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IT-begreppet har kommit att utvecklas och idag används ofta begreppet IKT 

(Informations- och kommunikationsteknologi). IKT spelar en allt större roll i samhället 

och läroplanen (Lpo 94) belyser vikten av att i skolan förmedla varaktiga kunskaper 

som utgör den allmänna referensram som alla i samhället är i behov av. Syftet med 

denna studie är att ta reda på hur lärarna uppfattar och använder IKT i undervisningen i 

grundskolans tidigare år samt se vilka visioner kring informations- och 

kommunikationsteknik lärarna har.  

 

En kvalitativ forskningsansats har använts med intervjuer som underlag. Intervjuerna är 

fyra stycken till antalet och har genomförts på två olika skolor med lärare från 

grundskolans tidiga år.  Resultatet av dessa intervjuer visar att lärarna använder sig av 

IKT i form av bland annat dator, video, digitalkamera, bandspelare och projektor men i 

olika stor utsträckning. I diskussionen framkommer hur lärarnas användande, likt deras 

visioner, är begränsade av olika anledningar. En av anledningarna visar sig vara den 

trygghet respondenterna känner inför äldre teknik. 
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The concept of IT has developed into ICT (Information- and Communication 

Technology) over the years. ICT has an increasing impact in society and the Swedish 

curriculum (Lpo 94) highlights the importance of school to convey lasting knowledge 

that constitutes the general frame of reference that everyone in society is in need of. 

The purpose of this study was to find out how teachers perceive and use ICT in 

secondary school and discover the teachers’ vision concerning ICT. 

 

The used approach for the study is a qualitative research with a basis of interviews. Four 

interviews are made with teachers from the early years of secondary school, at two 

different schools. The results of these interviews indicate that teachers use ICT such as 

computers, video, digital cameras, tape recorders and projectors, but in varying degrees. 

The discussion reveals how the teachers’ usage of ICT, as well as their visions, is 

limited for various reasons. One reason appears to be the confidence that the 

respondents feel towards older technologies. 
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Del 1: Bakgrund  
 
Här kommer vi att redogöra för vår bakgrund genom en inledning där bland annat 

begreppet IKT behandlas. Syftet för studien presenteras, följt av en 

litteraturgengenomgång.  

 
Inledning 

 

IKT innebär informations- och kommunikationsteknologi (Alexandersson, Linderoth 

och Lindö, 2001). I denna studie fokuserar vi främst på datoranvändande i begreppet 

IKT, samtidigt som vi är öppna för lärarnas tolkning av begreppet. Informations- och 

kommunikationsteknologi spelar en allt större roll i samhället och informationsteknik 

kommer även att spela en avgörande roll i framtida utbildning. Författarna säger sig 

däremot inte kunna spå i vilken utsträckning tekniken kommer att förekomma eller 

vilken roll tekniken kommer att ha i skolans värld. Sedan Alexandersson, Linderoth och 

Lindö uttalade sig om IKT har mycket hänt och utvecklingen tycks ständigt gå framåt. I 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) uttrycks vikten av att skolmiljön utformas så att eleverna med hjälp av datorn kan 

utveckla sina kunskaper.  

 

Högskolan Skövde ingår i ett projekt kallat KompLIT som står för: 

Kompetensutveckling Lärarutbildning IT. Projektet bidrar till skolutveckling genom att 

öka den pedagogiska digitala kompetensen hos lärarstudenter. KompLIT har 

genomsyrat vår utbildning och vi tycker därför det vore intressant att ta reda på hur 

informations- och kommunikationsteknik används av lärare i grundskolans tidiga åldrar 

idag samt vilka visioner lärarna har kring att undervisa med IKT. 

 

Anledningen till att vi avgränsat oss till skolans tidigare år är för att vi själva kommer 

att vara verksamma inom dessa åldrar. Huruvida lärarnas visioner stämmer överens med 

hur arbetet i praktiken ser ut ser vi som en intressant aspekt i vår kommande studie. Vi 

anser att vår studie är relevant på grund av att samhället blir mer och mer datoriserat. 

Lärarna behöver följa med i utvecklingen för att kunna tillgodose elevernas behov vad 

gäller informations- och kommunikationsteknologi.   

 
Syfte  
 

Syfte är att ta reda på hur lärarna uppfattar och använder informations- och 

kommunikationsteknik i undervisningen i grundskolans tidigare år samt se vilka 

visioner kring IKT lärarna har. 
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Frågeställningar  
 

Hur uppfattar lärarna begreppet IKT? 

Vilka olika typer av IKT används i undervisningen? 

På vilket sätt används IKT i undervisningen? 

Vilka visioner kring IKT har lärarna? 
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Litteraturgenomgång 
 

Här presenteras relevant litteratur för vår studie som svarar på de frågeställningar som 

förekommer i vårt syfte.  

 

IT/IKT i läroplanen (Lpo 94) 
 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) står det att eleverna ska kunna utnyttja informationsteknik som ett redskap för 

kunskapssökande och lärande. Vidare belyses även vikten av att skolan ska förmedla de 

mer varaktiga kunskaperna som utgör den allmänna referensram som alla i samhället är 

i behov av. Riis (2000) menar att vi behöver bli påminda om att läroplanerna och 

kursplanerna är helt målstyrda med en stor frihet för lärarna att välja arbetsmetod och 

till viss del även innehåll i undervisningen. Vidare belyser Riis att läroplanen framhåller 

att det är elevens lärande som ska vara medelpunkt för skolans arbete. Lärarens uppdrag 

är att se till att undervisningens innehåll relateras till elevernas intresse, lärande och 

andra sysselsättningar. Både i läroplanerna och i kursplanerna blir det tydligt att lärares 

roll är att handleda. Rektorns ansvarar för att skolans arbetsmiljö utarbetas så att 

eleverna får möjlighet att utnyttja sig av handledning, läromedel av god standard och 

annat stöd för att eleverna ska kunna söka och förbättra sina kunskaper på egen hand, 

t.ex. genom datorer och andra hjälpmedel. Lpo 94 belyser vidare vikten av att ge 

utrymme för en varierad och balanserad sammansättning av arbetsformer och innehåll 

eftersom kunskap kommer till uttryck i olika former. IKT ses som ett hjälpmedel som 

ska hjälpa eleverna att nå de mål som läroplanen sätter upp och har därmed inte något 

mål i sig.  

 

IT/IKT i kursplanerna 
 

I kursplanerna (Skolverket, 2000) används oftast begreppet IT men kopplingen mellan 

information och kommunikation framkommer tydligt. I grundskolans kursplan för 

ämnet svenska framgår det att eleverna ska utveckla sin skicklighet i att skriva läsbart 

för hand och att använda datorn som ett hjälpmedel. I svenska som andraspråk ska 

eleverna tillägna sig kunskaper om mediers språk och användning och även utveckla sin 

förmåga att förstå de kulturbundna uppfattningarna i medierna. I kursplanerna nämns 

även IT/IKT som hjälpmedel i undervisningen inom ämnena: matematik, slöjd, bild, 

samhällsorienterade ämnen och musik. Trageton (2005) förklarar att 

matematikundervisningen ska knyta an till elevernas konkreta värld och eftersom 

miniräknare och dator dominerar matematiska begrepp utanför skolan behöver datorn 

ha en central roll även inom skolan. I kursplanen (2000) för matematik står att 

”Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivet” (s.26) samt att skolan har till 

uppgift att eleven ska ”utveckla sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns 

möjligheter” (s.27). I kursplanen för ämnet bild står det att skolans undervisning ska 

sträva efter att eleverna ska utveckla sitt lärande på ett personligt sätt genom att ”… 

framställa bilder med hjälp av hantverksbaserade metoder och tekniker samt metoder 

inom dator- och videoteknik” (s.9). 
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Begreppet IKT 
 

Riis (2000) redogör för hur IT-begreppet utvidgades till IKT under 1990-talet, då 

begreppet även innefattas av kommunikation. 

 
Några år in på 1990-talet började vi tala om IT, informationstekniken. Ännu några år senare säger 

några av oss ”informations- och kommunikationstekniken”, IKT, därför att vi vill understryka att 

kommunikationen har tillkommit och att kombinationen av teknik och kommunikation är det nya 

och det som är socialt och kulturellt viktigt. (Ulla Riis, s.17). 

 

Informations- och kommunikationsteknologi kommer från det engelska begreppet 

Information and Communication Technology (ICT). Skillnaden mellan IT och IKT är 

att IKT även fokuserar på det kommunikativa perspektivet på tekniken. (Säljö, 2009). 

IKT ska uppfattas i en mycket bredare avseende där inte bara datorer och Internet utan 

också television, radio, tidningar och film räknas in (Alexandersson, Linderoth och 

Lindö 2001). IKT i skolan kan innebära att man tar hjälp av olika medier; digitala 

bilder, digitalt ljud, digital video, olika programvaror och Internet i undervisningen. 

(Säljö, 2009). 

 

IKT som en grundläggande baskompetens 
 

Trageton (2005) förklarar att intresset för den pedagogiska användningen av IKT har 

växt och att Sverige har satsat miljardbelopp på att öka användningen i skolan. “Att 

tala, läsa, skriva och räkna är grundläggande baskompetenser. Kunskap i informations- 

och kommunikationsteknologi (IKT) har idag blivit den femte baskompetensen.” (s.9). 

Enochsson (2007) redogör för att det var Stig-Roland Rask som lanserade begreppet 

den fjärde basfärdigheten då han inte hade med tala som en baskompetens. Rask 

menade att en fjärde basfärdighet skulle innebära fallenheten i att hantera det stora 

inforationsflöde som finns i vårt samhälle. Denna färdighet beskrivs i åtta S (s. 11): 

”söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och 

sammanställa.” Begreppet blev snabbt erkänt, men steget till att använda 

informationstekniken i praktiken har inte varit en självklarhet. Eftersom 

informationssökning inte betraktas som ett eget ämne förklarar Enochsson (2007) att 

det blev lärarnas ansvar att lära ut färdigheten i ett ämnesintegrerat perspektiv. I ett 

samhälle som vimlar av information som är mer eller mindre pålitlig, menar Enochsson 

att de flesta troligtvis ser förmågan att hantera information som en nödvändig kunskap. 

Enochsson menar vidare att det inte handlar om en viss ålder när denna basfärdighet 

kan utövas, utan att det istället handlar om att se till utveckling och möta eleven där 

han/hon befinner sig just nu. 

 

IKT som hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning 
 

När det gäller barns tidiga läs- och skrivinlärning menar Trageton (2005) att skrivning 

är enklare än läsning men att just skrivning för hand tar mycket energi. För att 

förebygga detta kan datorn fungera som ersättning till pennan. Genom skrivning vid 

datorn kan barnens texter bli föremål för läsning och barnen lär sig läsa genom sin egen 

skrift. Trageton talar därför om att vända på begreppet och kalla läs- och skrivlärande 

för skriv- och läslärande. Jedeskog (1993; jfr Trageton, 2005) menar att datorn är ett 
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otvivelaktigt hjälpmedel i skrivprocessen. För de elever som tidigare har fått kämpa för 

att lyckas att få ihop ett fåtal meningar under en lektion, har datorstödet bidragit till en 

stimulans. Eleverna skriver nu längre texter och behöver inte oroas över att de själva 

inte kan läsa sina egna texter (Jedeskog, 1993). 

 
Alla vet vilket stök det är när papper ska plockas fram, pennor vässas och suddgummin lånas ut till 

höger och vänster. För att inte tala om mången elevs möda att plita ner läsliga bokstäver till ord, 

som han/hon sedan ska försöka tyda eller ännu värre låta någon kamrat ta del av. Då är det som 

upplagt för avledande och alltid störande elevmanövrar. Ordbehandlare befriar oss från sådana 

irritationsmoment (Jedeskog 1993, S.89). 

 

Trageton (2005) menar att skrivmaskinfunktionen i IKT är den mest använda 

funktionen utanför skolan. Författaren talar vidare om bokstavsräckor som den första 

fasen i maskinskrivning. När barnen får chans att skriva vad de vill, lär de sig själva och 

varandra bokstäver, både genom skrivandet i sig men framförallt genom efterarbetet. 

Trageton förklarar att en lång text kan ta bara någon minut att skriva men att 

efterarbetet, som till exempel kan bestå i att hitta bokstäver, kan ta timmar. Trageton 

(2005) menar att det alltid bör finnas två elever vid varje dator eftersom det stimulerar 

det sociala samspelet samtidigt som de kan hjälpa varandra tekniskt och språkligt. 

 

Groundwater-Smith (i Monteith, 1993) ger uttryck för komplexiteten i skrivning. De 

många tankar som skribenten själv har måste omvandlas till något som läsaren i sin tur 

kan ta del av och ha utbyte av. Skrivning är en inre dialog som författaren för med sig 

själv eller en påhittad läsare, för att kunna utforma sin text. Den individuella 

ansträngning som en skriven text innebär är dessutom något som värderas högt, både 

inom och utanför skolan. Genom att istället låta eleverna skriva en text tillsammans på 

datorn behöver de diskutera och samspela för att kunna komma överens om vad de ska 

skriva. Detta leder till en större språklig process då eleverna måste argumentera för sina 

ställningstaganden vad gäller både ord och meningsbyggnader. För att kunna skriva en 

gemensam text måste eleverna synliggöra sitt ställningstagande för varandra och sig 

själva, vilket ger en annorlunda och givande skrivupplevelse, menar Groundwater-

Smith. 

 

Dokumentation 
 

Ett arbetspass i skolans verksamhet kan aldrig återskapas då dagen är slut. Det finns 

däremot en möjlighet att med olika metoder dokumentera det som sker i klassrummet 

(Nilsson, 1999). Syftet med en pedagogisk dokumentation kan bland annat vara att 

utveckla och finna nya lösningar för att utveckla sin egen roll i undervisningen. Nilsson 

förklarar att ett av det enklaste och troligtvis vanligaste sättet för en lärare att göra en 

dokumentation är att skriva en digital lärardagbok. I dagboken skriver läraren ner vad 

som har hänt under dagen och automatiskt sker en reflektion över varför vissa händelser 

inträffade. Reflektionerna kan upplevas svåra och problematiska då lärare ofta kopplar 

ihop brister som uppstår i undervisningen med sina egna personliga brister, menar 

författaren. Lärarboken är i normala fall privat och ska inte läsas av andra lärare, därför 

anser Nilsson att det kan vara bra att istället för att reflektera över sina brister skriva om 

situationer då man exempelvis blev glad, ledsen eller besviken.  

 

Nilsson (1999) menar att videoinspelning kan vara ett givande sätt att dokumentera i 

undervisningen, och att metoden har både för- och nackdelar. För att 
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videoinspelningarna ska ge ett resultat och berika dokumentationen ställs det krav på 

ekonomi, teknisk kvalitet och kunskap. Förutom detta kräver videoinspelningar en lång 

period av träning för att både elever och lärare ska känna sig bekväma med tekniken 

och se den som ett naturligt inslag i verksamheten. Denna dokumentationsform fordrar 

även en extra person som enbart ansvarar för videoinspelningen, då det inte är 

realistiskt att låta läraren ansvara för detta moment samtidigt som hon ansvarar för 

klassens undervisning. Nilsson (1999) menar att dessa reservationer inte ska hindra 

lärarna från att använda videon i undervisningen då detta är praktiskt och ekonomiskt 

möjligt. Videokameran i undervisningen ger en viktig och kompletterande information 

som inte blir synlig i någon annan form av dokumentation.  

 

Folkesson (2004) menar att dokumentation även är en del som lärarna kan använda sig 

av i undervisningen. Eleverna kan då få möjlighet att med hjälp av digitala bilder få 

återge exempelvis ett studiebesök. Författaren menar att eleverna på detta sätt minns 

mer från studiebesöket och att eleverna stimuleras att skriva längre texter samtidigt som 

det ger en känsla av delaktighet. När det görs dokumentation är det även viktigt att 

elevernas alster har en mottagare. Då dokumentationen görs vid datorn menar 

författaren att det blir enklare för eleverna att ta del av varandras texter eftersom 

dataskriven text är mer lättläst än handskriven text. Trageton (2005) förespråkar 

exkursioner som arenor för lärande med de yngre skolbarnen eftersom de då knyter an 

till lokala förhållanden. Efter en exkursion kan eleverna med datorns hjälp summera 

sina upplevelser och kunskaper. När det kommer till äldre elever som ska forska i en 

större verklighet menar dock författaren att Internet kan vara en lämpligare metod för 

kunskapsinhämtning.  

 

Informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande 
 

Cunningham och Andersson (1997) menar att det kan uppstå tillfällen i undervisningen 

där läraren snabbt behöver få möjlighet till fakta om ett ämne som de själva inte 

behärskar. Med Internets sökverktyg är det förhållandevis lätt att få en djupare inblick i 

ämnet än om man jämför med en uppslagsbok. Detta gäller i första hand ”nutidsfakta”. 

(Cunningham och Andersson 1997). Detta svarar även upp mot de mål som uttrycks i 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

(Lpo94, s.10), där det står att eleverna i grundskolan ska ”använda informationsteknik 

som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”. Cunningham och Andersson (1997) 

redogör för att den mänskliga hjärnan är otroligt skicklig när det handlar om att hantera 

alla sinnesintryck som kommer in. Däremot är det svårare att komma åt det 

betydelsefulla i informationsflödet eftersom processen måste läras och tränas in. 

Skolans uppgift är att lära ut informationshantering (Cunningham och Andersson, 

1997). Innan informationsexplosionen menade många att det var skolans roll att välja ut 

den information som skulle introduceras för eleverna. Nu finns det så mycket 

lättillgänglig information att eleverna måste rustas så att de själva kan hantera 

informationen. Trageton (2005) instämmer och förklarar att eleverna måste lära sig att 

kritiskt granska information för att kunna sålla mellan reklam, propaganda och fakta. 

Författaren menar dock att detta inte är helt enkelt för elever i de tidigare skolåren och 

att det därför kan vara klokt att läraren i förväg gör ett urval av tänkbara sajter. 

 

IKT- användning utifrån ett lärarperspektiv  
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Säljö (2002) ser IKT som en utmaning mot den traditionella undervisningen och synen 

på lärandet. Säljö redogör vidare för hur den största delen av informationstekniken har 

introducerats genom ett eget experimenterande och undersökande av barnen/eleverna. I 

skolans undervisning har inslagen varit små då lärarna nödvändigtvis inte är de som kan 

mest inom detta ämne. Monteith (1993) menar att det är viktigt att lärarna trots detta 

vågar använda sig av IKT. En lärare kan inte själv vara expert på allt och kommer 

oundvikligen att möta elever som kan mer än honom/henne inom vissa områden. 

Monteith förklarar att lärares expertis ligger i att kunna utveckla eleverna och även om 

eleverna har mer kunskap kring datoranvändning eller ett visst datorprogram behöver 

de hjälp med att nyttja sin kunskap. Författaren förklarar vikten av att, som lärare, ta till 

vara på den samlade kunskapen i klassen. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2001) 

anser att IKT inte nödvändigtvis förändrar förskolan eller skolans tradition utan ser 

istället det pedagogiska sammanhanget som en viktig aspekt. Pedagogerna och de 

vuxnas inställning har en stor betydelse och därför anser författarna att det är viktigt att 

ge lärarna en kompetensutveckling inom IKT. Johansson (2000) menar att det finns en 

rädsla för att förstöra datorn då man vet med sig att datorn är dyr. Det finns även en 

rädsla att göra bort sig genom att visa att man inte behärskar tekniken. Denna rädsla är 

inte någon bra utgångspunkt för lärande, menar Johansson.  

 

Många pedagoger som jobbar i de tidigare åldrarna i skolan är skeptiska till användning 

av IKT i undervisningen menar Folkesson (2004). De är oroliga att eleverna inte 

kommer att kunna prestera i det ”vanliga” skolarbetet om för mycket fokus läggs på 

datorn. Lärarnas rädsla består också i okunskap, då de inte vet vad de kan använda 

datorn till och Sandahl och Unenge i Folkesson (2000; jfr Alexandersson, Linderoth 

och Lindö, 2001) anser att lärarna är i behov av fortbildning. Lärarna i de tidiga åren i 

skolan har ett stort ansvar när det kommer till att lära eleverna läsa och skriva. För att 

öka datoranvändningen menar Folkesson att lärarna måste se hur datorn kan vara en del 

i detta arbete. Pedersen (1998) menar däremot att IKT i undervisningen kan leda till att 

läraren väljer bort pedagogiska värdefulla aktiviteter mot arbete framför datorn. 

Pedersen skildrar hur kanadensiska forskare har uppmärksammat hur exempelvis 

datorstimulering i naturvetenskapliga ämnen fått kompensera de verkliga 

laborationerna. 

 

Pedagogiska program 
 

Under 1950- och 60-talet dominerades skolan av ett tänkande som byggde på Fredrik B. 

Skinners betingningsteorier, som gick ut på att en enkel inlärning skulle förstärka ett 

önskat beteende (Enochsson, 2007). Förstärkningen omfattar belöningar eller 

bestraffningar av olika slag, psykologiska eller fysiska. Skinner förespråkade 

belöningar eftersom de framstod som mest effektiva. Han utvecklade också 

uppfinningsrika undervisningsmaskiner som kan liknas med de ”drillprogrammen” som 

idag nyttjas i datorerna, där eleven direkt efter avslutad uppgift får reda på om den är 

rätt eller fel. I detta fall finns det enbart en rätt lösning, och allt annat är fel. Enochsson 

förklarar att liknande uppgifter kan vara meningsfulla då syftet är att något ska läras in 

och bli ”automatiskt”. Författaren menar dock att det finns exempel på svensk forskning 

där eleverna har fått en ”fel” -signal från datorprogrammet som varit svårbegriplig, då 

eleverna inte har fått någon förklaring till vad som varit fel.  

 

Trageton (2005) förklarar att de senaste 25 årens lekforskning visar att lek är en 
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förutsättning för varaktigt lärande i åldrarna 6-10 år. För att kunna värdera de IKT-

program som finns bör därför lärare ha en grundlig kännedom kring lekutveckling. 

Många av dagens pedagogiska spel är präglade av traditionell syn på lärande och 

stämmer därför dåligt överens med läroplanen. Trageton förespråkar istället öppna 

program där eleven har kontrollen över spelet. Jedeskog (1993) instämmer med 

Trageton och kritiserar användningen av drillprogram. Samtidigt menar Jedeskog att 

elevernas lärande inte automatiskt utvecklas genom arbete under friare arbetsformer. 

Författaren ger exempel på att eleverna ofta får klara sig själva när de sitter vid datorn 

och att den viktiga vuxenkontakten då uteblir. Trageton (2005) tillägger även att de val 

som eleverna ställs inför i spelet bör var utmanande och leda till en progression. Om 

inte så är fallet gissar eleven utan närmare eftertanke eller inspireras av eleverna vid 

datorn intill, vilket inte leder till lärande.  

 

Förhoppningar och visioner 
 

I Rapport 208 (Skolverket, 2001) finns en tabell över hur många datorer för 

undervisning som finns per elev, i den kommunala grundskolan (år 1-9). Tabellen visar 

att 1993, när den första mätningen gjordes, fanns en dator fördelat på 38 elever. 2001 

gjordes den senaste mätningen och då var det cirka 8 elever per dator inom 

grundskolan. Även om datortätheten har ökat är många av dessa datorer enligt Jedeskog 

(2005) gamla eller icke fungerande och eftersom skolans budget runt om i landet är 

dålig kommer de flesta skolor inte ha råd att köpa fler/nya datorer den kommande tiden. 

Jedeskog menar att även om IKT- användandets fokus bör ligga i pedagogiken istället 

för i tekniken, spelar antalet datorer stor roll för undervisningsmöjligheterna. För att den 

nya teknik som finns ute på skolorna ska komma till sin rätt behöver lärarna också ha 

rätt attityd förklarar Jedeskog. Ser inte lärarna själva nyttan med den nya tekniken blir 

det ett åliggande att lära sig hur den fungerar och därmed går inte bara lärarna, utan 

även deras elever, miste om möjligheterna tekniken besitter. Jedeskog förklarar att 

lärare fungerar som en länk mellan de tjänstemän som bestämmer över skolans resurser 

och de elever som kan ha användning för dem. 

 

Pedersen (i Tydèn, 2000) menar att förväntningarna inom IT har förändrats under de två 

senaste årtiondena. Från ett lovande skede där förväntningarna var höga har 

förhoppningarna nu blivit mer verklighetsanpassade och den nya tekniken ses nu som 

ett hjälpmedel bland alla andra i skolan. Yttrandena kring IKT i skolan kännetecknas av 

stora förhoppningar (Riis, 2000). Detta instämmer även Alexandersson, Linderoth och 

Lindö (2001) med och menar att det fanns stora förhoppningar om att datorn i skolan 

skulle höja kvalitén på inlärningen, men att detta är något som inte har infriats. De 

visioner som lärarna hade kring IKT har till och med mildrats under de senaste åren. 

Både praktiska upplevelser och forskning visar att lärarna inte använder datorn i någon 

större utsträckning, och därför innebär datorerna ingen större omväxling för yrkesrollen 

(Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001). En hel del av de förväntningar och 

visioner som finns på IKT har utformats utan att de yrkesmässiga lärarna varit delaktiga 

(Riis, 2000). Hon menar att det eventuellt hänger ihop med att innehållet begränsats till 

att endast innefatta teknikens möjlighet i sig. Detta kan även vara en orsak till att IKT:s 

betydelse för lärandet inte har fått någon konkret utformning. Riis förklarar att ett 

samtal kring praktik och lärande utifrån IKT är en förutsättning för att skapa 

skolutveckling. För att det ska ske en förändring behöver lärarna känna att de äger sin 

egen process för att uppnå ett gott resultat. Riis redogör för att skolutveckling är en av 
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de positiva effekterna som lyfts fram angående IKT användning. Under 80-talets mitt 

(innan det fanns lättillgängliga möjligheter att använda datorn i kommunikativt syfte) 

betonades andra infallsvinklar på datorns roll i skolan. Ett av motiven var en 

förberedelse inför arbetslivet, och ur ett demokratiskt perspektiv lyftes rätten av att ha 

datorvana för att kunna vara med och påverka utvecklingen av denna teknik. 

 

Teoretiskt perspektiv 
 

Under de senaste 50 åren har fokuset i den pedagogiska grundsynen förändrats en hel 

del förklarar Trageton (2005). Från behaviorism, där vikten låg vid lärarens 

undervisning och eleven blev konsument av det stoff som läraren serverade, till 

konstruktivism där den självlärda eleven själv bygger upp sin kunskap och därmed blir 

producent. Dagens skola har ett sociokulturellt synsätt som bygger på att elever lär i 

samspel med varandra. Den lärande gruppen blir därmed producent av kunskap. I 

läroplanerna Lpo 94 och Lpfö 98 syns tydligt Vygotskijs tankar om det sociokulturella 

klassrummet där den kunskapande och lärande eleven står i centrum (Trageton). ”Barn 

söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Lpfö, s.6).  

 

I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en särskild, teknisk 

innebörd (Säljö, 2005). Redskapen och verktygen står för de intellektuella och fysiska 

resurser som vi utnyttjar för att förstå och agera i vår omvärld. Kunskaper och 

färdigheter tillägnar vi oss i ett samhälle där vi blir delaktiga genom en ömsesidig 

påverkan av andra människor. Det är kommunikationen/samspelet mellan människorna 

som är det väsentliga. Det är via kommunikationen som sociokulturella hjälpmedel 

skapas, men det är också via kommunikation som de förs vidare (Säljö, 2005). Både i 

hemmet och på arbetet hjälper de tekniska redskapen oss att bibehålla olika aktiviteter 

eller lösa olika problem som uppstår. Vi lever i en värld full av tekniska redskap som 

bland annat telefoner, bandspelare, radio- och tv-apparater och datorer som ger oss en 

möjlighet att kommunicera, sprida och ta emot information.  

 

Hur människans lärande ser ut kan aldrig förenklas till en fråga om endast teknik eller 

metod. Vilket det finns en benägenhet till att göra i skolans undervisning (Säljö 2005). 

Informationsteknologin kan aldrig lösa lärandets problem, tekniken förändrar endast 

dess villkor. Lärandet är inte begränsat till skolans omgivning, utan många av de 

huvudsakliga kunskaper och färdigheter vi är i behov av tillägnar vi oss fortfarande i 

andra sammanhang, där syftet inte är att förmedla kunskaper. Exempel på sådana 

omgivningar är familj, arbete, vänner och i föreningar. Ett av människans mest 

utmärkande drag är förmågan att ta till vara på erfarenheter och utnyttja dem i framtida 

sammanhang. Lärandet kan ske både på en individuell och på en kollektiv nivå. Den 

teknologiska och sociala utvecklingen inverkar på hur vi tar del av information, 

kunskap och färdigheter. Den typ av kunskap som är praktisk och givande i samhället 

har ändrats genom århundrade och kommer ständigt att förändras efter omvärldens krav 

och möjligheter (Säljö 2005).  
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Del 2: Metod  
 
I metoden förklaras vårt tillvägagångssätt genom rubrikerna; metodval, urval, 

genomförande, analys, trovärdighet och forskningsetik. 

 
Metodval 
 

Undersökningen utgår ifrån en kvalitativ forskningsansats, då vårt syfte var att ta reda 

på hur lärarna uppfattar och använder IKT i undervisningen i grundskolans tidigare år 

samt se vilka visioner lärarna har kring tekniken. Syftet med en kvalitativ studie är att 

upptäcka variationer och strukturer hos företeelser, innebörder och egenskaper (Starrin 

och Svensson, 1994). 

 

Kvalitativ intervju som metod 
 

En kvalitativ intervju karakteriseras av att man ställer enkla och raka frågor, vilka man 

får uttrycksfulla svar på. Utifrån resultatet går det senare att urskilja många intressanta 

händelseförlopp, åsikter och mönster (Trost, 2005). Skillnaden mellan ett samtal och en 

intervju är att vid intervjuer undviks känsliga samtalsämnen. Det är en fördel om 

respondenterna uppfattar intervjun som ett samtal samtidigt som intervjuaren bör 

undvika att se intervjuer som ett samtal. I ett samtal utbyts åsikter medan intervjuaren i 

en intervjusituation är den som ställer frågorna utan att i någon större utsträckning dela 

med sig av sina egna åsikter. Det huvudsakliga i en intervju är att den som intervjuar 

försöker begripa den intervjuade och sätter sig in i deras tankevärld gällande den 

föreställning de har kring ämnet. Intervjuarens roll är att lyssna aktivt och att ställa 

frågor utan att bli ifrågasättande menar Trost. Kvalitativa intervjuer ger utrymme för 

respondenterna att svara med egna ord och därmed en låg standardisering (Patel och 

Davidsson, 2003). Strukturen för våra intervjuer är relativt hög i och med att vi utgår 

från bestämda frågor i en viss ordning. Beroende på respondenternas svar kan dock 

denna ordning komma att ändras och följdfrågor ställas.  

 
Urval 
 

Studiens resultat bygger på kvalitativa intervjuer med fyra kvinnliga lärare i 

grundskolans tidigare år. Anledningen till att vi avgränsat oss till grundskolans tidigare 

år är för att vi själva kommer att vara verksamma inom dessa åldrar. Valet av dessa fyra 

lärare gjordes på respektive VFU-skola efter tillgänglighet i arbetslaget. I vårt fall ledde 

detta till att tre av respondenterna är verksamma inom förskoleklass. Våra respondenter 

arbetar på två olika grundskolor och är verksamma inom förskoleklass till och med år 

tre. Skolorna är belägna i en mindre kommun i Västra Götalands län. Lärarna har valts 
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utan att vi i förväg visste hur deras befintliga arbete med IKT i undervisningen var 

utformat.  

 

Nedan följer en kort presentation av våra respondenter. Vi har valt att använda oss av de 

fiktiva namnen Margareta, Gunilla, Kristina och Britt på våra respondenter för att värna 

om deras anonymitet. 

  

 Margareta är i femtioårsåldern och är utbildad förskollärare. Hon har arbetat 

som lärare i förskoleklass i fyra år. Tidigare arbetade hon inom förskolan.  

 

 Gunilla är i femtioårsåldern och är utbildad förskollärare och har arbetat som 

lärare i förskoleklass i 17 år. Tidigare arbetade hon som förskollärare.  

 

 Kristina har innan arbetat som barnskötare men utbildade sig till förskollärare på 

90-talet och har sedan dess arbetat i förskoleklass, år 1 och på fritids. Hon är i 

fyrtioårsåldern. 

 

 Britt är i femtioårsåldern och har arbetat 30 år inom skolan. Hon har arbetat på 

sin nuvarande arbetsplats de senaste 20 åren, som lärare för de tidigare åldrarna 

(år 1-3).  

 
Genomförande 
 

Respondenterna kontaktades i förväg genom direktkontakt och meddelades om vad 

intervjun skulle gälla, i vilket syfte den skulle komma att användas och tillfrågades om 

de ville medverka. Samtliga av de lärare som kontaktades valde att medverka i studien. 

Miljön för intervjun ska vara så tilltalande som möjligt för att det ska kännas tryggt för 

både partnerna (Stukat, 2005). Detta har vi tagit hänsyn till genom att genomföra 

intervjuerna på respektive skola på en avskild plats. Vi valde att genomföra två enskilda 

intervjuer var, för att situationen skulle bli mer avslappnad och respondenten inte skulle 

känna sig i underläge. Samtliga intervjuer genomfördes på respektive lärares klassrum 

efter avslutad skoldag. Intervjuerna utgick från bestämda frågor (se bilaga) i en viss 

ordning men beroende på lärarnas svar kunde ordningen ändras. Frågornas karaktär var 

öppna och utformade utifrån vårt syfte. Följdfrågor ställdes också för att få 

respondenterna att utveckla sina svar. Exempel på följdfrågor som kunde ställas var: 

”Hur tänker du då?”. Längden på intervjuerna styrs av i vilken grad vi fått den 

informationen vi söker, samt i vilken utsträckning respektive respondent arbetar med 

IKT, vilket kan växla från respondent till respondent och även från tillfälle till tillfälle 

(Starrin och Svensson, 1994). Intervjuerna i denna studie har tagit mellan 20 - 40 

minuter och spelades in med hjälp av en mp3- spelare. 

 
Analys 
 

Bearbetningen av materialet skedde genom att intervjuerna transkriberas i sin helhet. 

Materialet bearbetades genom att väsentliga delar, som svarar mot vårt syfte, lyftes 

fram. Genom att svaren analyserades framkom mönster i respondenternas svar som 
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svarade på frågeställningarna. Frågorna vägledde vår analys och dessa kom sedan att 

utgöra rubriker i vårt resultat. Detta arbete gjordes gemensamt för att båda skulle vara 

insatta i vårt resultat, då intervjuerna genomfördes enskilt. För att särskilja 

respondenternas svar från varandra valdes fiktiva namn och en färgkod tilldelades varje 

respondents svar. Svaren kategoriserades genom att vi ”klippte och klistrade”. Detta 

gjordes med hjälp av ordbehandlingsprogram där varje intervju (som förekom i ett 

enskilt dokument) klipptes in i ett gemensamt resultat.  

 

Det bör förekomma en balans mellan de citat och den förklarande texten i resultatet 

(Patel och Davidsson, 2003). Vårt syfte med citaten är att styrka den bearbetade texten 

utifrån respondenternas svar. De citat som förekommer i resultatet är kopplade till 

respondenternas fiktiva namn. När vi sedan skrev vårt resultat så behöll vi färgerna för 

att lättare särskilja respondenter åt. 

 
Trovärdighet 
 

Vid en kvalitativ studie med kvalitativa intervjuer utgör trovärdigheten en svårighet 

(Trost, 2005). För att öka tillförlitligheten på intervjuerna har respondenternas svar 

spelats in. Vid intervjuerna undveks ledande frågor för att inte respondenterna skulle 

påverkas. Då intervjuerna genomfördes i lärarnas respektive klassrum kunde vi genom 

miljön utläsa vissa faktorer i deras arbete med IKT, exempelvis dokumentationer på 

väggarna. Vårt syfte var inte att utföra en observation men eftersom man alltid påverkas 

av miljön tas helheten in automatiskt. Detta berikar även vårt resultat då svaren lättare 

tolkas.  I stor grad användes litteratur av, för oss, kända författare. Den största delen av 

litteraturen är utgiven på 2000-talet med undantag för fyra böcker som är utgivna under 

1990-talet. Dessa granskades och valdes då de fortfarande hade ett relevant innehåll för 

vår studie.  

 
Forskningsetik 
 

Anonymitet innebär att intervjuaren inte känner till namnet eller andra 

igenkänningstecken på respondenten. Med konfidentialitet menas att det som sägs i 

intervjun inte får föras vidare (Trost 2005). Vid kvalitativa intervjuer är det vanligt att 

man känner till respondenternas namn, vilket var fallet för oss. Därför kan inte 

anonymiteten gälla genom att respondenterna inte är anonyma inför oss. Lärarna har 

givits fiktiva namn så att respondenterna blir anonyma för läsarna av rapporten. För att 

skydda respondenternas integritet har även de citat som förekommer i resultatet 

omarbetats för att inte innehålla talspråk.  

 

Vi har utgått ifrån de fyra grundläggande individskyddskravet som vetenskapsrådet 

förespråkar: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2001): 

 

 Informationskravet: Innebär att respondenterna informeras om studiens syfte 

samt blir informerade om villkoret för deras deltagande. När vi kontaktade våra 

respondenter talade vi om att resultatet skulle användas till vår uppsats.  
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 Samtyckeskravet: Innebär att respondenterna själva har rätt att påverka hur 

länge och på vilka villkor deltagandet ska ske. Personer som inte är myndiga 

behöver ha vårdnadshavarnas tillstånd, vilket inte behövdes i vårt fall då vi 

intervjuade vuxna. 

 

 Konfidentialitetskravet: Innebär att hänsyn tas till respondenternas integritet 

genom att tystnadsplikt gäller, personuppgifter ska förvaras så ingen 

utomstående kan få tag i dem. Vi valde att använda oss av fiktiva namn på våra 

respondenter för att skydda deras identitet. Inte heller ort och skola har anges 

vid utformning av arbetet. 

 

 Nyttjandekravet: Innebär att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål. Detta tog vi hänsyn till genom att vi 

informerade våra respondenter om att det endast var vi som skulle ha tillgång till 

det inspelade materialet och att det bara skulle användas till denna uppsats.  
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Del 3: Resultat 
 
I resultatet presenteras väsentliga delar av respondenternas svar. Citat används för att 

förklara och förtydliga den text som arbetats fram genom analysen.  

 
Lärarnas uppfattning kring innebörden i begreppet 

IKT 
 

Margareta menade att hon från början inte kände till vad k:et stod för utan bara tänkte 

på IT. Efter att ha fått begreppet förklarat för sig säger Margareta att hon i första hand 

tänker på IKT som IT och alla tekniska apparater. Gunilla däremot uttrycker att hon inte 

har hört förkortningen överhuvudtaget och menar att om hon skulle ha hört det i ett 

annat sammanhang hade hon inte kopplat ihop det med IT. Däremot har hon hört 

mycket om kommunikation i olika sammanhang kopplat till IT. Hon förklarar detta som 

att när hon pratar med någon som läser en kurs på Högskolan kan denna säga att både 

kommunikation och IT ingår.  

 

Kristina och Britt har hört talas om begreppet och kan ge uttryck för vad förkortningen 

står för. De kan dock inte redogöra för vad informations- och kommunikationsteknik 

innebär. Britt säger att det är en förkortning som är ganska ny men som ändå har funnits 

ett tag. ”Skolan ska ju ha plan för detta och kommunen framförallt.” På frågan om vad 

hon tänker på när hon hör begreppet IKT svarar hon att hon tänker på den här planen 

som gjordes som upplevdes för avancerad. Nackdelen med den ursprungliga 

arbetsplanen var att den förutsatte att man fick sitta med enskilda barn och visa och lära 

dem. Enligt Britt ser inte verkligheten ut så och planen fick därför omarbetas. 

 
Jag tänker nog lite på den här planen som gjordes som vi upplevde som för avancerad, för den gick 

tillbaka på remiss och fick ändras. Nackdelen med den ursprungliga var att den förutsatte att man 

fick sitta med enskilda barn och visa och lära dem. Så ser det ju inte ut i en klass. Jag tror att man 

drog ner nivån lite. Jag tänker lite på den biten av datorer som man har här på skolan. Vad man 

själv gör och vad barnen gör. Jag tänker egentligen inte så mycket på planerna utan mer på 

vardagsanvändandet av dator. (Britt) 

 

Kristina berättar att IKT är något som de ska arbeta med mycket i skolan och att hon i 

våras gick en kurs i svenska på högskolan där IKT ingick. Hon förklarar att hon har läst 

en bok som handlar om IKT men minns inte vad den heter. Kristina menar att det är 

lättare att uttrycka sig med datorns hjälp när man är lite äldre, och kommit lite längre än 

vad hennes barn har gjort. 

 
Verksamheten kan synliggöras genom IKT  
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Margareta redogör för att hon ser videokameran som ett bra komplement i 

undervisningen för att synliggöra förskoleklassens verksamhet för föräldrarna. Genom 

att filma barnen i aktiviteterna skulle föräldrarna kunna få en inblick i hur 

förskoleklassen fungerar samt se hur deras barn arbetar i verksamheten. Underlaget 

skulle även kunna användas för att barnen skulle få chansen att se sig själva på film. 

Detta material skulle i sin tur kunna användas som en utgångspunkt vid föräldramöten. 

Både för de föräldrar som har sina barn i verksamheten men också för dem som har 

barn som ska börja i förskoleklass. Margareta framhåller att hon tycker att det är viktigt 

att visa att det inte är bänkar i förskoleklassen utan att barnen arbetar parallellt med 

både arbete och lek. Utifrån ett pedagogperspektiv anser Margareta även att det skulle 

vara nyttigt för pedagoger att bli filmade i undervisningen, för att de ska kunna få syn 

på sin egen roll och därmed ges chans att utvecklas. Samtidigt är Margareta skeptisk till 

dokumentation av elever av detta slag med tanke på bestämmelser och sekretess. 

 

Dokumentation av något slag redogör samtliga pedagoger för att de använder i 

undervisningen. Britt berättar att det för tio år sedan inte togs några kort alls på skolan 

men att det idag är ett naturligt inslag i verksamheten. I första hand handlar det om 

pedagogisk dokumentation i lärandesituationer med hjälp av digitalkamera. Både 

Margareta och Kristina har ett väl inarbetat arbetssätt där barnen är medvetna om 

dokumentationens syfte. Barnen uppskattar bilderna och är stolta när de får visa 

föräldrar och andra elever. Margareta förklarar att hennes barngrupp själva kan be om 

att få bli dokumenterade. Kristina använder sig mycket av kameran i undervisningen; 

hon dokumenterar barnens vardag, hon dokumenterar deras arbete och låter eleverna ta 

egna bilder. Kristina och Margareta anser att korten ska tas i naturliga situationer, där 

man ser vad barnen gör. Kristina ger utryck för detta och ger exempel på när 

dokumentering sker; 

 
Det här var när han gjorde film, det här var när han var i skogen, när han målar, gör en 

pärlplatta, när han håller på med bokstaven S. Olika saker de gör i olika situationer. Inte 

bara sådana där uppställda kort. (Kristina) 

 

Kristina menar även att det märks att eleverna uppskattar dokumentationerna genom att 

de är stolta när de får visa för sina föräldrar vad de har gjort. Britt förklarar att hon 

använder sig av två olika sorters dokumentation; enskild dokumentation och 

dokumentation som ingen enskild äger. Den enskilda dokumentationen sker genom att 

kort tas för att följa barnets utveckling. Dessa kort sätts in i elevens planeringsböcker 

eller i portfoliopärmarna. Vardagsdokumentationen som ingen enskild äger görs för att 

visa föräldrarna vad de håller på med i nuläget i verksamheten. Kristina sammanställer 

ofta sina vardagsdokumentationer i form av ett fotokollage. Dessa sätts sedan upp i 

korridoren eller i klassrummet för att visa andra barn/elever och föräldrar. Kollagen 

görs genom att Kristina klipper ut bilder som hon skrivit ut på datorn, klistrar upp 

papper och skriver text till. Hon är medveten om att detta arbete skulle kunna gå fortare 

med hjälp av datorn men menar att datorn som är kopplad till färgskrivaren ofta är 

upptagen.  

 
IKT som ett pedagogiskt verktyg för att söka fakta 
 

Margareta berättar att datorn just nu används mest som ett verktyg för att söka kunskap 

tillsammans med en vuxen. I den förra barngruppen fick barnen göra en bok 
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tillsammans. Barnen fick välja varsitt djur för att sedan ta reda på fakta som de tyckte 

var intressant med sitt specifika djur.  Frågorna som ställdes kunde exempelvis vara hur 

stor en tiger kan bli? När Margareta frågade barnen hur de skulle gå tillväga för att hitta 

information om djuren svarade en pojke ”Vi kan googla.”. Genom detta svar blev det 

tydligt att barnen redan i en tidig ålder känner till hur man söker kunskap på datorer.     

”Vuxna kanske i första hand tänker att man kan använda sig av en uppslagsbok för att 

söka kunskap men barnen hänger med och tar del av utvecklingen.” (Margareta) 

 

Kristina redogör för att de använder datorn på våren när de utforskar fåglar. Då lär sig 

eleverna om stannfåglarna. Eleverna får då gå in på datorn och titta på bilder för att se 

hur fåglarna ser ut, leta fakta och lyssna på ljudet. Kristina menar att det är lätt att få 

fram hur fågeln låter. I detta arbete är eleverna verksamma i grupp och Kristina hjälper 

en grupp i taget vid datorn. Kristina menar att datorn är ett bra verktyg att ta till då hon 

själv inte kan svara på någon av de frågor som eleverna ställer. 

 
Eller om det är någon som frågar någonting. Hur ser den flaggan ut? Och så har jag inte den 

här, då säger jag ”Vi kan kolla på datorn” och så hjälper jag dem för de får inte gå in på nätet 

själva eftersom de är små. Om det är någon som har någon fråga som jag inte kan svara på 

och som jag inte har bok till så går vi in på nätet och kollar. (Kristina) 

 
Pedagogiska spel  
 

Kristina, Margareta och Britt berättar att de använder sig av pedagogiska spel både 

inom matematiken och inom svenskan i sina klasser. Av alla respondenterna är Gunilla 

den enda som i dagsläget inte använder sig av pedagogiska spel i undervisningen 

eftersom gruppen har varit utan dator en längre tid. Hon förklarar att hon i tidigare 

grupper använt sig mycket av pedagogiska spel, bland annat inom matematik. Britt ger 

exempel på ett svenskaspel som heter Wendy och Tim som hon använder sig utav. Det 

är bra vid grundläggande skrivträning och eleverna tycker själva att det är väldigt roligt. 

Hon uttrycker att ”… om barnen upplever att det är tråkigt så gör det ingen nytta.”. 

Däremot är hon inte lika nöjd med de matematiska spel hon hittat. Kristina vill ha fler 

spel med problemlösande arbetssätt och ger räknesagor som ett exempel. Tyvärr är 

många spel istället uppbyggda på vad hon kallar ”matte på det gamla sättet”.  I dessa 

ges matteuppgifter i subtraktion eller addition som eleven ska lösa. Denna typ av spel 

berättar Margareta också om men hon är av en annan uppfattning. Eftersom hon har en 

elev som ligger före de andra i matematiken får denne spela ett pedagogiskt spel där 

man ska lösa tal i addition och subtraktion som sedan rättas av datorn. 

 

Gunilla och Kristina utrycker att många barn spelar dator hemma. Gunilla har märkt att 

spelen ofta är olämpliga för deras ålder. Hon säger sig även se hur barnens 

datorspelande påverkar deras förmåga att prestera i skolan eftersom de är trötta och 

hängiga. Kristina talar istället om fördelar med barnens datorspelande i hemmet. Hon 

har använt sig utav IT i undervisningen så länge hon har haft tillgång till datorer och 

sedan dess har spelen hunnit utvecklas en hel del. Hon förklarar vidare att hon idag kan 

be eleverna att själva försöka logga in och starta spelet, vilket de ofta klarar. Elevernas 

ökade datorkunskap förklarar Kristina med att eleverna spelar mycket hemma.  

 
Skillnaden på då och nu är att jag då hade program där de fick lära sig hur man hanterar musen, 

hur man flyttar saker med hjälp av musen på skärmen. Det var fiskar och sådant som flyttades. 
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Det kunde de inte då. (Kristina) 

 

Kristina har vissa utvalda spel som alla i klassen ska gå igenom, som till exempel 

Wendy och Tim. Andra spel finns till förfogande om eleverna själva är intresserade av 

dem. Britt har också ett träningsprogram i svenska som hon låter alla elever i år 1 spela. 

Det är kopplat till läseboken och består av grundläggande läsövningar. Britt verkar i 

övrigt använda pedagogiska spel i mycket mindre utsträckning än Kristina. Hon 

förklarar detta med att de ändå bara har en dator i klassrummet och att de inte kan 

använda den i korridoren. Britt menar vidare att elever i förskoleklass lättare kan 

använda sig av pedagogiska spel. ”De små har ju kanske mer lekspel som man kanske 

kan klara även om folk går förbi men för att klara uppgifter till läseboken … så måste 

det vara tyst.”  

 

Även Margareta är mer återhållsam när det kommer till användningen av pedagogiska 

spel i undervisningen. Hon berättar att hon använder datorn som ett komplement i 

undervisningen vid väl utvalda tillfällen och till elever som behöver mer utmaning i sitt 

arbete. Däremot menar hon att användningen skulle kunna utökas något om hon fick 

mer information om vilka program som finns och hur de ska användas. ”Jag skulle då 

kunna tänka mig att använda mig av lärprogram i undervisningen på ett sparsamt sätt.” 

Här skiljer sig inte bara Kristina och Margareta åt vad gäller i vilken utsträckning de 

använder pedagogiska spel utan även vad de själva gör för att finna de pedagogiska spel 

som finns. Kristina berättar hur hon själv tar reda på vilka spel som finns och hur de ska 

användas och testar dem sedan för att se om de kan passa hennes elever. Hon lånar spel 

från mediapoolen.
1
 och får tips av bekanta eller andra lärare.  

 

Kristina berättar att hennes elever har ”fri lek” några timmar varje vecka. När detta 

inträffar får deras elever chans att spela de program som finns vid eller på skolans 

datorer. Vid dessa tillfällen begränsas inte eleverna till ett visst spel utan får själva välja 

vilket spel de är intresserade av. Kristina förklarar att hon däremot kan styra över vilka 

elever som får sitta vid datorn, så att alla får chansen Hon låter heller inte vilka spel 

som helst finnas till elevernas förfogande. Hon berättar att elever ibland tar med sig 

gratisspel från till exempel McDonald’s som inte håller hennes standard. Då låter hon 

dem ”försvinna” efter ett tag. Kvalitén i spelen är en enormt viktig aspekt för Gunilla 

och hon uttrycker sig så här: 

 
Ja, jag skulle kunna tänka mig att använda datorn mer i undervisningen om jag hittade några 

bra spel där syftet är att barnen ska få lära sig något. Det ska inte vara några nöjesspel som ska 

spelas för att de är roliga utan de måste finnas ett klart syfte bakom. Skolans tid är för dyrbar 

för att vi ska lägga tid på spel som inte ger något. (Gunilla) 

 
IKT i ett bredare perspektiv 
 

 

                                                 
1
 Mediapoolen är ett kommunägt företag, som ger service till kommunernas skolor genom att till 

exempel tillhandahålla strömmande film, lån av undervisningsfilm, lån av TV- och radioprogram 

samt lättläst skönlitteratur (Mediapoolen). 
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VHS/DVD 
 

Margareta menar att hon och hennes kollegor är lite ”gammalmodiga”, då de 

fortfarande använder sig av VHS i undervisningen. För Margareta är det viktigt att 

filmen har ett budskap, därför visar hon inte film i barngruppen utan att ha ett syfte med 

den. Kristina nämner också att de tittar på video i hennes klass: ”Mm, VHS alltså… En 

del filmer som jag beställer från mediapoolen, de finns bara som VHS och då finns det 

inget att välja på.” Kristina berättar att filmerna som hon beställer kan handla om ett 

djur eller en årstid. Ibland tittar de även på filmer på fredag eftermiddag för att de är 

underhållande, exempelvis Djungelboken. Gunilla uppger också att hon använder sig av 

video de gånger de ser på film i klassrummet. Britt berättar att hennes elever får se 

exempelvis ”fem myror är fler är fyra elefanter”. Eleverna i år ett till och med år tre får 

även se korta engelska program i undervisningen där bland annat hörförståelsen tränas. 

Kristina berättar att hon använder sig av en DVD- film i matematik som heter ”Katten 

musen tio tusen”. Varje avsnitt är tio minuter och tar upp olika begrepp och 

geometriska former, eleverna uppskattar den trots att den egentligen är anpassad till 

barn i förskolan. Vidare redogör Kristina för att hon också använder sig av en lite 

svårare film som är för äldre barn. Filmen är problemlösande och visar hur man 

exempelvis mäter något, för att sedan låta eleverna själva fundera och diskutera 

tillsammans i klassen. 

 

Bandspelare/ Cd-spelare 
 

Britt och Kristina förklarar att de båda nyttjar cd-spelaren i undervisningen då de spelar 

lugnande musik. Båda lärarna talar även om att de använder sig av bandspelare på olika 

sätt. Britt använder till exempel bandspelaren i engelskan: ”… till engelskan är det ju 

rätt så mycket sånger och ramsor och så som man har på band.”. Båda klasserna har 

även sagoband som eleverna kan få lyssna på, enskilt eller i grupp. Britt förklarar att det 

på skolan finns headset som läraren bokar för elevernas räkning. Dessa kan nyttjas 

tillsammans med bandspelaren då eleverna lyssnar på sagoband med tillhörande bok. 

Kristina menar att eleverna har möjlighet att spela in sig själva och varandra med hjälp 

av bandspelare. 

 

Digitalkamera 
 

Förutom pedagogisk dokumentation, som används av alla respondenter, låter Kristina 

barnen få ta egna kort. Hon har utvecklat en arbetsmetod där barnen blir mer delaktiga i 

arbetet med digitalkameran än vid pedagogisk dokumentation utförd av läraren själv. 

Barnen arbetar parvis och tar kort på vilka motiv de vill. Korten sammanställs sedan till 

en så kallad fotobok och arbetet uppskattas av både läraren och elever. Efter att eleverna 

tagit kort förklarar Kristina arbetet så här; ”Sedan så får de bestämma vilka kort de vill 

ha, de kan ju ta 20 kort. Sedan får de klistra in det i den ordning de vill ha och skriva 

till. Det är jättekul.”.  

 

Projektor 
 

Gunilla använder sig av projektorn som finns i studiehallen men skulle gärna vilja ha en 

projektor till sitt och elevernas förfogande i klassrummet. Kristina har önskat sig en stor 
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projektor så att hon ska kunna visa strömmande film från mediapoolen. Men på grund 

av skolans budget har hon inte fått det. Istället får Kristina samla hela, eller delar av 

gruppen i en ring runt datorn då hon vill visa dem något. Margareta har däremot tillgång 

till en projektor och berättar att hon därför kan få tag i aktuella filmer att streama.
1
 

 
Datorn som hjälpmedel i skrivprocessen  
 

Margareta redogör för att hon inte känner till att det finns skolor som använder sig av 

datorn istället för pennan i sin skrivutveckling. ”Finns det? Nej fy det skulle inte jag 

vilja.” Margareta menar att hon hellre skulle använda sig av datorn som ett komplement 

i undervisningen. De barn som har kommit långt i sin skrivutveckling skulle kunna få 

skriva sina texter för hand och sedan använda ordbehandlingsprogram för att skriva rent 

dem på datorn. Kristina vill inte heller låta sina elever skriva på bara dator, utan anser 

att de ska få skriva både för hand och på datorn. ”Ibland så skriver de vad jag skrivit på 

datorn eller så skriver jag det dem sagt. Bara för att de ska få se att det är deras eget 

talade ord som skrivs, som kommer ner på ett papper.”.  

 

Eftersom Britts elever är äldre så skriver de längre texter på datorn och hon ger sagor 

och faktatexter som exempel. Eleverna i år tre får även skriva rent olika sorters texter de 

skrivit för hand. Kristina låter sina elever skriva fritt i ordbehandlingsprogram och hon 

ger exempel på hur dessa kan se ut genom en elevtext där eleven kommit långt i sin läs- 

och skrivutveckling. ”Här är en som gärna skriver… som skriver så här mycket riktiga 

ord: ros, hanna, hund, pizza, där står det säkert tårta, pannkaka.” Hon berättar att hon 

låter sina elever skriva precis vad de vill och hon går inte in och ändrar något. Andra 

elever som inte kommit lika långt i sin utveckling har skrivit långa rader av tecken då 

de tycker att tecknen bildar vackra mönster. Detta är något som Kristina också ser 

nyttan med då de får öva sig i att hitta tangenterna. Dessa bokstavsräckor skrivs ofta 

parvis men för att Kristina ska kunna bedöma deras individuella nivå vill hon att 

eleverna sitter enskilt första gången. När de skrivit klart så får de även välja ut några 

bilder som gör texten mer estetiskt tilltalande. ”Jag vet att en del inte tycker det är bra 

med Clipart men de blir så nöjda själva och då tycker de att det är roligt att skriva.” 

Kristina menar att dessa texter har oändligt många användningsområden, bland annat att 

hitta veckans bokstav.  

 
Lärarnas visioner kring IKT 
 

Margareta, Gunilla och Britt säger sig inte ha så stora visioner kring IKT av olika 

anledningar. Margareta menar att hennes vision inte är så stor i dagsläget på grund av 

att hon arbetar väldigt sparsamt med det. Gunillas förklaring är att hennes grupp inte 

kommit igång med arbetet kring datorn än. Britt menar att hon inte har så stora visioner 

eftersom hon tänker för realistiskt.” Ska man köpa ett datorprogram som kostar 5-600 

får man ju avstå från något annat.” Även om det fanns pengar hinner dessutom inte 

lärarna med att sätta sig in i allt material och all utrustning. Britt förklarar att det går åt 

                                                 
1
 Streaming eller strömmande media är ljud och videofiler som finns på Internet. Filmen eller 

radioprogrammet spelas upp direkt på nätet i mottagarens dator eller mobiltelefon (Mediapoolen).  
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mycket energi för lärarna när ny teknik köps in eftersom de sällan får någon utbildning 

kring hur den ska användas. ”Man får köpa den teknik som man klarar av.” 

 

”Ja, någon extra dator skulle ju inte vara fel.” säger Britt. Margareta, Britt och Kristina 

menar alla att de vill ha tillgång till fler datorer. Kristina förklarar dessutom hur hon vill 

ha datorerna placerade. ”Jag skulle vilja ha tillgång till fler datorer och så kunna göra 

öar så de kan jobba lite i fred.” Kristina menar att genom fler datorer skulle köerna till 

datorerna minska och om de står placerade på väl utvalda platser kan fler elever arbeta 

med projektarbete samtidigt. Britt verkar nöja sig med en extra dator utöver den de 

redan har medan Kristina talar om datorsalar i angränsande rum. Kristina anser att dessa 

rum även skulle kunna användas när eleverna ska intervjua varandra.  

 

Gunilla efterlyser mer information kring pedagogiska spel och större tillgång av spel för 

sina elever. Kristina skulle också vilja ha fler bra spel och förklarar att hennes elever 

ofta tar med spel hemifrån som inte har något klart pedagogiskt syfte.  

 

Eftersom Margareta dokumenterar mycket i undervisningen skulle hon vilja ha mer 

plats för att lagra bilderna på datorerna än vad det finns idag. En egen digitalkamera 

som inte behöver delas med andra klasser ligger högt på Margaretas önskelista, då hon 

annars missar dem spontana tillfällena i leken eller arbetet som pågår då kameran är 

utlånad. Även Britt och Kristina talar om digitalkameror och att de vill ha bättre kvalité 

på kameran. Kristina förklarar att ”Den här behöver man byta batterier på var femte 

minut.” Hon önskar sig, likt Margareta, även en kamera som tillhör klassen och inte 

behöver delas med andra. ”Det skulle jag vilja ha redan imorgon.”  

 

Gunilla frågar: ”Får man önska sig en sådan där kanon som de pratar om?” Hon menar 

att det vore bra att ha en egen projektor i klassrummet istället för att behöva gå till 

studiehallen. Kristina berättar att hon har önskat sig en projektor så att hon kan visa 

strömmande film från mediapoolen. 

 

En färgskrivare är något som både Britt och Kristina efterlyser eftersom det vore 

roligare att kunna skriva ut mer i färg. Båda har en svartvit skrivare som står i 

korridoren men för att skriva ut i färg behöver de gå till personalrummet eftersom 

skolan bara har en färgskrivare. Kristina förklarar att det är vanskligt att lämna gruppen 

för att gå bort dit och skriva ut. Dessutom behöver eleverna återkoppling direkt. Britt 

menar att skrivaren i personalrummet för övrigt inte är tillräcklig. ”Man skulle kunna 

höja kvalitén. Ha fotopapper när man drar ut och så.” 
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Del 4: Diskussion 
 
I diskussionen sätts litteraturen i relation till respondenternas svar och diskuteras utifrån 

studiens syfte. Genomgående används en blandning av begreppen elev och barn, oavsett 

ålder och årskurs. 

 
Metoddiskussion 
 

Då vår studie utgår ifrån ett ämne som ständigt är aktuellt inom skolans verksamhet var 

det relativt enkelt att hitta lämplig litteratur. Vårt arbete handlade istället om att kritiskt 

granska vår litteratur då några verk var från 1990-talet. Skillnaden på litteraturen från 

1990-talet gentemot den litteratur som var från 2000-talet var att den förstnämnda 

använde begreppet IT medan den sistnämnda blandade begreppen IT och IKT. En 

kvalitativ metod användes viket passade vår studie bra, då studiens syfte var att ta reda 

på respondenternas uppfattning, användning och vision utifrån begreppet IKT. För att få 

fram denna typ av information är en kvalitativ metod att föredra då den söker 

innebörder och egenskaper (Starrin och Svensson, 1994). 

 

Intervjufrågorna var enkelt utformade, viket vi upplever att respondenterna också kände 

av. Den enda frågan som en del av respondenterna behövde få förklaring till var 

innebörden i begreppet IKT. Begreppet behövde ingen längre utläggning då 

respondenterna ganska snabbt förstod att det hängde ihop med det kända begreppet IT. 

Resultatet blev inte så omfattande på grund av att respondenterna i dagsläget av olika 

anledningar inte använde sig så mycket av IKT i undervisningen. Den respondent som 

använde sig mest av IKT gav däremot uttömmande svar, vilket gjorde att följdfrågor 

inte behövdes i lika stor grad som till de andra respondenterna. Detta gjorde intervjun 

lättare då svaren var uttömmande och presenterades på ett spontat sätt.  

 

Vi är medvetna om att vi hade kunnat få ett rikare resultat om vi i förväg hade 

undersökt respondenternas användning av IKT i undervisningen. Detta var dock inte 

vårt syfte med denna studie. Vi har valt att tydliggöra vårt resultat med ett antal citat 

eftersom de ökar trovärdigheten. Vid en omskrivning av citatet kan respondenternas 

tanke förloras vilket vi inte ville riskera. Däremot beslutades, med hänsyn till 

respondenterna, att ändra citaten så att de ej innehöll talspråk.  

 

Respondenterna verkade svara på alla frågor på ett ärligt sätt, och svaren filtrerades 

sedan för att svara upp mot vårt syfte. Att svaren lagrades med hjälp av ljudinspelning 

gjorde det lättare att följa upp respondenternas svar med följdfrågor. Något som kan 

vara svårt när intervjuaren även ska hinna anteckna. Resultatet har även högre 

trovärdighet med hänsyn till de inspelade svaren eftersom det minskar risken för 

bortfall av information. Intervjun känns även mer avslappnad då man inte skriver. 

Under bearbetningen av vårt resultat valde vi att tilldela varje respondent en färgkod. 
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Dessa färgkoder underlättade arbetet då vi fick en överskådlig bild över samtliga av 

respondenternas svar. 

 
Resultatdiskussion 
 

 

IT är ett etablerat begrepp 
 

Samtliga respondenter visar genom sina svar att de har bristande förståelse för 

begreppet IKT. Det blir tydligt att lärarna är i behov av kompetensutveckling då lärarna 

kopplar begreppet till IT men inte har förståelse för begreppet som helhet. Margareta 

och Gunilla verkar inte ha kommit i kontakt med begreppet IKT i större utsträckning. 

Britt har däremot kommit i kontakt med begreppet genom de planer som skolan har och 

Kristina genom en kurs på högskolan. Britt och Kristina vet att IKT står för 

informations- och kommunikationsteknik men visar sig ändå ha svårt för att veta vad 

just kommunikationsteknik innebär. Detta förklarar Britt med att hon anser 

förkortningen vara relativt ny. Vilket är intressant då Riis (2000) redogör för hur 

förkortningen blev känd i slutet av 1990-talet och därmed har funnits i över 10 år. 

Utifrån resultatet har vi diskuterat om IKT verkligen är ett bra begrepp att använda då 

det framgår att lärarna inte har full förståelse för dess innebörd. IT är ett etablerat 

begrepp som är inarbetat i skolans verksamhet och som både lärare och föräldrar har en 

förståelse för. Att IT även innefattar kommunikation blir en självklarhet genom den 

möjlighet som finns inom tekniken. Borde det då inte vara bättre att behålla begreppet 

IT, eftersom lärarna efter tio år ändå inte verkar ha tagit till sig begreppet IKT? 

 

Dokumentation - ett väl inarbetat arbetssätt 
 

Lärarna ser på dokumentation som ett naturligt inslag i verksamheten och de säger sig 

använda digitalkameran för att dokumentera elevernas lärande. Kristina förklarar vikten 

av att korten tas i naturliga situationer. Hon förtydligar att det inte bör vara ”sådana där 

uppställda kort”. Vi ser dokumentation som en viktig del i undervisningen eftersom det 

synliggör verksamheten samt elevernas lärande. Dokumentationen engagerar även 

barnens föräldrar, då de får en inblick i skolans verksamhet. Vi har under vår 

verksamhetsförlagda del av utbildningen uppmärksammat hur elever, precis som 

Kristina redogör för; är stolta över att få visa dokumentation där de förekommer. 

Kristina förklarar att hon ofta gör kollage av barnens bilder genom att klippa ut bilderna 

hon skrivit ut från datorn och sedan skriva en passande text till. Kristina är medveten 

om att detta arbete skulle gå smidigare med hjälp av datorn men förklarar att datorn 

som är kopplad till färgskrivaren ofta är bemannad. Vi har funderat kring varför hon 

inte använder sig av ett usb-minne vid dessa tillfällen, för att spara både tid och arbete. 

Det blir här tydligt att även Kristina är i behov av viss kompetensutveckling inom 

området. Med ett usb-minne som hjälpmedel skulle hon kunna sammanställa 

dokumentationen på sin egen dator i klassrummet, för att sedan överföra informationen 

till skolans färgskrivare. Den process som Kristina lägger ner på detta arbete är 

troligtvis inarbetad och inger en trygghet då hon behärskar tekniken. I andra avseenden 

verkar Kristina ha kommit långt i sitt resonemang kring teknik, vilket gör detta 

arbetssätt särskilt anmärkningsvärt. 
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Margareta menar att videokameran skulle kunna användas för att synliggöra 

verksamheten för föräldrarna, vilket vi ser som en god tanke. Nilsson (1999) menar att 

hänsyn bör tas till ekonomi, teknisk kvalitet och kunskap. Margareta tänker dessutom 

på sekretess och verksamhetens normer. Likt Nilsson (1999) ser vi vikten av att ha 

kunskap om produkten samtidigt som ekonomin och kvalitén också behöver räknas in. 

För att lärarna ska se videokamerans potential i den pedagogiska dokumentationen 

anser vi att de behöver ha kunskap kring produkten. För att lärarna dessutom ska känna 

sig bekväma med användandet av ny teknik, som till exempel videokamera, behöver de 

kunskap för att känna sig trygga. Vi förstår Margaretas resonemang kring sekretess 

eftersom det utgör en stor och viktig del i en lärares professionalitet. Däremot ser inte vi 

dessa hinder som definitiva. Vid ett föräldramöte skulle frågan kunna tas upp till 

diskussion för att se hur föräldrarna ställer sig till att deras barn filmas i undervisningen. 

Utifrån detta är det sedan möjligt att genomföra dokumentationen i helkass respektive 

halvklass beroende på föräldrarnas inställning. Det är viktigt att påpeka hur filmen 

kommer att användas och att den inte kommer att lämna klassrummet. Ett nytt moment 

kan med fördel introduceras på ett återhållsamt sätt för att sedan utökas allt eftersom 

tekniken blir känd och ett naturligt inslag i verksamheten. Margaretas vision skulle 

kunna leda till den givande form av dokumentation som Nilsson (1999) talar om då 

videodokumentation ger kompletterande information som inte blir synlig i någon annan 

form av dokumentation. 

 

Att söka kunskap tillsammans 
 

Kristina och Margareta ger uttryck för vilka möjligheter datorn ger som 

informationskälla. Kristina förklarar att hon tar datorn till hjälp då hon får frågor från 

eleverna som hon inte kan svara på. Genom att tillsammans ta datorn och Internet till 

hjälp kan eleven få en direkt respons på sin fundering. Detta arbetssätt verkade 

Margaretas förra barngrupp vara väl förtrogna med, då de nämner en välkänd sökmotor 

som svar på hur information kan sökas. Vi anser att informationssökning på Internet är 

ett bra sätt att direkt följa upp och ta till vara på elevernas tankar. Detta arbetssätt kräver 

dock att läraren är flexibel och har tillgång till en egen dator i klassrummet. 

Cunningham och Andersson (1997) menar att Internets sökverktyg gör det 

förhållandevis lätt att få en djupare inblick i ämnet jämfört med vad informationen i en 

uppslagsbok kan ge. Författarna menar att detta i första hand gäller ”nutidsfakta”. 

Läroplanen (Lpo 94, s.10) uttrycker också att eleverna ska ”använda informationsteknik 

som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”. Likt Cunningham och Andersson 

(1997; jfr Trageton, 2005) anser vi att det är svårt för elever att själva granska det stora 

informationsflöde som Internet ger tillgång till. Det är därför viktigt att eleverna tränas i 

att kritiskt granska sina källor. Likt Kristina och Margareta anser vi det vara lämpligt att 

eleverna söker sin kunskap tillsammans med en vuxen för att undvika att eleverna 

kommer i kontakt med felaktig eller olämplig information. Trageton (2005) förklarar att 

läraren i förväg även kan välja ut lämpliga sajter. Tragetons lösning betraktar vi som 

användbar i de situationer där läraren i förväg vet vad som ska sökas kunskap om. I 

Kristinas fall, då eleverna kommer med egna förfrågningar i stunden, blir det istället 

viktigare att som vuxen finnas till hands vid informationssökningen.  

 

Lärarnas attityder till pedagogiska spel i undervisningen 
 



 

 

24 

Våra respondenter ger uttryck för att Skinners drillprogram från 1950- talet fortfarande 

kan hittas i matematikarbetet vid datorn i skolan. Margareta menar att hon använder 

program där eleven får uppgifter i addition och subtraktion som sedan rättas av datorn. 

Kristina ger däremot uttryck för att hon ogillar denna typ av program som hon kallar för 

”matte på det gamla sättet”. Enochsson (2007) förklarar att den ”fel” -signal som ges 

från datorprogrammet kan vara svårbegriplig, då eleverna inte har fått någon förklaring 

till vad som varit fel. Trageton (2005) tillägger att de val som eleverna ställs för i spelet 

bör vara utmanande och leda till en progression. Likt författarna anser vi att 

drillprogram utan progression gör att eleven gissar utan närmare eftertanke eller 

inspireras av kamraten vid datorn intill, vilket inte leder till lärande. Vi anser att de 

svårbegripliga ”fel”-signaler som Enochsson (2007) talar om är förvirrande för eleven 

och är därmed en orsak till att denne gissar sig fram.  Detta kan kringgås genom att 

uppgiften förklaras och istället för en ”fel”-signal ges förslag på olika 

lösningsstrategier. Detta skulle tona ner vikten av att ha rätt eller fel och leda till en 

progression eftersom eleven får en djupare förståelse för hur olika uppgifter kan lösas.  

 

Kristina förespråkar ett mer fritt, problemlösande arbetssätt och ger räknesagor som ett 

bra exempel på matematikuppgifter i pedagogiska spel. Jedeskog (1993) anser dock att 

elevernas lärande inte automatiskt utvecklas genom arbete under friare arbetsformer. 

Viktigast tycker vi är att eleverna själva har kontroll över programmet, att eleven själv 

blir producent i användandet av spelet. Dessutom håller vi med om Kristinas påstående: 

”…om barnen upplever att det är tråkigt så gör det ingen nytta.”. För att eleverna ska 

tycka att spelen är underhållande, och därmed givande, tycker vi att de bör innehålla 

lekfulla inslag.  Likt Trageton (2005) anser vi lek vara en förutsättning för lärande i de 

tidiga skolåldrarna. Därför blir Britts särskiljning mellan lekspel och läseboksspel 

intressant.  Hon menar att det spel som hennes elever i år 1 har som är kopplat till 

läseboken kräver mer än de ”lekspel” som förekommer i förskoleklass. Kan man skilja 

mellan pedagogiska spel och lekspel? Vi anser att detta inte är möjligt då alla 

pedagogiska spel i de tidiga åldrarna bör bygga på lekforskning. Därför tycker vi att 

lärarna bör vara sparsamma med användandet av drillprogram i undervisningen och 

endast använda dessa i syfte att automatisera.  

 

För att respondenterna i större grad ska kunna använda sig av pedagogiska spel i 

undervisningen behöver de själva tillägna sig information kring vilka möjligheter dessa 

spel utgör. Det verkar som att lärarna är rädda att eleverna inte ska lära sig något genom 

spelen. Detta ger även flera av respondenterna uttryck för och Gunilla säger: ”Ja, jag 

skulle kunna tänka mig att använda datorn mer i undervisningen om jag hittade några 

bra spel där syftet är att barnen ska få lära sig något.”. Vi ser därför hur lärarnas 

attityder leder till en begränsning i deras användande av pedagogiska spel.  

 

Trygghet i gammal teknik 
 

Respondenterna använder sig av både DVD och VHS i undervisningen. Margareta och 

Kristina ger båda uttryck för att de vet med sig att VHS är en gammaldags teknik men 

Kristina förklarar att vissa filmer hon beställer inte finns i DVD- format. På samma sätt 

ger både Britt och Kristina exempel på att de använder sig av både bandspelare och cd-

spelare i undervisningen. Detta tror vi likt VHS-användandet kan bero på att många av 

de program som används är så gamla att de bara finns på band. Lärarna tycks känna en 

trygghet i att använda den gamla tekniken. Detta beror säkerligen på att de är väl 
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förtrogna med den äldre tekniken och därmed känner att de kan behärska den. Likt 

Johansson (2000) tror vi att respondenterna känner en oro inför användandet av ny 

teknik då de är rädda för att göra fel. Däremot visar inte respondenterna denna oro inför 

användandet av digitalkamera och projektor. Vi förmodar att detta beror på att lärarna 

är vana att fotografera även på fritiden och att kameran, likt projektorn, inte har lika 

många funktioner som till exempel en dator. Färre funktioner anser vi inger en trygghet 

i sig, då lärarna uppfattar det som lättare att hantera.  

 

Vi anser likt Säljö (2005) att lärarna behöver följa med i utvecklingen av ny teknik, då 

den typ av kunskap som är praktisk och givande ständigt förändras efter omvärldens 

krav och möjligheter. Samtidigt inser vi att det är vanskligt för lärarna att ha kunskaper 

i hur all teknik fungerar. Det viktigaste är att de inte känner en rädsla inför den nya 

tekniken. En dator är exempel på teknik som är svår att förstöra och om läraren ställs 

inför val han/hon inte behärskar finns det ofta någon denne kan fråga. Vi förespråkar ett 

samspel mellan lärare och elever som grundar sig i att läraren tar till vara på elevernas 

erfarenheter. Därför kan läraren även fråga sina elever om hjälp med tekniken. 

 

Spökskriftens möjligheter 
 

Margareta och Kristina uttrycker båda att de inte kan tänka sig att bara använda datorn 

vid den tidiga läs- och skrivutvecklingen. De vill istället att datorn ska fungera som ett 

komplement i skrivutvecklingen och Kristina ger ett intressant exempel på hur detta kan 

gå till. Hon låter sina elever skriva det Trageton (2005) benämner som bokstavsräckor. 

Vi anser att bokstavsräckor eller ”spökskrift” är ett bra arbetssätt för elever i sin tidiga 

läs- och skrivutveckling då dessa kan användas på många olika sätt. Efterarbetet med 

denna skrift kan, som Kristina även uttrycker, vara att leta ord, leta efter veckans 

bokstav eller räkna hur många ord som börjar på en viss bokstav.  

 

Att datorn kan fungera som ett utmärkt hjälpmedel vid skrivning har vi likt Trageton 

(2005) och Jedeskog (1993) sett flertalet gånger. Vi anser att elever som har svårt med 

motoriken som krävs för att skriva för hand kan ta datorn till hjälp. Därmed ges chans 

att skriva längre texter, som i förlängningen också stärker deras självförtroende. När 

texten är skriven på datorn är den dessutom lättare att läsa för både eleven själv och 

kamraterna, vilket är ytterligare en aspekt i att självförtroendet höjs. Vi menar också att 

skrivande vid datorn ger eleven lärande vad gäller kopplingen mellan gemener och 

versaler. Ett varierande arbetssätt tycker vi är att föredra i all undervisning och därför 

anser vi att skrivinlärningen bör ske genom en växelverkan mellan datorskrivande och 

skrivande för hand. Denna typ av varierande arbetssätt tror vi dessutom stimulerar 

elevernas intresse gällande läs- och skrivning.  

 

Begränsade visioner 
 

Margareta, Gunilla och Britt säger sig av olika anledningar inte ha någon/inte ha så stor 

vision kring IKT. Margareta menar att hon arbetar sparsamt med IKT medan Gunilla 

inte arbetar alls med datorn just nu. Britt förklarar att teknik kostar; om hon väljer att 

lägga pengar på ett dyrt datorprogram får hon mindre pengar till något annat. Intressant 

är dock hur hon senare inte verkar tänka på den ekonomiska aspekten då hon likt de 

andra respondenterna önskar sig fler och bättre datorer.  
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Britt begränsar sin vision kring IKT till sin egna tekniska förmåga. ”Man får köpa den 

teknik som man klarar av.” Hon anser att det är tidsödande för lärarna att sätta sig in i 

den nya tekniken som köps in då de sällan får någon utbildning eller information kring 

hur tekniken ska användas. Bristande kunskaper är något som begränsar även Gunillas 

och Kristinas visioner då de efterlyser fler användbara pedagogiska spel.  

 

Gunilla frågar: ”Får man önska sig en sådan där kanon som de pratar om?”. Hennes 

ordval visar dels att hon inte har full förståelse för begreppet IKT då hon inte är insatt i 

huruvida en projektor ingår i detta begrepp, samtidigt som hon ser möjligheterna i 

användandet av en projektor. Även Kristina har önskat sig en projektor så att hon ska 

kunna visa strömmande film. Gemensamt för de två lärarna är att de verkar vilja ha en 

projektor av bekvämlighetsskäl. Gunilla vill slippa ta med hela klassen till studiehallen 

och Kristina vill slippa trängas med hela barngruppen kring den dataskärm som finns i 

klassrummet. Än en gång visar resultatet att lärarna känner sig hämmade av 

verksamhetens ekonomi. Vi ser dock att lärarna inte alltid tar till vara på de resurser 

som finns. Den teknik som finns i nuläget på skolorna, som lärarna faktiskt har tillgång 

till, utnyttjas inte av olika anledningar.  

 

Det som genomsyrar respondenternas svar och deras bristande visioner kring IKT är 

deras inställning. Likt Jedeskog (2005) anser vi att lärarna själva måste se nyttan i att 

använda sig av en viss teknik för att den inte ska utgöra en belastning. Vi har under våra 

föregående VFU-perioder erfarit att lärarna känner en stor press inför de mål som 

eleverna ska uppnå. Ett av de största målen en lärare för de tidigare åldrarna i skolan 

har, är att lära sina elever läsa och skriva, då läsning och skrivning har en utmärkande 

roll i allt lärande. Vetskapen om vikten av att lära alla sina elever läsa och skriva kan 

göra att lärarna utesluter arbetssätt som de inte anser hjälper eleverna i denna process. 

Vi anser dock likt Trageton (2005) att datorn utgör ett självklart hjälpmedel i läs- och 

skrivprocessen och tycker det är synd att lärarnas inställning och brist på information 

gör att de i många fall väljer bort detta arbetssätt.  

 

Kristina är den enda som själv verkar ha funderat över hur hon skulle vilja arbeta med 

IKT innan intervjun. Hon kan i större grad förklara vilken teknik hon vill ha tillgång till 

och hur den ska användas. Till exempel har hon funderingar kring hur datorerna skulle 

kunna vara placerade för att fler elever ska kunna vara verksamma samtidigt. Att 

Kristina vill ha datorerna i angränsande rum tror vi beror på att hon vill kunna hålla 

eleverna under uppsikt samtidigt som de får ta eget ansvar. Dock visar respondenterna 

att de känner sig trygga med användandet av digitalkameran. Detta ser vi genom att 

lärarna gav utvecklande svar på varför de behöver en ny digitalkamera, jämfört med 

datorn då lärarna ansåg att de behövde fler datorer. Britt talade till exempel om att den 

nuvarande kameran var av dålig kvalité och Kristina gav dålig batteritid som anledning 

Vi anser att lärarnas visioner stämmer överens med hur arbetet i praktiken ser ut. De 

önskemål de har inom IKT fyller syftet att göra den befintliga undervisningen 

följsammare.  

 

Vidare forskning 

 
I en vidare forskning skulle det vara intressant att ta reda på mer om lärarnas 

uppfattningar kring informations- och kommunikationsteknik i undervisningen efter att 

de har genomgått kompetensutveckling inom området. Hur skulle lärarna kunna arbeta 
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med IKT om de känner en trygghet inför tekniken och dess funktioner? Genom att både 

använda intervjuer och observationer skulle undervisningsmetoderna kunna analyseras 

på ett djupare plan. 
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Bilaga 1 

 

Underlag för intervju:  

 

 

 Vad tänker du på när du hör ordet IKT? 

 

(Om läraren inte kan definiera begreppet får vi förklara det för att kunna fortsätta 

intervjun) 

 

 Använder du dig av IKT i undervisningen? 

 

 I så fall, vilka olika typer av IKT använder du? 

 

 På vilket sätt använder du dig av IKT i utbildningen? 

 

 Om du hade obegränsade resurser hur skulle du vilja använda IKT i din 

undervisning? 

 

 

 

 
 


