarbetat något system för hur man ska lösa dessa tekniska problem 
eller om problemen är desamma. 

Slutord 
Datoranvändning i undervisning kan ske på olika sätt och i olika mängd, det som 
avgör  är  tillgängligheten  och  lärarens  engagemang  samt  hur  mycket  kompetens 
utveckling läraren får inom området. Samtliga lärare som medverkat i denna studie 
är positivt inställda till användning av datorer i undervisningen, eftersom eleverna får 
möjligheten att uppleva saker och ting på ett helt annat sätt genom internet och det 
gör eleverna mer motiverade och bidra till att eleverna själva kan sätta sig in i hur de 
kan få användning för sina kunskaper ute i samhället. Det som är den största bördan i 
användning  av  datorer  är  när  tekniken  strular  anser  de  pedagoger  som  vi  har 
intervjuat och detta kunde vi även se när vi var ute i klasserna.     
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Bilagor 1

Följebrev/missivbrev
Vi heter Sandra Cehlin Nilsson och Carolin Johansson och vi går sista terminen på 
lärarutbildningen. Vi håller just nu på med att skriva vårt examensarbete som handlar 
om  hur  datoradiserdundervisning  kontra  traditionellundervisning  påverkar 
delaktighet  och  motivation  hos  alla  elever,  även  de  som  har  olika  typer  av 
svårigheter. 

Syftet  är  att  få  lärares  syn  på  hur  möjligheten  till  att  använda  dator  som  ett 
kompletterande  lärandeverktyg/pedagogiskt  verktyg  i  undervisning,  samt  hur 
integrering sker av datorer och om det har någon påverkan på elevernas motivation.

Vi  vill  intervjua  lärare  kring  hur  han/hon  ser  på  IKT  och  datoranvändning  i 
undervisning,  samt  observera  lektioner  i  dem  olika  undervisningssituationerna. 
Intervjun kommer ta ca 30-45 minuter. 

Allt som samtalas under intervjuer och det som observeras kommer endast till  att 
användas  i  vårt  arbete.  Det  är  endast  vi,  vår  handledare  samt  examinator  som 
kommer att få ta del av våra undersökningar. När arbetet är klart kommer intervjuer 
samt observationsdokument att raderas. Det kommer inte framgå vem/vilka vi har 
intervjuat/observerat och inte heller vart dessa undersökningar har ägt rum.

Har ni några frågor eller undrar något är ni välkomna att kontakta oss på följande e-
post samt tfn: 

Sandra Cehlin Nilsson Carolin Johansson
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Bilaga 2
Intervjufrågor

1. a) Vad har du för utbildning? b) Har du någon speciell utbildning inom IKT?
2. Hur länge har du arbetat som lärare?
3. Vad är din ålder?
4. Vad tänker du när jag säger IKT? 

5. Vad innebär IKT i undervisningen för just dig, berätta!

6. Kan du berätta för mig vad du tycker om att använda datorn i undervisningen 
generellt. Vad finns det för nackdelar kontra fördelar? Upplever du att det är 
det en hjälp eller en börda?

7. Har du fått någon kompetensutveckling inom detta område? – om du fick 
möjligheten att gå på kompetensutveckling skulle du ta chansen?  Kan du 
berätta Varför/varför inte?

8. Finns det något som du saknar och skulle vilja ha tillgång till gällande IKT i 
undervisningen?  

9. Kan du berätta för mig hur du ser på datorn som ett pedagogiskt verktyg

10. Berätta om hur du planerar din undervisning med IKT som ett komplement 
till den.

Vi har inga fler frågor att ställa. Är det något mer som du känner att du vill lägga till?
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