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Sammanfattning/Abstrakt

Syftet  med  studien  är  att  undersöka  hur  grundskollärare  talar  om  datorn  som  pedagogiskt 

hjälpmedel och vilka implikationer deras tal för med sig för den datorstödda undervisningen.

Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer, enskilda och i grupp, och analysen har 

utförts  med  inspiration från  den  diskursteoretiska  ansatsen. Med  hjälp  av  att  teckna 

ekvivalenskedjor har de diskurser som lärarna talar inom identifierats.

Analysen har medfört att 18 olika diskurser identifierats och ur dessa kan det lärarna vill uppnå med 

att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel samt de krav som ställs på lärare och skolor för att 

förverkliga dessa mål uttolkas.

Resultatet visade att färdighetsträning, lustfyllt lärande och kritisk granskning är några exempel på 

vad lärarna vill uppnå genom att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. De krav på lärare och 

skolor som lärarnas uttalande resulterade i är framförallt adekvat kompetens och en god tillgång på 

datorer. Implikationerna som resultatet för med sig är att satsningar på fortbildning för lärare och en 

ökad tillgång av datorer är av stor vikt för datorns att vara eller icke vara i undervisningen.

Nyckelord: datorn i skolan, pedagogiskt hjälpmedel, datorstödd undervisning, grundskolan
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                         1. Inledning

1.1 Bakgrund

Dagens samhälle myllrar av olika medier och informationsflöden såsom datorn, Internet, tidningar, 

TV. Det är därför viktigt att vi som lärare förbereder våra elever för detta myller av information. 

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står bland annat att "/.../  Det är också nödvändigt att  

eleverna  utvecklar  sin  förmåga  att  kritiskt  granska  fakta  och  förhållanden  och  att  inse  

konsekvenserna av olika alternativ (s 5)”.  Utifrån detta är tillämpning och kritisk granskning av 

oerhörd  vikt  för  att  man  skall  kunna  använda  våra  ”nya”  medier,  eftersom  den  fakta  eller 

information som publiceras på exempelvis Internet inte nödvändigtvis måste vara sann.  

För  dagens  barn  och  ungdomar  är  dessa  medier  inget  konstigt,  de  är  en  del  av  deras  vardag. 

Däremot finns det och kommer att finnas många lärare som ej är uppväxta med flera av dessa 

medier, såsom datorn och Internet, vilket kan innebära att de har liten eller ingen erfarenhet alls av 

dessa. Detta kan i sin tur medföra att de av olika anledningar, t ex bristande kompetens eller rädsla 

för ny teknik, undviker att använda datorn i undervisningen.

Under de nedslag jag gjort  i  skolverksamheten under VFU och övriga besök på skolor har jag 

upptäckt att datorn inte används i nämnvärd mening i undervisningen. Möjligtvis används datorn 

som ordbehandlare och i enstaka fall har olika pedagogiska program använts, såsom drillprogram i 

matematik  och  engelska,  vilket  överensstämmer  med  det  Jedeskog  (1998)  beskriver  som  de 

vanligaste  metoderna  att  använda  datorn  som  pedagogiskt  hjälpmedel.  Jedeskog  menar  att 

ordbehandling  dominerar  användningen  av  datorn  medan  andra  typer  av  program  och  olika 

pedagogiska program förekom mer sällan. 

Med bakgrund i detta och med min handledare Jan-Olof Johanssons (2008) kvantitativa studie om 

hur datorn används i matematikundervisningen i beaktning blev jag därför intresserad av att utföra 

en kvalitativ studie i ämnet. Ämnesfokus föll då på hur lärare talar om datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel och vilka följder detta får. 

Jag har under min VFU även fått en bild av att många lärare inte anser sig ha den kompetens som 

krävs  för  att  använda  datorn  i  undervisningen  och  att  detta  förhindrar  den  datorstödda 

undervisningen vilket även Lindh (1997) nämner. Lindh har kategoriserat lärares skäl till att inte 
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använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i  humanistiska,  tekniska och pedagogiska skäl.  De 

tekniska och pedagogiska skälen är t ex dålig erfarenhet av teknik och bristande kompetens om 

pedagogiska tillämpningar. 

Om jag går tillbaka till mig själv och mina studentkamrater får jag samma bild; vet vi verkligen hur 

vi ska använda datorn på ett relevant sätt i undervisningen? Därför har jag även valt att lägga fokus 

på om lärarna anser sig ha relevant kompetens i ämnet.

1.2 Syfte och forskningsfrågor

Syftet  med studien är  att  undersöka hur  lärare talar  om datorns  roll  i  undervisningen och med 

utgångspunkt i detta är syftet även att försöka se vilka följder detta får för datoranvändningen i 

undervisningen. Förhoppningen är att jag genom denna studie kan belysa aspekter av datorns roll i 

undervisningen och att läsaren kan känna igen sig och därmed reflektera kring de olika diskurserna.

Forskningsfrågorna är som följer:

 Hur  talar  grundskollärare  om  att  använda  datorn  som  pedagogiskt  hjälpmedel  i  

undervisningen?

 Vilka implikationer för grundskollärares tal om datorn som pedagogiskt hjälpmedel med 

sig?

1.3 Avgränsningar

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka diskurser lärare talar inom kring datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel samt de följder som detta eventuellt kan få för den faktiska användningen 

då diskurser anses vara både konstruerade och konstruerande (Alvesson & Sköldberg, 2008). Målet 

är därför inte att undersöka hur de arbetar eller hur de använder datorn i undervisningen. Målet är 

inte heller att studera lärares inställningar eller åsikter om datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Då 

syftet är att lyfta fram de sätt som lärare talar om datorn som pedagogiskt hjälpmedel, handlar det 

således om de olika variationer som framstår i lärarnas utsagor, inte att finna ett sant uttalande.

1.4 Disposition 

Föreliggande studie kommer att ha följande upplägg. Efter den inledning som redan har presenteras 

redovisas  de  teoretiska  utgångspunkter  som genomsyrar  studien.  Därefter  presenteras  vad  våra 

styrdokument skriver  om datorn som pedagogiskt  hjälpmedel,  och detta  efterföljs  sedan av  en 
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redovisning  av  definitionen av  datorn  som pedagogiskt  hjälpmedel.  I  kapitel  5  presenteras  den 

tidigare forskning som är relevant för att tolka studiens resultat. Studiens metod och design, där 

utgångspunkterna för insamling och analys av empirin redovisas, behandlas i det sjätte avsnittet. 

Efter detta framställs studiens resultat och analys där studiens första forskningsfråga kommer att 

besvaras. Resultat och analys efterföljs av studiens diskussion där resultatet relateras till studiens 

syfte och frågeställning. Avslutningsvis presenteras författarens förslag på framtida forskning inom 

ämnet.
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                         2 Teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt avser jag behandla begrepp som jag anser vara av vikt för att resonera kring studiens 

resultat.  Jag  kommer  att  redovisa  för  de  vetenskapsteorier  jag  avser  att  utgå  ifrån,  såsom 

diskursbegreppet, poststrukturalism, socialkonstruktionism och postmodernism, vilka är av vikt för 

att resonera kring studiens resultat.

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter

Jag har valt att angripa studieobjektet med inspiration från diskursanalysen, med utgångspunkt i 

poststrukturalistiska, socialkonstruktionistiska och postmodernistiska teorier, eftersom jag anser att 

diskursanalysen tillhandahåller redskap och vetenskapsteoretiska utgångspunkter som är lämpliga 

för att undersöka lärares tal om olika aspekter i den sociala omgivningen. Diskursanalysen kan ses 

som en paketlösning som innehåller filosofiska utgångspunkter,  teoretiska modeller, metodologiska 

riktlinjer  och  tekniker  för  språkanalys.  Teori  och  metod  är  alltså  sammanlänkade  (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000).  Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att när människan agerar 

inom olika sociala domäner följer hon språkliga mönster i sina utsagor och då diskursanalys är en 

analys av dessa mönster anser jag det motiverat att angripa studien med en diskursanalytiska ansats. 

En definition av begreppet diskurs är att en diskurs är ett  bestämt sätt att tala om och förstå vår 

omvärld och delar av denna (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Börjesson & Palmblad, 2007).

Howarth (2007) presenterar olika definitioner av begreppet diskurs, det finns olika diskurser om 

diskurs då han menar att diskursbegreppet har fått en vidare tillämpning och används av flera olika 

discipliner. Howarth definierar diskursanalys dels som en fokusering på ett enda yttrande eller på så 

mycket som ett samtal mellan två människor och dels på hela vårt sociala system där diskurser 

formar  både  den  sociala  och  den  politiska  världen.  Jag  menar  utifrån  ovanstående  teorier  att 

diskursanalysen åskådliggör de diskurser som uppstår i samspel mellan människor inom den sociala 

domänen som studeras, och då syftar jag på den kontext som utsagorna yttras i,  utsagorna som 

uttalas mellan människor är påverkade av diskursen i den sociala kontexten. Beroende på vilken 

kontext utsagorna yttras i kommer diskurserna att variera, diskurser är kontextberoende. 

Potter och Wetherell (citerade i Alvesson & Sköldberg, 2008) presenterar ett antal antaganden som 
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diskursanalysen grundar sig på. De menar att språket är både konstruerat och konstruerande och att 

det används för olika funktioner och därmed får varierande följder. Potter och Wetherell menar även 

att då samma fenomen kan beskrivas på flera olika sätt kommer utsagorna om detta fenomen att 

variera.  Däremot  finns  det  än  så  länge  ingen  metod  att  sålla  bort  retoriska  eller  felaktiga 

redogörelser ur dessa utsagor för att kunna undvika de problem som variationerna eventuellt kan 

medföra beroende på forskarens teoretiska utgångspunkter. Potter och Wetherell menar slutligen att 

språkets flexibla och konstruktiva användningssätt borde bli ett centralt ämne att studera.

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att dessa antaganden medför att man vid en diskursanalys 

studerar  materialet  utan  att  dra  slutsatser  utanför  den  aktuella  kontexten,  "med  andra  ord  blir  

samtalet eller intervjun själva kontexten för utsagan" (s 465).

Inom den diskursanalytiska  ansatsen  finns  det  3  olika  perspektiv  nämligen  diskursteori,  kritisk 

diskursanalys och diskurspsykologi. Antagandet att den sociala världen formas genom utövandet av 

diskurser är ett kännetecken för alla dessa perspektiv. Den kritiska diskursanalysen gör däremot 

skillnad, i motsats till diskursteorin, på diskursiva praktiker och icke-diskursiva praktiker.  Enligt 

den kritiska diskursanalysen ses endast t  ex text och tal som diskurs medan diskursteoretikerna 

Laclau och Mouffe istället  anser  att  alla  praktiker  är  diskursiva (Winther  Jørgensen & Phillips, 

2000, Howarth, 2007). 

Jag  har  valt  att  utgå  från  det  diskursteoretiska  perspektivet  i  min  analys  av  lärares  tal  då 

diskursteorin har en omfattande begreppsarsenal som redskap för analys. I metodavsnittet kommer 

jag mer utförligt att presentera hur jag har gått tillväga i diskursanalysen samt de begrepp som låg 

till grund för min kategorisering.

Vidare utgår jag från de poststrukturalistiska tankarna, som präglar diskursanalysen, om att vi styrs 

av och lever i de diskurser som härskar under vår levnadstid. Poststrukturalismen fokuserar på de 

olika  diskurser,  språkliga  mönster,  som  konstruerar  individer  och  gruppers  identitet  och 

subjektivitet. Utgångspunkten i en diskursanalys är att finna dessa mönster och de konsekvenser 

dessa  får  i  det  sociala  sammanhanget  (Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2000).  De  olika 

diskursanalytiska angreppssätten utgår från att språket strukturerar vår omvärld, våra identiteter och 

relationer och man liknar därför språket med en maskin som skapar denna struktur, man skapar 

sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Börjesson & Palmblad, 2007).

Socialkonstruktionistiska teorier grundar sig på att verkligheten konstrueras i social interaktion, och 

menar  att  det  inte  finns  någon  objektiv  verklighet.  Dessa  teorier  kan  sättas  i  samband  med 
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postmodernismens utgångspunkter  som präglas  av pluralistiska tankar.  Man menar  att  det  finns 

olika sätt att tala och tänka om olika saker och att det finns många sanningar - en mängd meningar 

(Kvale, 1997).  Enligt postmodernistiska tankar kan man inte göra några generaliseringar då det 

finns många uppfattningar och flera olika sätt att göra tolkningar (Kvale, 1997). 

Mitt  mål  har  varit  att  lyfta  fram även de små rösterna  och  att  låta  mottagaren skapa sin  egen 

tolkning. Kvale benämner detta som läsarens generalisering. Han resonerar kring vem det är som 

ska generalisera,  forskaren eller  läsaren? Jag avser  inte  att  göra några generaliseringar  utan att 

istället  göra  ett  nedslag  i  verksamheten  och  visa  vilka  diskurser  som  kan  finnas  och  min 

förhoppning är att läsaren kan göra sin egen tolkning och generalisera utefter detta. 
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                         3 Nationella styrdokument

I läroplanen anger Skolverket de riktlinjer och mål som undervisningen ska utgå ifrån och de kraven 

som ställs  på  undervisningen  i  de  olika  ämnena  presenteras  i  kursplanen  för  varje  ämne.  Här 

formuleras ämnets karaktär, de mål undervisningen ska sträva mot samt de mål som eleven ska ha 

uppnått  i  slutet  på  femte  respektive  nionde  skolåret.  Även  i  Grundskoleförordningen  (SFS, 

2008:845)  formuleras  bestämmelser  som  grundskoleutbildningen  ska  följa.  Vad  som  står  om 

användningen av datorer i undervisningen i dessa styrdokument presenteras nedan.

3.1 Läroplan - Lpo94

Till  skillnad  från  föregående  läroplaner  finns  nu  datorn  tydligt  inskriven  i  Lpo94 

(Utbildningsdepartementet,  2006).  Under  den  rubrik  som benämns  Skolans  uppdrag  formuleras 

följande som är kopplat till datorns roll i undervisningen:

”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att  

inhämta nya kunskaper /.../  Eleverna skall  kunna orientera sig i en  

komplex  verklighet,  med  ett  stort  informationsflöde  och  en  snabb 

förändringstakt.  Studiefärdigheter  och  metoder  att  tillägna  sig  och 

använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att  

eleverna  utvecklar  sin  förmåga  att  kritiskt  granska  fakta  och  

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (s 5).” 

I detta citat skriver man om stora informationsflöden och vikten av att kunna kritiskt granska fakta, 

dessa begrepp är väl kopplade till  datorteknikens utveckling och de möjligheterna som Internet 

frambringar i form av informations- och faktasökning. I målen under kunskaper som eleverna ska 

uppnå i grundskolan står att

”skolan ansvarar  för  att  varje  elev efter  genomgången grundskola  

kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande  

och lärande (s 10)”. 

Däremot står det ingenting om hur detta ska ske men man kan däremot uttyda i det sistnämnda 

målet att man ser datorn som ett verktyg för att skapa lärande. Detta ställer höga krav på lärarna då 
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det är upp till dem hur och om man anser att man bör använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

(Jedeskog, 2000).

I läroplanerna står det alltså inte i klartext hur den datorstödda undervisningen ska bedrivas, utan 

Jedeskog påpekar att det blir upp till varje lärare att utifrån målen planera sin undervisning.

Det är utifrån läroplanen således lärarens ansvar att använda datorn i undervisningen, vad har då 

rektorn för ansvar när det gäller datorns roll i undervisningen? Under rubriken Rektorns ansvar står 

att rektorn ansvar bland annat för att:

"skolans  arbetsmiljö  utformas  så  att  eleverna  får  tillgång  till  

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva  

kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra  

hjälpmedel," (s 17). 

3.2 Kursplaner

I  kursplanerna  anges  de  krav  som  ställs  på  undervisningen  och  här  tydliggörs  de  mål  som 

undervisningen ska sträva mot, dessa mål klargör vilka färdigheter och kvaliteter som är väsentliga i 

ämnet (Skolverket, 2000). I i stort sett alla ämnen finns det med mål, som skolan ska sträva mot, 

som berör datorns roll i undervisningen med undantag från exempelvis Idrott och Hälsa.

Riis (2000) nämner att dataläran, d v s läran om datorn, skrevs in under kursplanen i matematik 

redan i Lgr 80. Här angavs att undervisningen skulle beskriva datorn och dess funktioner, men Riis 

påpekar  att  det  däremot  inte  nämns  någonstans  att  undervisningen  bör  användas  med hjälp  av 

datorn. Dataläran är numera integrerad i alla andra ämnen och om man tittar på kursplanen för 

matematikundervisningen (Skolverket, 2008) som gäller idag så står det att skolan ska sträva efter 

att eleven "utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter” (s 27).

Det nämns inte heller här att undervisningen ska ske med datorn, men däremot kan målet tolkas som 

att  datorn  ska  ses  som ett  verktyg  i  undervisningen  med  tanke  på  att  man  likställer  den  med 

miniräknaren som är ett av de många verktyg som används i matematikundervisning idag.

I kursplanen i bild framhäver man datorn som ett verktyg i målet att skolan ska sträva efter att 

eleven  "utvecklar sitt kunnande för att främja lust och vilja att på ett personligt sätt framställa  

bilder med hjälp av /.../ metoder inom dator- och videoteknik" (Skolverket, 2000, s 9) medan det i 

kursplanen i svenska står att skolan skall sträva mot att eleven  "utvecklar sin förmåga att skriva  

läsligt  för  hand  och  att  använda  datorn  som  hjälpmedel" (s  98).  I  målen  för  svenska  som 
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andraspråk står det ännu tydligare då föregående mål är formulerat som att eleven skall utveckla sin 

förmåga att använda ordbehandlingsprogram. 

Målen i kursplanerna som jag nämnt ovan syftar på användningen av en kombination av datorn och 

pedagogiska  program.  Det  mål  i  de  samhällsorienterande  ämnena  som  rör  datorns  roll  i 

undervisningen tydliggör även vikten av att kunna granska information då skolan skall sträva efter 

att  eleven  "utvecklar  sin  förmåga  att  använda  olika  informationskällor  och  ett  kritiskt  

förhållningssätt  till  dessa"  (s  68).  Dessa informationskällor  kan vara  av olika slag,  exempelvis 

böcker, uppslagsverk eller olika sökverktyg på Internet och man menar att det är centralt att kunna 

söka och granska och att orientera och förhålla sig till de olika informationskällor och medier som 

finns i dagens IT-samhälle (Skolverket, 2000).

3.3 Grundskoleförordningen

I paragraf 4 anges att skolan för att kunna bedriva tidsenlig undervisning måste tillhandahålla den 

utrustning som krävs för detta, vidare står det att eleverna ska ha tillgång, kostnadsfritt, till verktyg 

och andra hjälpmedel som krävs. Då datorn är ett verktyg och hjälpmedel måste grundskolan alltså 

se till att det finns datorer och den kringutrustning som krävs i undervisningen, exempelvis skrivare 

och digitalkameror (SFS, 2008:845).
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                4 Datorn som pedagogiskt hjälpmedel

Jag kommer nedan att presentera de definitioner av datorn som pedagogiskt hjälpmedel som jag 

kommer att utgå från i studien för att läsaren skall vara medveten om vad jag menar med datorn 

som  pedagogiskt  hjälpmedel.  Jag  kommer  att  redovisa  några  teorier  kring  datorns  funktion  i 

undervisningen för att visa på olika sätt som man kan använda datorn för att skapa lärande. Jag vill 

alltså svara på hur datorn kan användas i undervisningen.

4.1 Vad är datorstödd undervisning? 

I min definition av vad datorstödd undervisning är utgår jag bland annat från den definition Lindh 

(1997) presenterar. Han menar att datorstödd undervisning är när man använder en kombination av 

datorn och de program som den innehåller som ett hjälpmedel för att stödja eleverna i deras lärande. 

Det  kan  t  ex  handla  om  olika  drillprogram  som  jag  nämnt  ovan,  ordbehandlare, 

videouppspelningsprogram och dylikt. Vidare utgår jag från DIS-projektets beskrivning av hur man 

använder datorn i undervisningen, man beskriver datorstödd undervisning som undervisning om, 

med och av datorn (Lindh, 1997).

Undervisning  om datorn  är  dataläran,  som  behandlar  hur  datorn  fungerar  och  datorns  roll  i 

samhället.  När  man  använder  datorn  som ett  hjälpmedel  i  undervisningen  benämns  detta  som 

undervisning  med hjälp  av  datorn  och  undervisning  av datorn  är  då  datorn  fungerar  som  en 

instruktör eller lärare. Viktigt att tänka på är att för att genomföra undervisning med datorn så måste 

man ha något grundläggande kunskaper om datorn och det gäller både lärare och elever. 

Syftet med att använda datorn i undervisningen är att berika undervisningen och att i  vissa fall 

effektivisera den, datorn ska ses som ett medel för att nå målen för undervisningen. Lindh (1997) 

definierar datorstödd undervisning som "en undervisning där datorn används som hjälpmedel med  

avsikt att skapa en bra pedagogisk miljö" (s 27) och ansluter sig till den syn Dahland m fl (citerade 

i Lindh, 1997) har på datorstödd undervisning:

Datorstöd  i  undervisningen  intar  en  särställning.  Denna 

datoranvändning  ska  vara  ett  stöd  som  syftar  till  att  ge  

undervisningen  större  möjligheter  och/eller  öka  dess  kvalitet.  
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Datorstödet kan vara särskilda datorprogram, framställda för en viss  

undervisningssituation i ett ämne, t ex matematik, samhällskunskap,  

fysik  och  kemi.  Det  kan  också  vara  mer  generella  program,  som  

används för att lösa arbetsuppgifter av olika slag. Exempel på detta  

är ord- och textbehandling i svenska och användning av databaser i  

samhällskunskap (s 51).

 

Det finns olika typer av pedagogiska datorprogram och det är datorn i kombination med dessa som 

gör datorn till ett pedagogiskt hjälpmedel, som nämnt ovan. De typer av program som förekommer i 

datorstödd  undervisning  kan  beskrivas  som  antingen  drillprogram,  lektionsprogram, 

verktygsprogram eller undervisande program (Lindh, 1997).

Drillprogram är de program som man använder för t ex tabellträning och glosövningar. Uppgifter i 

drillprogram är rutinartade och har fasta svarsalternativ. Denna typ av program är slutna, d v s man 

kan  inte  ändra  på  dem  eller  anpassa  dem  något  nämnvärt.  Drillprogram  används  ofta  vid 

färdighetsträning, men har fått kritik från flera håll bland annat på grund av drillningen som uppstår 

vid  användning av  sådana program samt att  programmet  inte  går  att  styra,  eleverna är  passiva 

(Jedeskog, 1993, 1998, Lindh, 1997). Både Jedeskog och Lindh menar ändå att drillprogrammen 

kan vara i bra i vissa fall, t ex för att befästa de kunskaper eleverna redan har fått.

Program  såsom  ord-  och  textbehandling,  kalkylprogram  och  liknande  befinner  sig  i  gruppen 

verktygsprogram. Den här typen av program består av tomma skal och har olika funktioner som t ex 

redigering  och  avstavning  av  olika  typer  av  data  (t  ex  text  eller  siffror).  Med  hjälp  av 

verktygsprogram kan man i stort sett skapa de uppgifter man själv vill. Verktygsprogrammen kan 

användas  bland  annat  i  undervisning  i  svenska  för  att  utveckla  elevernas  skrivande  och  i 

matematikundervisningen för olika kalkyler, tabeller och uträkningar. 

Undervisande program är de program som har som mål att ersätta delar av lärarens arbete. 

Med hjälp av lektionsprogram kan man forma olika situationer genom att använda simuleringar, och 

används t ex i undervisning i kemi. 

14



Lindh skiljer på program där eleven eller användaren är aktiv kontra passiv. De program som låter 

eleven vara aktiv är program som ger eleven möjlighet att förändra körningen av programmet med 

hjälp av olika funktioner. Å andra sidan finns det de program där eleven är passiv till följd av att 

programmet ej går att styra, d v s det gestaltas alltid på samma sätt.

Även Jedeskog (1993) har kategoriserat olika pedagogiska program i fyra olika grupper. Dessa fyra 

grupper har Jedeskog sedan kategoriserat utefter variablerna drill kontra skapa själv och program 

med innehåll kontra verktygsprogram. 

Träningsprogram  är  sådana  program  där  eleverna  endast  behöver  svara  på  frågor  såsom 

multiplikationsträning  och  rättstavning.  Denna  typ  av  program  kategoriseras  som 

drillprogram/program med innehåll.

Därefter  kommer de program som möjliggör  att  eleven  kan välja  hur,  det  redan  i  programmet 

befintliga,  innehållet  ska  användas.  Sådana  program  är  exempelvis  databasprogram  och  de 

kategoriseras som "skapa själv"-program/program med innehåll. 

Den tredje gruppen är färdighetsprogram i vilka eleverna endast behöver följa de kommandon som 

programmet ger. Ett exempel på sådana program är program som tränar fingersättning på datorns 

tangentbord.  Jedeskog  har  utifrån  sin  kategorisering  placerat  färdighetsprogram  i  kategorierna 

drillprogram och verktygsprogram.

Program som eleven kan fylla i innehåll i, utifrån vissa ramar eller yttre skal, är den sista gruppen 

och kan vara program såsom ordbehandlingsprogram eller ritprogram. Dessa kan enligt Jedeskogs 

kategorisering kännetecknas som program med innehåll/skapa själv-program.

När det gäller val av de program man ska använda sig av i den datorstödda undervisningen är det 

viktigt  att  man  utgår  från  den  syn  på  lärande  som man  har.  Anser  man  att  elever  lär  sig  av 

överinlärning och upprepningar, s k ytinriktad inlärning så använder man sig av olika drillprogram. 

Har  pedagogen  en  mer  djupinriktad  syn  på  inlärningen,  d  v  s  att  eleven  lär  sig  genom 

problemlösning och analysering, ska program som låter eleven vara mer självständig och ger eleven 

möjlighet att påverka programmet användas (Jedeskog, 1993, 1998).

I föreliggande studie avser jag att studera lärares tal om datorns roll i samhället när det gäller 

undervisning med datorn, d v s då man använder datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för att 

skapa förutsättningar för lärande, men som nämnt ovan så förutsätter undervisning med hjälp av 
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datorn att elever och lärare har kunskap om datorn, genom att söka svar på hur lärare talar om 

datorn som pedagogiskt hjälpmedel och vilka följder för undervisningen detta resulterar i.
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                5 Tidigare forskning 

I detta avsnitt avser jag inledningsvis att presentera den forskning som har utförts kring datorn som 

pedagogiskt  hjälpmedel,  i  allmänhet,  genom  att  beskriva  resultatet  från  den  senaste  slutförda 

satsningen som har gjorts när det gäller datorstödd undervisning, nämligen ITiS. 

Jag  har  emellertid  inte  lyckats  finna  någon  forskning  kring  hur  lärare  talar  om  datorn,  alltså 

forskning med en diskursanalytisk ansats.  Däremot kan man finna åtskilliga examensarbeten av 

bland  annat  lärarstudenter  som har  studerat  lärares  inställningar  och  åsikter  kring  datorn  som 

pedagogiskt hjälpmedel. Jag kommer nedan att göra några nedslag i dessa examensarbeten för att 

göra en kortfattad beskrivning av lärares inställningar  och attityder  till  datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel,  men  jag  vill  samtidigt  klargöra  att  jag  är  medveten  om  att  dessa  studier  ur 

forskningssynpunkt ej är tillräckligt kvalificerade.

5.1 ITiS-projektet

Inledningsvis kommer jag nedan i korthet att beskriva ITiS-projektet och därefter kommer jag att 

presentera de utvärderingar som gjorts av Högskolan i Halmstad och Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping.

5.1.1 Beskrivning av ITiS

ITiS-projektet pågick under åren 1999-2002 och berörde skolformer från förskoleklass till 

folkhögskolor.  Projektet bestod av sju delar såsom kompetensutveckling för lärare i arbetslag, en 

dator till deltagande lärare, förbättrad tillgång till Internet, e-postadresser till lärare och elever 

(Delegationen för IT i skolan, 1999). Tyngdpunkten låg däremot på kompetensutvecklingen hos 

lärarna. Lärarna erbjöds en utbildning i grundläggande datoranvändning, efter utbildningen skulle 

lärarna kunna använda ordbehandlingsprogram, grundläggande hantering av filer, 

informationssökning på Internet och kommunicera med hjälp av e-post. Delegationen för IT i 

skolan (1999) skriver att lärarna i arbetslagen genom satsningen skulle få möjlighet att utöka sina 

kunskaper om när, var, hur och varför IT kan användas i undervisningen. Syftet med ITiS var att 

lärarnas och elevernas arbetssätt samt kunskap om IT som ett verktyg för lärande skulle utvecklas 

genom att arbetslaget skulle genomföra ett ämnesövergripande, problembaserat och elevorienterat 

projekt tillsammans med arbetslagets elever. ITiS var en pedagogisk satsning för att öka pedagogers 

kompetens och stimulera till aktiviteter som förhöjer kvaliteten på undervisningen samt att 
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pedagogerna skulle göra fördjupande reflektioner kring sitt eget lärande (Chaib, Chaib & 

Ludvigsson, 2004).

Varje deltagande lärare fick i projektets början en egen dator som bekostades genom statsbidrag och 

förutom utrustning var målet att skolornas infrastruktur såsom Internetuppkoppling och e-

postadresser skulle byggas ut (Delegationen för IT i skolan, 1999). Före utgången av år 2001 var 

målet att alla skolor skulle vara Internetanslutna med en "pedagogiskt godtagbar kvalitet" (s 6) samt 

att alla lärare och elever skulle ha tillgång till en e-postadress.

5.1.2 Utvärdering av ITiS

Utvärderingen av ITiS genomfördes både under och efter projektets med hjälp av två studier, dels 

en kvantitativ (Tebelius, Aderklou & Fritzdorf, 2003) och dels en kvalitativ studie (Chaib m fl 

2004). Dessa båda grupper fick i uppdrag av Utbildningsdepartementet att utvärdera ITiS med 

utgångspunkt i ett antal frågor, såsom i vilken utsträckning lärarna anser att ITiS har medfört ett 

förändrat arbetssätt och i vilken utsträckning lärarens medverkan i ITis har medfört nya tankar kring 

IT som pedagogiskt verktyg (Tebelius m fl, 2003, Chaib m fl, 2004).

Chaib m fl har i sin kvalitativa studie studerat 24 arbetslag som medverkat i ITiS (2004). I studien 

har de studerat bland annat olika styrdokument, lärarnas loggböcker och intervjuat lärare för att 

utvärdera projektet. I deras utvärdering kan läsas att flera av de medverkande lärarna var något 

besvikna på satsningen. Innan projektet startade hade de höga förväntningar och höga ambitioner på 

att utveckla sitt datorkunnande både för undervisningens skull och för egen del. Lärarna förväntade 

sig att lära sig hur man använder datorer och IT i undervisningen, dock låg betoningen på 

ämnesintegrering och problembaserat lärande. Chaib m fl har även intervjuat lärare som sade sig 

inte ha lärt sig någonting om IT under satsningens gång och det var till och med lärare som sade sig 

inte ha startat en dator någon gång under de handledningstillfällen som tog plats under projektets 

gång (2004). Trots denna kritik känner flertalet lärare att de har utvecklats och bland annat lärt sig 

att hantera olika program samt har utvecklat sin tekniska kompetens. 

Många av de lärare som tidigare kände olust, rädsla eller oro inför användningen av datorer och IT 

känner efter ITiS att de vågar mer och känner sig tryggare med tekniken, samt att de fått bättre 

självförtroende kring datoranvändningen (Chaib m fl, 2004). Majoriteten av de medverkande 

lärarna ser mycket positivt på att man fick disponera var sin dator. Denna dator har varit till god 
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nytta då lärarna har haft möjlighet att sitta och experimentera och träna sig på de olika program och 

funktioner som de lärt sig i lugn och ro, vilket har lett till ett ökat datorkunnande. Enligt Chaib m fl 

(2004) påpekar lärarna att de önskar ytterligare kompetensutveckling såsom informationssökning på 

Internet med den källkritik och lärarna pekar även på att det med Internet följer många möjligheter, 

men att det är tidskrävande då det krävs att man är källkritisk och framförallt att hitta relevant 

information och bra sökvägar. Chaib m fl (2004) menar att det är uppenbart att det krävs ytterligare 

fortbildning för att lärarna skall kunna använda den moderna tekniken med hjälp av nya program 

och inom nya användningsområden. Tebelius m fl (2003) har i sin enkätstudie å andra sidan fått 

svar som tyder på att majoriteten av de medverkande pedagogerna ansåg sig ha ganska tillräcklig 

kompetens för att bedriva en datorstödd undervisning.  Chaib m fl (2004) nämner att genom en 

ökad kompetens skapas en ökad trygghet med datorn och IT i undervisningen, vilket leder till att 

dessa blir större självklarheter och accepterade i undervisningen. En av effekterna av ITiS som 

uttryckts i den kvalitativa utvärderingen (Chaib m fl, 2004) är att genom ökat datorkunnande så har 

"pedagogiken och tekniken närmat sig varandra" (s 72).

En av nackdelarna som lärarna uttrycker mot ITiS är att projektet och datoranvändningen upplevs 

som tidskrävande. Lärarna ser datorn som en möjlighet till pedagogiska vinster men anser däremot 

att tekniken fortfarande är tidskrävande, vilket medför att datorn och IT ännu ej är ett naturligt 

inslag i undervisningen. Däremot menar flera av lärarna att om de får möjlighet att experimentera 

och träna på att använda datorn kan man komma att spara tid på sikt (Chaib m fl, 2004).

Genom att använda datorn och IT i undervisningen under projektets gång har flera av lärarna 

kommit till insikt om vikten av en individualiserad undervisning, och att man genom att använda 

datorn kan skapa variation i undervisningen vilket i sin tur kan tillgodose alla de olika kompetenser 

som elever faktiskt har (Chaib m fl). Med hjälp av ordbehandlingsprogram får de elever som har 

skrivsvårigheter bättre skrivförmåga, och elever i allmänhet får erfarenhet av att skriva i olika 

genrer. Eleverna får möjlighet att kommunicera via e-post och Internet, som även ses som en stor 

informationskälla och inom ITiS använts frekvent för att söka fakta via olika sökmotorer. I 

undervisningen har flertalet lärare även använts sig av olika typer av verktygsprogram, 

presentationsprogram, bildhanteringsprogram o s v (Chaib m fl, 2004).

Utöver användningen av datorn och IT i undervisningen fick ITiS upp ögonen hos lärarna för andra 
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användningsområden såsom schemaläggning, planering och kommunikation via e-post och 

hemsidor med elever, föräldrar, rektorer och övriga samhället (Chaib m fl, 2004).

Under projektets gång har även datorns möjlighet för att förbättrad och utökad möjlighet för 

dokumentation uppmärksammats (Chaib m fl, 2004). Med hjälp av digitalkamera och scanner m m 

blir det enkelt att förmedla aktuella händelser och nya erfarenhet till både elever, föräldrar, övriga 

kollegor m fl. Däremot pekar Chaib m fl (2004) på vikten av att en pedagogisk dokumentation 

kräver reflektioner kring det dokumenterade, det blir inte automatiskt en pedagogisk 

dokumentation.

Avslutningsvis menar Chaib m fl (2004) att datorn har blivit eller är på väg att bli ett naturligt inslag 

i undervisningen. De menar att för att den ska bli ett naturligt inslag måste det finnas fungerande 

och tillgänglig utrustning att tillgå. I allmänhet har ITiS medverkat till en större medvetenhet kring 

och ökad trygghet i hur man kan använda datorn i undervisningen, vilket har lett till att IT används 

annorlunda efter projektets slut. Bland annat har e-post och chatt blivit mer accepterat av flera av 

lärarna, i synnerhet språklärarna som låter sina elever chatta och e-post med elever i andra länder.

5.2 Lärares inställningar och attityder till datorn som pedagogiskt hjälpmedel

I  följande  avsnitt  presenteras  resultat  från  några  examensarbeten som  gjorts  av  studenter  på 

lärarutbildningar under 2000-talet. För att åskådliggöra redovisningen har jag utgått från tre frågor 

som  har  genomsyrat  en  stor  del  av  dessa  examensarbeten,  nämligen  hur  datorn  används  i 

undervisningen samt vilka vinster det finns med att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

och vilka hinder det finns mot att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel.

5.2.1 Hur används datorn i undervisningen?

De användningsområden som förekommer i de studerade examensarbetena är i punktform:

 Dokumentation (Gustafson, S. 2000, Niklasson, 2002)

 Faktasökning (Niklasson, 2002, Gustafson,  J.  & Olsson, 2006, Carlström, 2001, Plemic, 

2001)

 Pedagogiska program ( Gustafson, S. 2000, Niklasson, 2002, Gustafson, J. & Olsson, 2006, 
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Carlström, 2001 )

 Skrivande  med  hjälp  av  ordbehandlingsprogram  (Niklasson,  2002,  Hejde,  Poromaa  & 

Gerke, 2005, Gustafson, J. & Olsson, 2006, Carlström, 2001, Plemic, 2001)

 Kommunikation med andra (Gustafson, S. 2000, Niklasson, 2002)

Pedagogiska program är  exempelvis  program som tränar  eleven på multiplikationstabellen eller 

glosor.

Då S. Gustafson (2000) undersökte matematik- och textillärares attityder till datorns användning i 

undervisningen framkom det även att några av textillärarna ibland använder datorns ritprogram vid 

formgivning av elevernas alster.

När det gäller  faktasökning på Internet  har Niklasson (2002) identifierat  vikten av den kritiska 

granskning som medföljer användningen av olika sökmotorer. Eleverna måste lära sig att värdera, 

tolka och bearbeta information och även att se konsekvenser av olika alternativ för att klara sig i 

dagens samhälle.

Några lärare påpekade även att användningen av datorn i undervisningen påverkas mycket av den 

tillgång man har till datorer, har man brist på datorer blir den datorstödda undervisningen lidande 

(Gustafson, J. & Olsson, 2006, Gustafson, S. 2000, Persson & Tengdahl, 2008). S. Gustafson (2000) 

menar att "tillgången är a och o om man ska kunna dem i undervisningen" (s 26).

5.2.2 Vilka vinster finns det med att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel? 

På flera ställen i de examensarbeten som studerats framhävs de stora fördelarna för elever i behov 

av särskilt stöd av att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel (Gustafson, S. 2000, Persson & 

Tengdahl, 2008, Hejde m fl, 2005, Gustafson, J. & Olsson, 2006, Plemic, 2001). 

Elever som har dålig finmotorik har stor nytta av att slippa skriva för hand och genom att skriva på 

datorn kunde de skriva längre och utförligare texter något  som även gällde för elever  med bra 

finmotorik  (Hejde  m  fl,  2005).   Hejde  m  fl  nämner  även  att  det  för  elever  med  läs-  och 

skrivsvårigheter finns program med talsyntes, vilket bland annat innebär att den text som eleven 

skriver in läses upp. Carlström (2001) pekar även på fördelen att alla kan få en snygg text utskriven, 

även de som inte skriver så bra och detta påverkar elevernas lust och intresse. Carlström framhäver 
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även elevernas motivation som en fördel med att använda datorn i undervisningen, och att med 

hjälp av olika program så får eleverna använda flera sinnen.

En annan stor fördel som nämns är möjligheten att individualisera undervisningen med hjälp av 

datorn såsom att anpassa nivån i olika program. (Niklasson, 2002, Persson & Tengdahl, 2008, Hejde 

m fl, 2005, Carlström, 2001, Plemic, 2001).  Övriga fördelar som nämns är en förbättrad och mer 

varierad undervisning (Gustafson, S. 2000, Niklasson, 2002) samt en ökad kreativitet (Niklasson, 

2002).

5.2.3 Vilka hinder finns det mot att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel?

Som nämnt ovan är en god tillgång till datorer nödvändigt för att man ska kunna bedriva en lyckad 

datorstödd undervisning. Tyvärr visar resultatet i  lärarstudenternas examensarbeten att bristen på 

datorer är en nackdel eller  snarare ett hinder till  att man inte använder datorn i undervisningen 

(Gustafson, S. 2000, Persson & Tengdahl, 2008, Gustafson, J. & Olsson, 2006, Carlström, 2001). 

Däremot finns det lärare som menar att det inte bara handlar om tillgången till datorer utan att det 

även ligger i lärarnas vilja till och intresse för att integrera datorn i undervisningen (Hejde m fl, 

2005, Plemic, 2001).  

Lärarna i forskningen framhäver även att det inte räcker att man har bra tillgång på datorer, det är 

även viktigt att den tekniska utrustning fungerar. Många lärare har gamla och "slöa" datorer vilket 

gör att det blir en belastning att använda dessa i undervisningen (Gustafson, S. 2000, Persson & 

Tengdahl, 2008, Carlström, 2001, Plemic, 2001). 

Ytterligare ett hinder som uppmärksammats av lärarstudenterna är lärarnas tidsbrist, det är 

tidskrävande att planera och förbereda datorstödd undervisning och att sätta sig in i de olika 

programmen som ska användas (Hejde m fl 2005, Carlström, 2001, Plemic, 2001). Plemic (2001) 

har i sin studie uppmärksammat att den rädsla som finns mot ny teknik, främst hos äldre lärare, 

utgör ett hinder mot datoranvändningen. Persson och Tengdahl (2008) ser dock inga tecken i sin 

studie på att äldre lärare skulle använda datorn mindre än yngre. De menar att det snarare handlar 

om personligt engagemang. I fråga om personligt engagemang från lärares sida så påpekar J. 

Gustafson och Olsson (2006) att detta även påverkar elevernas inställning till datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel.
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Slutligen har man funnit att lärarnas bristande kompetens kring hur man ska använda datorn i 

undervisningen är ett stort hinder till att man inte använder datorn (Gustafson, S. 2000, Persson & 

Tengdahl, 2008, Gustafson, J. & Olsson, 2006, Carlström, 2001, Plemic, 2001). Flertalet 

medverkande lärare har genomgått någon form av fortbildning medan S. Gustafson (2001) menar 

att det är ett flertal lärare som är självlärda. Det lärarna önskar främst i form av utbildning är hur 

man ska använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel (Gustafson, S. 2000), vilken programvara 

man ska använda, hur man ska använda den (Gustafson, S. 2000, Gustafson, J. & Olsson, 2006, 

Carlström, 2001) och slutligen hur datorn fungerar tekniskt (Gustafson, S. 2000, Carlström, 2001).
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6 Metod och design

6.1 Metodologi och analysmetod

I analysen av empirin har jag en diskursanalytisk ansats och har utgått från några begrepp som 

förknippas  med  det  diskursteoretiska  angreppssättet.  Diskursteoretikerna  Laclau  och  Mouffe 

beskriver diskurser som  "ett slags språkligt nät där ord/tecken förbinds med, och får betydelse i  

relation till varandra" (citerade i Wreder, 2007 s 34-35). Under analysens gång har jag valt ut olika 

beståndsdelar i texten s k utsagor (framställningar) som jag anser spegla de olika diskurserna. Dessa 

utsagor  delas  upp i  kategorier  beroende på relationen mellan  utsagorna.  De beståndsdelar  som 

förknippas med diskursteorin och som jag har använt mig av för att i analysen identifiera de olika 

diskurserna är moment, element, nodalpunkt, signifikanter, ekvivalenskedjor och dessa kommer att 

beskrivas nedan.

En diskurs kan som nämnt ovan ses  som ett  nät  där  olika tecken som förbinds  med varandra. 

Begreppet tecken kan ses som ett samlingsnamn på momenten och elementen inom diskursen, men 

kan även utvidgas till att samla moment, element, nodalpunkter och flytande signifikanter (Wreder, 

2007).  

Den minsta beståndsdelen i en diskurs är signifikanten, som kan vara ett element eller ett moment.  

Tillsammans med signifikanten bildar de andra tecknen en diskurs. Ett moment kan beskrivas som 

en "knut" i det språkliga nätet, en utsaga som stämmer otroligt bra med det bestämda sätt man talar i 

diskursen. Genom skillnader mellan tecken fixeras betydelsen av tecknen i en diskurs och blir då ett 

moment (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Wreder, 2007).  Elementen i sin tur kan beskrivas 

som tecken som inte är helt fixerade i en diskurs. De skiftar betydelse beroende på i vilken diskurs 

de uttalas (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Wreder, 2007). De element som är centrala i olika 

diskurser d v s i det diskursiva fältet, kallas flytande signifikanter. Det pågår hela tiden en diskursiv 

kamp om dessa  flytande signifikanter  mellan  olika  diskurser  som kämpar  om att  försöka göra 

elementen till moment (Wreder, 2007).

En nodalpunkt är ett moment som representerar diskursen extra bra och kring denna får momenten 

sin betydelse,  nodalpunkterna  organiserar diskurser genom att  samla de andra tecknen runt sig 
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(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, Wreder, 2007).

De centrala tecknen som identifierats i analysen sorterades sedan i  ekvivalenskedjor som pekar ut 

specifika kännetecken för diskursen, d v s att man kombinerar tecken beroende på vilken relation de 

har till varandra (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Mitt mål har inte varit att tolka de enskilda respondenternas svar, målet är istället att identifiera de 

olika diskurserna och de konsekvenser dessa får för verksamheten.

För att finna de olika diskurserna i empirin har jag inspirerats av den analysmodell som presenterats 

av Wreder (2007).  De tre stegen i modellen innebär att man initialt identifierar de tecken som är 

centrala i diskurserna. Därefter beskrivs diskurserna som framträder genom att hitta nodalpunkter 

och flytande signifikanter, sedan undersöks hur momenten/elementen länkas till  dessa. Slutligen 

undersöks vad som ryms i diskurserna och vad som stängs ute och vilka konsekvenser detta får.

6.2 Empiriinsamlingsmetoder

Insamlingen av empirin har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer på tre olika grundskolor i en 

halländsk kommun. Anledningen till att valet föll på att göra kvalitativa intervjuer var naturligt då 

metodvalet blev en diskursanalytisk ansats  som baseras på lärares tal.  För att  täcka ett  så stort 

område  som  möjligt  behandlade  intervjufrågorna  flera  olika  aspekter  av  hur  lärare  uppfattar 

datorstödd undervisning, såsom fördelar, nackdelar, visioner och erfarenheter av att använda datorn 

som pedagogiskt hjälpmedel. Målet var att utföra gruppintervjuer där varje grupp skulle bestå av 3-

4 grundskollärare som är eller har varit verksamma i skolår 1-5. Jag valde just dessa skolår då min 

utbildning ger mig behörighet att  undervisa i  just  dessa skolår samt förskola,  förskoleklass och 

fritidshem.

6.3 Val av respondenter 

Jag har valt att utföra gruppintervjuerna på tre grundskolor i en halländsk kommun. Utifrån detta 

val har jag använt snöbollsmetoden för att få fram respondenter, d v s jag har valt ut en respondent 

på respektive skola som sedan har fått söka upp andra respondenter på sin skola. En nackdel med 
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detta kan vara att man då bara får respondenter som är intresserade av ämnet, men jag anser ändå 

detta vara den lämpligaste urvalsmetoden då jag är bekant med några av lärarna på den ena skolan 

(kommer fortsättningsvis att benämnas skola 1) men ej med några på övriga skolor. Genom att göra 

urvalet på detta vis har jag minskat risken för att alla respondenter på den första skolan blir lärare 

som jag har en relation till.  

Valet  av  skolor  var  från  början  något  av  ett  strategiskt  urval,  jag  ville  utföra  de  två 

gruppintervjuerna på dels den skolan där jag gjort min VFU, som inte använder datorn i nämnvärd 

bemärkning,  och  dels  på  en  grundskola  i  kommunen  som  jag  visste  använder  datorn  i 

undervisningen.

Tyvärr stötte jag på några logistiska problem; då många grundskolor under den aktuella perioden 

utförde  utvecklingssamtal  var  det  många  lärare  som  inte  ansåg  sig  ha  tid  att  delta  i  mina 

gruppintervjuer och jag stötte även på problem då var svårt att samordna intervju på en tid som flera 

lärare var tillgängliga på. Slutligen blev urvalet därför ett mer slumpmässigt urval då jag helt enkelt 

försökte komma i  kontakt med lärare,  via  e-post  och telefon,  som dels  hade tid  att  närvara på 

intervjun och dels hade möjlighet att koordinera tiden så att så många som möjligt kunde närvara 

vid intervjun. 

Till  slut  fick  jag  till  stånd  en  gruppintervju  med  två  lärare  på  skola  1  och  ytterligare  en 

gruppintervju  med  3  lärare  på  en  grundskola  i  samma  skolområde.  Denna  skola  kommer  att 

benämnas skola 2.

Vid gruppintervjun på skola 1 stötte jag återigen på problem då en utav de två respondenterna 

visade sig vara sjuk. Jag beslutade mig ändå för att utföra intervjun med den respondent som var 

närvarande. På grund av detta bortfall och den tidsbrist som rådde har jag i analysen använt svaren 

från den pilotintervju (skola 3) jag utförde i början av studien för att få så många respondenter som 

möjligt. 

Bortfallet som uppstod under studiens gång medförde alltså att empirin består av resultat från två 

enskilda intervjuer och en gruppintervju, med totalt 5 respondenter.

6.4 Procedur

För att  kontrollera om de intervjufrågor som sammanställts  (se bilaga 1) fungerade och gav de 

utförliga svar som efterfrågades utfördes det på förhand en pilotintervju med en lärare på skola 3, 

vilket resulterade i att någon ursprunglig fråga togs bort och någon fråga lades till.
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Gruppintervjuerna har därefter  genomförts  på respektive skola i  ett  rum där vi har kunnat sitta 

ostört. För att slippa sitta och skriva ner hela intervjuerna under tiden har jag använt en mp3-spelare 

för att spela in intervjuerna. Detta är en fördel då man efteråt kan sitta i lugn och ro och lyssna av 

och  transkribera intervjuerna och har  möjlighet  att  finna  nyanser  och framställningar  som man 

kanske hade missat om man skrivit under intervjuns gång. Under intervjuerna har jag utgått från en 

intervjuguide (se bilaga) med en uppställning med de olika frågeområden som jag avser att studera. 

Jag har dock haft för avseende att låta respondenterna styra samtalet för att få så spontana svar som 

möjligt och skapa ett dynamiskt samspel mellan mig, som intervjuare, och respondenterna (Kvale, 

1997).

Efter  varje  intervju  transkriberades  inspelningen  ordagrant  och  skrevs  ut  för  att  skickas  till 

respondenterna för deras godkännande. Respondenterna fick på det viset möjlighet att meddela om 

deras uttalanden hade tolkats korrekt eller ej. 

Analysen gick så tillväga att utskrifterna initialt lästes igenom åtskilliga gånger och i utsagorna 

utmejslades  två  teman,  diskursordningar,  som  genomsyrade  utskrifterna.  Utifrån  dessa  två 

diskursordningar tog jag ut de centrala tecken som jag fann i varje ordning. Dessa relaterades sedan 

till varandra och med hjälp av dessa relationer kunde ekvivalenskedjorna tecknas. Med inspiration 

från Ericsson (2006) har dessa kedjor skrivits med hjälp av likhetstecken, = , för att visa relationen 

mellan de olika signifikanterna. Med detta vill jag tydliggöra att det inte handlar om att likställa de 

olika signifikanterna med varandra, syftet är att visa relationerna dem emellan.

6.5 Etiska ställningstaganden

I genomförandet av föreliggande studie har jag tagit Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i 

beaktning (2008). Dessa principer kan konkretiseras med hjälp av följande fyra allmänna krav:

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Med utgångspunkt i  informationskravet har de medverkande lärarna på förhand informerats om 

studiens syfte och att deras medverkande är frivilligt. Lärarna har även informerats om att de när 

som helst kan avbryta sin medverkan och i enlighet med konfidentialitetskravet kommer namn, 

skolor eller platser fingeras för att studiens innehåll inte ska kunna härröras till de medverkande 
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lärarna.

De  medverkande  lärarna  har  även  fått  tillfälle  att  läsa  igenom  de  utskrifter  som  intervjuerna 

resulterat i och på detta sätt har jag undvikit att de medverkande i efterhand eventuellt skulle känna 

sig missförstådda eller kränkta på något vis (Vetenskapsrådet, 2008).
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                7 Resultat och analys 

I  följande  avsnitt  kommer  jag  att  med  hjälp  av  att  beskriva  de  diskurser  som  utmejslats  ur 

respondenters utsagor söka svar på den första forskningsfrågan i denna studie nämligen:

Hur  talar  grundskollärare  om  att  använda  datorn  som  pedagogiskt  hjälpmedel  i 

undervisningen?

Diskurserna kommer att presenteras utifrån de två diskursordningar som jag fann med utgångspunkt 

från de centrala tecknen i utsagorna.

Diskursordningarna som framträdde vid analysen är följande:

 Vad vill lärare uppnå med att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel?

 Vilka krav ställs på lärare och skolor för att datorn ska kunna användas som pedagogiskt 

hjälpmedel?

I citaten som kommer att presenteras används tre punkter , ... , för att markera när respondenterna är 

tysta. Teckenkombinationen /.../ används då ett utdrag ur en längre utsaga citeras. Jag har undvikit 

att sätta punkt i pedagogerna utsagor då det finns svårigheter med att sätta punkt i någon annans tal. 

Syftet med analysen är inte att se vilka diskurser varje respondent talar inom utan endast att urskilja 

olika variationer. I citeringen har jag däremot skrivit vilken respondent det är som har uttalat denna, 

dock är det endast för att tydliggöra att det är olika respondenters utsagor i de fall jag redovisar flera 

påföljande citat.

7.1 Sammanfattande resultat 

Nedan presenteras de ekvivalenskedjor som identifierats genom analysen av respondenternas 

utsagor utifrån de två diskursordningar som nämnts ovan för att ge en kort översikt.

Ekvivalenskedjorna i tabell 1 hör till vad lärare vill uppnå med att använda datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel och kedjorna i tabell 2 hör till de krav som ställs på skolan och läraren för att man ska 

kunna bedriva en datorstödd undervisning.
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Tabell 1. Vad vill lärare uppnå med att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel?

Signifikant 1 Signifikant 2 Signifikant 3 Signifikant 4
Undervisning med datorn Pedagogiska program Färdighetsträning

Undervisning med datorn Pedagogiska program Variation Lustfyllt lärande

Undervisning med datorn Pedagogiska program Elever i behov av särskilt stöd

Undervisning med datorn Verktygsprogram Skrivutveckling

Undervisning med datorn Internet Faktasökning Kritisk granskning

Undervisning med datorn Internet Kommunikation

Undervisning med datorn Kringutrustning Dokumentation

Tabell 2. Vilka krav ställs på lärare och skolor för att datorn ska kunna användas som 

pedagogiskt hjälpmedel?

Signifikant 1 Signifikant 2 Signifikant 3 Signifikant 4
Kompetenskrav Teknik

Kompetenskrav Faktasökning

Kompetenskrav Programvara 

Kompetenskrav Självlärda

Kompetenskrav Mod

Lärarens inställning 

Bristande tillgång Ekonomi

Bristande tillgång Prioriteringar

Bristande tillgång Tidsbrist

Bristande tillgång Inget naturligt inslag

Bristande funktionalitet

7.2 Diskurser 

I avsnitten nedan presenteras de diskurser som uttolkats ur respondenternas uttalande. Kopplingar 

till tidigare forskning och de nationella styrdokumenten kommer här att synliggöras med hjälp av 

respondenternas utsagor utifrån de två diskursordningarna som nämnts inledningsvis i detta kapitel.
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7.2.1 Vad vill lärare uppnå med att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel?

Utifrån pedagogernas utsagor kring vad man vill uppnå med en datorstödd undervisning har det 

identifierats fyra överordnande diskurser och inom dessa har ytterligare diskurser utmejslats. Jag 

vill  tydliggöra  att  de  flesta  lärare  talade  inom majoriteten  av  diskurserna  och  de  utsagor  som 

presenteras nedan är endast ett urval för att synliggöra de specifika diskurserna.

Flera av lärarna pratar om att de ser datorn som en kombination av datorn och de pedagogiska 

program som finns att tillgå, alltså undervisning med datorn. Datorn framställs som ett stöd för att 

skapa lärande och för att befästa kunskaper som redan finns, vilket är i linje med vad Lindh (1997) 

menar att datorn används för. Följande utsagor synliggör detta:

 /.../ jag har använt datorn som verktyg att söka information ... använt  

datorn med pedagogiska program som drillprogram speciellt i matte  

... som skrivprogram ibland /.../ (Pedagog E)

Ja det är matteknep 1 och 2 och längd alltså det är mycket bra så att  

de kan sitta där och mata in...och då frågade de mig idag "kan vi göra  

det?" "Ja men gå in och gör det" för de har jättesvårt med...meter och  

centimeter...då kan de ju sitta det spelar ju ingen roll...ibland så....gör  

jag  så  här....med  multiplikation...20  frågor  ...säg  hur  många  du  

klarar...så kör vi det...kanske en gång i veckan bara /.../ (Pedagog B)

Den  första  överordnande  diskursen  kan  utifrån  ovanstående  utsagor  identifieras  med  hjälp  av 

signifikanterna  undervisning med datorn och  pedagogiska program.  Dessa signifikanter kan ses 

som centrala för diskursen och följande ekvivalenskedja kan då tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = undervisning med datorn = pedagogiska program

Genom att hitta de mål som lärarna uttalar att de har med att använda pedagogiska program kan 

man utveckla ekvivalenskedjan ytterligare.

Färdighetsträning med hjälp av drillprogram uttalas av flera av lärarna som en vanlig metod i den 
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datorstödda undervisningen och utifrån detta kan man tillföra ännu en signifikant:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = undervisning med datorn = pedagogiska program = 

färdighetsträning 

Utifrån frågan om vilka fördelar det finns med att  använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

uttalades det av flera lärare att eleverna tycker att det är roligt och att undervisningen blir varierad, 

till  skillnad från ovanstående utsagor som tyder på att  målet med datoranvändning är att  skapa 

lärande.

/.../nu har jag en etta också så jag har mycket med läsinlärning och  

mycket med ... det första i matten men vissa elever som skulle kunna 

behöva extra träning eller också för att få lusten liksom /.../ 

Variation i undervisningen är det ju...tycker jag (Pedagog C)

Läraren framställer i utsagorna datorn som pedagogiskt hjälpmedel som ett medel för att skapa 

variation i undervisningen med hjälp av pedagogiska program och därmed även öka elevernas lust 

att lära, vilket stämmer överens med några av de vinster som presenterats i den tidigare forskningen 

samt de studerade examensarbetena (Chaib m fl, 2004, Gustafson, S. 2000, Niklasson, 2002). 

Då  läraren  relaterar  datorn  som pedagogiskt  hjälpmedel  till  signifikanterna  variation,  lust  och 

pedagogiska program kan ekvivalenskedjan som följer tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = undervisning med datorn = pedagogiska program  = 

variation = lustfyllt lärande

I den tidigare forskningen som gjorts på området (Gustafson, S. 2000, Persson & Tengdahl, 2008, 

Hejde m fl, 2005, Gustafson, J. & Olsson, 2006, Plemic, 2001) framställs elever i behov av särskilt 

stöd som de stora vinnarna vid datorstödd undervisning. Att de elever med dålig finmotorik och 

eleverna med läs-  och skrivsvårigheter  kan få hjälp av pedagogiska program framgick tydligt i 

följande utsaga utifrån frågan om vad pedagogen skulle vilja göra med hjälp av datorn:
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/.../mycket till tabellträning för att de ska slippa skriva för vissa barn 

är det ju väldigt jobbigt med ... att skriva ... och ibland så testar man  

fel saker om man testar om de kan tabellerna ... man ska inte testa om  

de kan få ner det på pappret man ska testa om de kan det och det är  

ofta lättare på en dator ... sen skulle ... sen finns det ju väldigt bra  

program  för  barn  med  läs-  och  skrivsvårigheter  /.../  det  finns  ju  

väldigt  mycket  såna här  talsyntes  och de här  programmen som är  

mycket bra hjälpmedel för de som har svårigheter så där fyller ju  

datorn en enorm funktion  ... där du kan få dem till att läsa upp det  

dem har skrivit alltså datorn läser upp det de har skrivit så ser de  

själva om de har skrivit rätt ... inte bara ordbehandlingsprogram att  

det är ... att det markerar det för de ser inte ändå vad det är för fel de  

har gjort ...  så hjälper det inte att de får alternativ för de ser inte  

skillnad på det ... (Pedagog E)

Pedagogen framställer  i  sina uttalanden att  pedagogiska program har som ändamål att  förbättra 

möjligheten till utveckling för elever i behov av särskilt stöd, då hon formulerar att tabellträning 

med hjälp av pedagogiska program underlättar för de elever som har svårt att forma bokstäver och 

att det finns program med talsyntes. Utifrån denna framställning kan följande kedja tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = undervisning med datorn = pedagogiska program = 

elever i behov av särskilt stöd

Hejde m fl (2005) nämner att eleverna redan i den tidiga läs- och skrivinlärningen kan få stöd i 

skrivandet, något som även följande utsaga uttalar:

Med de här små ettorna som håller på att lära sig att läsa så är det ju  

ett jobb i huvudet att bara lära sig ljuden och att slippa då forma dem 

med pennan utan det bara räcker att trycka ner på en tangent... det är  

ju en stor fördel...så att....jag har ju elever som vi har varit och skrivit  

i  datorsalen  vad  de  har  gjort  i  helgen...de  skriver  dagbok  och  så 

skriver vi ut det och sen kommer dem tillbaka hit och så får de klippa 

ut det och klistra in det i sin dagbok och då kommer de till mig...vad  
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står det här? De kan liksom inte....de kan skriva...men de kan inte läsa 

sin egen text...då blir man liksom...jaahaaa... (Pedagog D)

Pedagogen framställer, som svar på en fråga om fördelarna med datorstödd undervisning, datorn 

som ett verktyg för skrivandet och likställer den därmed med pennan. Chaib m fl (2004) har i sin 

utvärdering funnit att flertalet lärare upplever att elevernas skrivförmåga utvecklas med hjälp av 

verktygsprogram såsom ordbehandlingsprogram i enlighet med ovanstående utsaga, samtidigt är det 

tydligt i utsagan att elevernas läsförmåga inte utvecklas i samma takt. Utifrån denna tolkning kan 

det ytterligare en överordnande diskurs identifieras:

Datorn  som  pedagogiskt  hjälpmedel  =  undervisning  med  datorn  =  verktygsprogram  = 

skrivutveckling

I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) anges att eleverna ska förberedas för dagens IT-samhälle, 

med stora informationsflöden och den kritiska granskningen som krävs av olika informationskällor. 

Detta  genomsyrar  även  lärarnas  uttalanden  när  det  gäller  av  användningen  av  Internet  i  den 

datorstödda undervisningen.

Att man OMEDELBART kan få svar på sina frågor om nånting...jag 

använde den bara för några minuter  sen då en pojke kom in...och  

frågade "när bildades EU" ... varpå jag slog på Goggles "EU 1993"  

...  fick  svar  med detsamma ...  där  är  datorn OSLAGBAR...det  går  

snabbare än att slå i en uppslagsbok kan jag säga ... och likadant om 

... om eleverna vill ha fakta om ... allt ... djur, länder, vad det nu är  

alltså så hittar de med detsamma ... och efter ... ett antal år med dem  

så  är  de  ju  jätteduktiga  och  vet  var  de  ska  leta  ...  det  var  ju  

svårigheten i början då när man får en ny klass att ... de tar första  

bästa sajt och så ... skriver av det ungefär ...(Pedagog A)

Det är ju också en kunskap som man vill ge barnen alltså så ... som  

just det här med Internet och det finns ju så mycket och prata om då  

...  men ...  vi  känner  det  är  ...  visst  de  nosar  ju  på  det  i  de  lägre  

åldrarna men där tycker jag det är jätteviktigt  också att  vi  kanske  
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visar på och utbildar barnen i att vad kan ni ... vad kan hända på  

fritiden och sånt va ... det är ju en jättestor apparat (Pedagog C)

Pedagog  A  framställer  tillgången  till  Internet  i  datorn  som  en  oerhörd  tillgång  men  båda 

pedagogerna  klargör  även  kraven  på  elevernas  möjlighet  att  kritiskt  granska  och  bearbeta  den 

information som man finner på Internet vilket även lärarna som genomgått fortbildning inom ITiS 

har uttalat (Chaib m fl, 2004). Niklasson (2002) menar att eleverna även måste vara medvetna om 

vilka följder som kan komma från de val man gör.

Den tredje överordnande diskursen kan nu identifieras, utifrån signifikanten Internet, med hjälp av 

följande ekvivalenskedja:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = undervisning med datorn = Internet 

Då pedagogerna i utsagorna ovan relaterar användningen av Internet med faktasökning och de krav 

på kritisk granskning denna medför kan man lägga till ytterligare en signifikant:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = undervisning med datorn = Internet = faktasökning = 

kritisk granskning

Med Internets utveckling har det även följt stora möjligheter till kommunikation med omvärlden. 

Niklasson  (2002)  nämner  att  möjligheten  att  nå  ut  till  föräldrar  och  andra  utomstående  med 

elevernas arbeten var en av fördelarna som lärarna i hennes studie talade om, vilket även förekom 

under ITiS. Flera av de medverkande lärarna ville att eleverna skulle lära sig att kommunicera via e-

post och liknande, och i slutändan såg man även annorlunda på att eleverna får chatta med andra 

elever i omvärlden (Chaib m fl, 2004). 

I följande utsaga framställer en av pedagogerna att eleverna lär sig att skriva i olika genrer genom 

att kunna kommunicera med omvärlden med hjälp av att skriva e-post till sina föräldrar.

/.../vi hade mycket e-mail däruppe på S-skolan...det har vi inte börjat  

med här...jag hinner inte...jag vill att de ska kunna e-maila till sina  
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föräldrar eller man kan....för att träna på det också...och det är ju lite  

friare det är ju ingenting att /.../ (Pedagog B)

Pedagogen talar även som att det är något hon gärna vill att eleverna i hennes nuvarande klass ska 

göra  men  att  hon  inte  hinner.  Då  just  tiden  i  detta  fall  inte  är  ett  centralt  begrepp  eftersom 

kommunikation  med  e-post  är  något  som  hon  förknippar  med  användningen  av  Internet  kan 

följande ekvivalenskedja tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = undervisning med datorn = Internet = kommunikation

En möjlighet som ej nämndes i stor utsträckning  som den huvudsakliga användningen av datorn är 

möjligheten  i  de  examensarbeten  som studerats  men  däremot  i  den  tidigare  forskningen  är  att 

dokumentera  elevernas  utveckling  (Chaib  m fl,  2004).  Det  är  endast  S.  Gustafson  (2000)  och 

Niklasson (2002) som har formulerat sig kring lärarnas dokumentation med hjälp av datorn och 

kringutrustning såsom digitalkamera. Möjligheten att med hjälp av en dator och en digitalkamera 

uppmärksamma elever m fl på elevernas utveckling och lärande uttalas i följande utsagor:

Sen finns det ju det med... känner jag... att jag skulle vilja börja med  

nu om man får en digital kamera med och spela in alla barnen eller  

en filmkamera och spela in alla barnen när de läser ...läshastigheten 

alltså och sen att de får lyssna själva ..."aha så där läste jag då och  

nu läser jag så här" och det är ju också nåt man kan lägga upp och  

mappa upp på datorn...(Pedagog C)

Jag samlar ... i ... det digitala är det bilder och deras läsutveckling ...  

man läser ...  de har läst in ... i ettan läser de nog in tre gånger i alla  

fall och sen i tvåan två gånger och nu i trean har de läst in en och de  

ska få läsa in en gång till ... (Pedagog E)

Med utgångspunkt i ovanstående utsagor kan en sista ekvivalenskedja tecknas kring diskurserna om 

vad lärarna vill uppnå med att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel.

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = kringutrustning = dokumentation
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I  ovanstående  utsagor  framställer  även  pedagogerna  dokumentationen  som  något  som  man 

diskuterar och reflekterar kring tillsammans med eleven,  vilket Chaib m fl  (2004) menar är  av 

yttersta vikt för att dokumentationen ska bli pedagogisk. 

7.2.2  Vilka  krav  ställs  på  lärare  och  skolor  för  att  datorn  ska  kunna  användas  som 

pedagogiskt hjälpmedel?

I den andra diskursordningen nedan presenteras de utsagor som har en koppling till  de krav på 

lärare  och  skolan  som  uttalats  av  de  medverkande  pedagogerna.  Analysen  har  resulterat  i  4 

överordnande diskurser och resultatet kommer att redovisas med utgångspunkt i dessa.

De studerade examensarbetena (Gustafson, S. 2000, Persson & Tengdahl, 2008, Gustafson, J. & 

Olsson, 2006, Carlström, 2001) har presenterat lärares bristande kompetens som ett av de hinder till 

att datorn inte används i någon vidare utsträckning. I min studie har även jag funnit att ett av de 

krav  som  ställs  på  läraren  när  det  gäller  datorstödd  undervisning  är  att  lärarna  har  tillräcklig 

kompetens för detta. Vilken kompetens man behöver framställs nedan i ett uttalande som ett direkt 

svar  just  på  vilken  kompetens  som  krävs  av  läraren  för  att  använda  datorn  som  pedagogiskt 

hjälpmedel:

Ja det är ju i så fall utbildning...alltså kompetensen eller så hur man  

kan använda program och överhuvudtaget  ...  presentationsprogram 

och  ordbehandlingsprogram  alltså  det...det  går  att  använda  

mycket...sen kan man ju ha Internet också och vad hur man kan söka  

och man kan söka olika kunskapskällor om man ska forska och eller  

man ska göra...så visst... (Pedagog C)

Med utgångspunkt i ovanstående utsaga kan man teckna följande ekvivalenskedja för den första 

överordnande diskursen.

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = kompetenskrav

I utsagan redogörs för i stort sett hela den kompetens som det krävs av en lärare för att använda 

datorn i undervisning. Genom en specifikation av vilka kompetenser som krävs kan man tillföra 
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ytterligare signifikanter i slutet på denna ekvivalenskedja.

I följande utsaga framställer en av pedagogerna att det inte bara är kompetens om själva datorn som 

krävs  av  läraren  när  hon  syftar  på  att  det  är  fler  komponenter  som  behövs  i  en  datorstödd 

undervisning.

 /.../  digitalkamera ...  alltså det är ju inte bara dator utan alla  de 

andra  grejerna  med...och  sen  också  utbildning  på  det  ...  att  man  

känner att det här kan man använda för att många säger "nej men det  

hinner man inte" men det handlar ju om kunskap och prioriteringar  

/.../ (Pedagog C)

Pedagog C talar här om att man måste ha teknisk kompetens kring både datorn och den utrustning 

som kan användas tillsammans med denna, när hon talar om alla de andra grejerna och bland annat 

syftar  på digitalkameran. Även Gustafson, S. (2000) och Carlström (2001) har påtalat att  lärare 

anser sig behöva kompetens kring hur datorn fungerar rent tekniskt.  Chaib m fl (2004) påtalar att 

genom ökad kompetens kommer lärare att känna sig tryggare och få bättre självförtroende när det 

gäller datortekniken.

Med utgångspunkt i utsagans uttalande kan ytterligare en signifikant tillföras på ekvivalenskedjan 

ovan:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = kompetenskrav = teknik 

Nedanstående utsaga  påtalar  ännu ett  av  de kompetenskrav  då en av  lärarna  framställer  vilken 

kunskap man måste ha för att kunna använda datorn som hjälp för faktasökning åt eller tillsammans 

med eleverna:

 Ja du bör ju kunna söka själv ...  och sen att du ... har kunskap och ...  

att du kan kritiskt ... att man som personal kritiskt kan granska det  

man får upp ... och då vilka adresser som ... vad heter det ... som är  

seriösa (Pedagog E)

Återigen talas det om vikten av att kritiskt kunna granska den information man finner på Internet, 
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något som även genomsyrar den tidigare forskningen (Chaib m fl, 2004). Genom att pedagogen 

uttalar att  man som personal  måste kunna granska tydliggör hon att det är en kompetens som en 

lärare måste ha vilket leder till att följande ekvivalenskedja tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = kompetenskrav = faktasökning

Gustafson, S. (2000), Gustafson, J. och Olsson (2006) och Carlström (2001) har i sina studier funnit 

att  lärare  anser  sig  ha  dålig  kunskap  om vilken  programvara  man ska  använda samt  hur  man 

använder den i pedagogiskt syfte. Som svar på vilken kompetens lärare behöver för att använda 

datorn  som  pedagogiskt  hjälpmedel  behandlar  följande  utsagor  lärares  kunskap  om  olika 

programvaror som kan användas i undervisningen.

Hur går jag vidare och vad händer sen? (Pedagog D)

Vad liksom lär de sig av det här? Hur kan de sitta...kan de sitta själva  

med det här...är det självgående? (Pedagog C)

Men visst behöver man utbildning alltså ju mer utbildning man går i  

nånting så mer märker man OJ...det där...som Internet ...lära sig om 

programmen (Pedagog C)

Man kanske....man vill veta egentligen vilka program ska jag ha och  

använda och gå en kurs i det (Pedagog C)

Det är tydligt att pedagogerna har bristande kompetens i vad de olika programvarorna har för syfte 

och hur de fungerar.  Detta menar Chaib m fl (2004) är av yttersta vikt för att lärarna ska kunna 

använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Genom att uttala att man inte vet vad eleverna lär sig 

genom programvaran och att man behöver utbildning framställs det som ett utav kompetenskraven 

som ställs på lärarna. Nedanstående ekvivalenskedja kan tecknas utifrån denna analys:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = kompetenskrav = programvara
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Några av lärarna har fått möjlighet att gå fortbildning i datoranvändning, bland annat under ITiS-

projektet, dock framställer de som att det var många år sedan och att det de lärde sig då inte gör 

någon nytta idag. De framställer även att trots att de har fått fortbildning så anser dig som självlärda 

genom att uttala utsagor som att det får man själv sköta och det har jag nog sökt mig till själv, vilket 

man kan sätta i samband med flertalet lärare som under ITiS-projektet anser sig inte ha lärt sig 

någonting alls om datorn och IT, de har själva fått träna och experimentera sig fram (Chaib m fl, 

2004).

 Jag  har  gått  en  men  det  var  många  år  sen...det  var  många  år  

sen...utan det får man själv sköta /.../ (Pedagog A)

Ja jag har gått några fortbildningar ja ... vi har haft ett ITiS-projekt  

bland annat  /.../  ja jag har faktiskt gått på rätt många ... det som är  

är att ... just när det gäller datautbildning så ska man använda det  

direkt annars glömmer man bort det ... men jag känner att jag klarar  

mig långt med det jag kan ... faktiskt...och det vet jag inte om jag har  

fått  på  nån  ...  det  jag  kan  vet  jag  inte  om  jag  fått  på  nån  ...  

datautbildning  jag  har  gått  det  har  jag  nog  sökt  mig  till  själv  

(Pedagog E)

Genom att ovanstående pedagoger relaterar de kompetenskrav som ställs på lärare för att kunna 

använda  datorn  som  pedagogiskt  hjälpmedel  till  att  man  får  lära  sig  själv  kan  följande 

ekvivalenskedja tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = kompetenskrav = självlärda

Även S. Gustafson (2000) har i sin studie konstaterat att flera lärare ser sig själv som självlärda, 

däremot  framställer  följande  utsaga  en  faktor,  som  relateras  till  kraven  som  ställs  på  lärares 

kompetens, som inte fått någon genomslagskraft i de examensarbeten som studerats.

Jag säger det att man måste vara lite modig...jag hade 6 timmar på  

lärarhögskolan...jag tänkte...man var så rädd att slå fel..."nu struntar  

jag  i  det  här"...ibland  tar  man  till  våld  och  bara  stänger  av  

datorn...nåt  som man inte  ska  göra...MEN...när  allting  är  bara  så  
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här... det händer ingenting! (Pedagog B)

/.../  Men det är ju lite så att man törs göra saker /.../ (Pedagog B)

I mycket handlar detta mod som lärarna påtalar om sin tekniska kompetens då det i den första 

utsagan framställs att man tar till våld och stänger av datorn när den inte fungerar. Dock framställer 

även pedagogen att hon var rädd att slå fel när hon jobbade i någon form av program och man kan 

då  inte  entydigt  relatera detta  mod till  just  den tekniska  kompetensen  utan lärarens  kompetens 

överhuvudtaget. Ekvivalenskedjan lyder därför:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = kompetenskrav = mod

Förutom krav på lärarnas kompetens och tillgång till fungerande datorer påverkas användningen av 

datorn som pedagogiskt även av fler faktorer. Nedan presenteras tre utsagor som ställer krav, inte på 

lärarens kompetens, utan på lärarens inställning till datorn.

Nä, man måste kunna....det går inte  annars alltså...därför eleverna  

är...många av dem är knivskarpa och kan jättemycket... så har du lite  

intresse själv så kan du också det... och det är roligt att sitta och jobba 

med det. (Pedagog A)

Tiden...nä...det  är  okunskapen  hos  äldre  lärare...rädslan...  därför  

ungarna kan mer...och att erkänna det...det tror jag... fast det börjar  

suddas  ut  nu...jag  menar  de  lärare  som kommer  ut  nu  är  ju  som 

uppväxta  med  det...det  är  en  naturlig  del  i  undervisningen  /.../  

(Pedagog A)

/.../ men ... det ligger ju i intresset också...att man vill arbeta med det  

här med barnen (Pedagog C)
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Pedagogen som uttalat den första utsagan framställer att om man bara har intresse så kan man lära 

sig använda datorn, pedagogen talar även om rädslan och okunskapen som finns hos många äldre 

lärare. Att lärares inställning till datorn i sig påverkar den faktiska användningen av datorn är något 

som även framträtt  i  forskningen.  Persson och Tengdahl  (2008) har  dock i  skillnad till  Plemic 

(2001) inte funnit  några tecken på att  äldre lärare skulle använda datorn mindre än sina yngre 

kollegor, de menar istället att det handlar om personligt engagemang. Användningen av datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel är enligt ovanstående utsagor således relaterad till lärares inställning, vilket 

även tydliggörs av den sistnämnda utsagan. Ekvivalenskedjan lyder: 

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = lärarens inställning 

Ovan har de utsagor som framställts kring de krav som ställs på lärarna redovisats. Jag kommer i 

följande del presentera de krav som ställs på skolan i lärarnas utsagor. I i huvudsakligen alla de 

studerade examensarbetena och den tidigare forskningen beskrevs att bristen på datorer var en av de 

faktorer som ses som ett hinder och påverkar den datorstödda undervisningen (Chaib m fl, 2004, 

Gustafson, S. 2000, Persson & Tengdahl, 2008, Gustafson, J. & Olsson, 2006, Carlström, 2001), 

och likhet med forskningen är den bristande tillgången på datorer relaterad till de krav som ställs på 

skolan i min studie, vilket tydliggörs i följande utsaga.

Jag tycker också att det är en självklarhet, två eller tre datorer om 

man ska kunna bygga upp en undervisning kring det ... nu blir det ju  

att vi inte gör det för att det inte finns tillgång heller...det påverkar ju  

datorn i undervisningen (Pedagog C)

Utsagan framställdes i anslutning till en samtalssekvens kring de hinder som lärarna anser det finnas 

mot att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Pedagogen relaterar till att datorns användning 

som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen är beroende av att man har tillgång till tillräckligt 

antal datorer, vilket resulterar i att följande ekvivalenskedja kan tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = bristande tillgång 

Med utgångspunkt i ovanstående ekvivalenskedja identifieras ännu en överordnande diskurs, och 

utifrån lärarnas utsagor om vad den bristande tillgången är relaterad till, som följer, kan ytterligare 

signifikanter läggas till på slutet.
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I följande utsaga kan ekonomi ses som ett centralt tecken då pedagogen uttalar att tillgången till 

datorer är relaterad till skolans ekonomi och att datorn skulle kunna användas mer om det funnits 

bättre resurser.

Nej det är bara att det är styrt av ekonomi ...  den skulle ju kunna 

användas mer (Pedagog E)

I en samtalssekvens diskuteras den bristande tillgången till datorer utförligt och efter ett uttalande 

om att  det är galet  att skolan inte har fler datorer uttalas följande utsaga som tillsammans med 

föregående utsaga leder till  identifikationen av en signifikant som är relaterad till  den bristande 

tillgången.

Ekonomi ekonomi ekonomi! (Pedagog D)

Ekvivalenskedjan lyder:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = bristande tillgång = ekonomi

Med  utgångspunkt  i  ovanstående  ekvivalenskedja  är  alltså  den  bristande  tillgången  på  datorer 

relaterad till skolans ekonomi. Däremot insinuerar följande utsagor på att det även handlar om vad 

man gör med de ekonomiska resurser skolan faktiskt har.

Nämen....alltså det här med datorer är...det är ju så att samhället ser  

ut så mer och mer och då måste vi ju....alltså det är ju politikerna som 

måste satsa /.../ (Pedagog B)

Men det är det jag tror också...det är egentligen...alltså det är ju ett  

hinder  när  man  inte  har  tekniken  ...ibland  när  man  inte  orkar 

engagera sig i det...det är då det kan bli ett hinder också ...det blir så 

mycket då va? Så prioriterar man inte datorerna så händer det  ju  

inget så man måste ju ligga på hela tiden...nä jag tänker inte ge mig 

förrän jag har en dator i mitt klassrum...och vara riktigt liksom på  

(Pedagog C)
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I  dessa  utsagor  kan  man  se  prioriteringar  som  ett  centralt  tecken  då  pedagogerna  framställer 

tillgången  på  datorer  som  någonting  som  skolan  och  politikerna  måste  satsa  på.  Således  kan 

ytterligare en ekvivalenskedja tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = bristande tillgång = prioriteringar

Utifrån den bristande tillgången diskuterades hur denna påverkar den datorstödda undervisningen. 

Majoriteten av lärarna har tillgång till en eller två datorer i sitt klassrum och på skola 2 har de även 

tillgång  till  en  datorsal.  Utsagan  nedan  syftar  på  att  då  pedagogen  endast  har  tillgång  till  en 

(fungerande) dator och 23 elever i klassen uppstår det svårigheter i att hinna med att låta alla skriva 

och dessutom skriva färdigt på datorn.

/.../men eftersom vi har så få datorer så är det inte så lätt att låta  

barnen göra det när man har en stor klass ... det blir aldrig klart /.../  

(Pedagog E)

Även pedagogen nedan framställer  tidsbrist  som relaterat  till  den bristande tillgången. Däremot 

syftar  hon på den bristande tillgången i klassrummet, och menar att om det funnits tillgång till 

datorer i klassrummet hade eleverna fått sitta vid datorn i omgångar och att det då hade varit lättare 

att hjälpa kanske en eller två åt gången. 

Sen kanske då om man går till datorsalen och då kanske... nu....mina  

kan ju inte läsa...alla....behöver då 10 hjälp samtidigt ja då sitter dem  

ju som vanligt då när man inte hinner och hjälpa dem.../.../ 

(Pedagog C)

Tidsbrist har därmed identifierats som ett tecken som är relaterad till den bristande tillgången och 

följande ekvivalenskedja tecknas:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = bristande tillgång = tidsbrist

Följande utsagor uppmärksammar på att det finns en vilja och ett underliggande krav på att datorns 

användande blir ett naturligt inslag i undervisningen. Det sistnämnda citatet fokuserar även på den 
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bristande tillgången av kringutrustning i detta fall digitalkameran. Då skolan endast har ett fåtal 

kameror  måste  pedagogerna  gå  och  hämta  dessa  i  ett  skåp  och  pedagogen  menar  då  att  om 

utrustning ej är lättillgänglig blir det ingen naturlig användning på grund av den långa processen.

Man  sitter  ju  inte  vid  dem  hela  tiden  just  tillgången  då  blir  det  

naturligt i undervisningen (Pedagog C)

Nä, men vi har ju digitalkameror som man kan.....men man skulle vilja  

ha mer ...det är tillgången! Så att det blir naturligt (Pedagog C)

Det är inget naturligt inslag nä när man inte har det lättillgängligt  

utan man måste gå och hämta en nyckel och sen måste man kolla om 

det är laddat och sen så måste man ...alltså det är en för lång process  

/.../ (Pedagog D)

Utifrån dessa utsagor är det tydligt att möjligheten för datorn och dess kringutrustning ska bli ett 

naturligt inslag är relaterat till tillgången till just dessa. Ekvivalenskedjan tecknas som följer:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = bristande tillgång =inget naturligt inslag

Lärarna i föreliggande studie har hittills påtalat bättre tillgång på datorer som ett av kraven som 

ställs på skolan för att kunna bedriva datorstödd undervisning. Lärarna menar nedan att det inte bara 

hänger på en god tillgång till datorer utan att användningen av datorn som pedagogiskt hjälpmedel 

även är beroende på en god funktionalitet hos de befintliga datorer, något som även påtalats i de 

examensarbeten  som  studerats  samt  den  tidigare  forskningen  (Gustafson,  S.  2000,  Persson  & 

Tengdahl, 2008, Carlström, 2001, Plemic, 2001, Chaib m fl, 2004).

/.../muskulor som försvann och sådana där trams...vi har haft väldigt  

lite...men det beror också på att vi har en dataansvarig som ser till att  

det fungerar...sen hänger ju inte skolan med...alltså...tekniskt...släpar  

ju  skolan  efter...de  är  ju  redan  gamla  när  de  kommer  hit  

datorerna...men dem duger...(Pedagog A)
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/.../ de datorerna vi har är gamla nu ... så man måste ju sätta på dem 

direkt på morgonen för att ...  det tar alltså evigheter att få igång dem 

(Pedagog E)

Genom analys av ovanstående utsagor kan relationen mellan bristande funktionalitet hos datorerna 

och den faktiska användningen av datorn som pedagogiskt hjälpmedel identifieras och tecknandet 

av denna sista ekvivalenskedja får avsluta analysen:

Datorn som pedagogiskt hjälpmedel = bristande funktionalitet
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      8 Diskussion
I föregående kapitel gavs svar på den forskningsfråga som behandlar hur lärare talar om datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel. I följande avsnitt kommer den sista frågeställningen som lyder

Vilka implikationer för grundskollärares tal om datorn som pedagogiskt hjälpmedel med sig?

att  besvaras.  Därefter  diskuteras  studiens  tillförlitlighet  och  hållbarhet  och  avslutningsvis 

presenteras förslag på framtida forskning om den datorstödda undervisningen.

8.1 Resultatdiskussion

Föreliggande studie har resulterat i utmejslandet av de olika diskurser, om datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel, som ett antal lärare talar inom. Utifrån dessa diskurser har det lärarna vill uppnå med 

den datorstödda undervisningen och vilka krav som ställs på lärare och skolor för att kunna använda 

datorn som pedagogiskt hjälpmedel synliggjorts.

Färdighetsträning med hjälp av pedagogiska program, skrivutveckling, kritisk granskning och ett 

mer lustfyllt lärande är några av de mål som lärarna har formulerat att de vill uppnå med hjälp av 

undervisningen. Detta är i enlighet med läroplanen (Skolverket, 2008) och kursplanerna 

(Utbildningsdepartementet, 2006) som genomsyras av vikten av att eleverna ska kunna granska, 

tolka och bearbeta olika informationskällor samt vikten av att eleverna utvecklar intresse för sitt 

lärande och utvecklar lust att lära. 

Däremot formulerar lärarna åtskilliga krav som ställs på de själva och skolan för att det ska vara 

möjligt att bedriva en datorstödd undervisning som uppnår detta. Exempelvis ställs det 

kompetenskrav i olika former på lärarna och på skolan ställs det krav om bättre tillgång och 

funktionalitet på datorer och diverse kringutrustning.

I de examensarbeten som studerats (Gustafson, S. 2000, Persson & Tengdahl, 2008, Gustafson, J. & 

Olsson, 2006, Carlström, 2001) och den tidigare forskningen (Chaib m fl, 2004) kan man läsa att 

detta inte är något nytt fenomen. Den bristande kompetensen hos lärarna och den bristande 

tillgången på datorerna är något som genomsyrar forskningen. Det man slås av är en undran om det 

inte har hänt mer sedan datorn gjorde sitt intåg i skolvärlden. Trots satsningen på ITiS verkar det 

inte ha hänt speciellt mycket, och detta menar jag med utgångspunkt från de uttalanden som gjorts i 
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utsagorna i föreliggande studie samt i utvärderingen av ITiS som framställer att det man lärt sig 

under ITiS inte är något man har haft nytta av i undervisningen (Chaib m fl, 2004).

De implikationer som lärarnas diskurser för med sig för den datorstödda undervisningen är att för 

att detta ska förändras och datorn ska få en större roll i undervisningen är att något måste göras dels 

åt bristerna i lärarnas kompetens och dels åt den dåliga tillgången på datorer. Flertalet lärare 

behöver få möjlighet att få fortbildning i hur man använder datorn som pedagogiskt hjälpmedel, och 

det måste i dessa fortbildningar läggas vikt på vad syftet och målen med den datorstödda 

undervisningen är. 

Delegationen för IT i Skolan (1999) hade som mål att de lärare som medverkade i ITiS skulle få 

möjlighet att öka sina kunskaper om när, var, hur och varför datorer och IT ska användas i 

undervisningen, och med de diskurser som utmejslats som ett resultat av föreliggande studie är det 

av yttersta vikt att så många lärare som möjligt får ökad kunskap om detta.  

Då olika pedagogiska program har en framträdande roll både i den tidigare forskningen och i 

föreliggande studies utsagor är det även av vikt att lärarna får kunskap om vilka för- och nackdelar 

som finns med olika programvaror. Någon form av lärarhandledning som medföljer de olika 

programmen borde utformas för att uppmärksamma vad elever lär sig med hjälp av dessa. När det 

gäller programmeringen av olika typer av program skulle jag vilja se en tydligare koppling till våra 

styrdokument. Optimalt hade varit om Skolverket kunde ta fram programvara som är baserad på 

målen i läroplaner och kursplaner. Tyvärr har jag inte tillräcklig kännedom om specifika 

pedagogiska programvaror så det finns en möjlighet att detta faktiskt redan finns. Om så är fallet 

måste lärarna uppmärksammas på detta, för att förenkla och effektivisera lärarnas och skolornas val 

av programvara. Detta var något som formulerades som en önskan av flera av de medverkande 

lärarna i studien, en bättre inblick i hur olika program kan bidra på att elevernas lärande utvecklas.

Den bristande tillgången på datorer känns som något svårare att åtgärda, som en av lärarna sa 

handlar det om prioriteringar och satsningar av de styrande politikerna. En medveten satsning från 

kommunalt håll hade varit att önska för att förhoppningsvis kunna förbättra tillgången på datorer 

och öka lärares kompetens att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel, då jag anser att det är 
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uppenbart att något som göras då det framstår i föreliggande studie samt den tidigare forskningen 

att det finns lärare som har stor brist på både datorer och kompetensen att använda dessa. 

En satsning inom landets lärarutbildningar hade också varit önskvärt. Under  min studietid gick vi 

en kort kurs där vi fick lära oss att göra bildspel, animerad film, ljudsagor och att använda 

PowerPoint. Däremot ingick det inga moment kring olika typer av pedagogisk programvara eller 

kritisk granskning av olika informationskällor, något som jag med studiens resultat i åtanke är att 

stor vikt då dessa har en framträdande roll i den datorstödda undervisningen.

8.2 Resultatets tillförlitlighet och hållbarhet

Då underlaget i föreliggande studie är för litet är det inte rimligt att man ska kunna dra några 

generella slutsatser av resultatet. På grund av det bortfall som uppkom i valet av respondenterna kan 

man inte se studiens underlag som representativt för målgruppen. Den ursprungliga utgångspunkten 

i urvalet var att få med lärare med olika erfarenhet av datorstödd undervisning, i avseende på 

användningsfrekvensen, och hade detta lyckats hade underlaget blivit mer representativt för den 

stora målgruppen lärare. För att göra underlaget mer representativt hade man kunnat göra ett 

strategiskt urval genom att vända sig dels en skola som inte i nämnvärt använder datorer som 

pedagogiskt hjälpmedel och dels en skola med tydlig dator- och IT-profil.

Att en mp3-spelare användes som diktafon vid de olika intervjutillfällena samt att det transkriberade 

materialet skickades tillbaka till de medverkande lärarna för korrekturläsning är faktorer som kan 

medverka till att reliabiliteten i studien höjs. En faktor som kan ha höjt reliabiliteten i studien är att 

en pilotintervju utfördes vilket medförde att den ursprungliga intervjuguiden kunde korrigeras och 

utvecklas för att bättre motsvara studiens syfte.

Målet med studien var från början att utföra gruppintervjuer men på grund av det bortfall som 

uppstod på grund av sjukdom resulterade det i både gruppintervjuer och enskilda intervjuer vilket 

kan ha påverka studiens reliabilitet. För att uppväga för detta bortfall skulle man kunna ha utfört 

ytterligare intervjuer eller skjutit upp de befintliga, men med den rådande tidsaspekten i åtanke var 

det inte möjligt.

För att skapa förutsättningar för ett avslappnat samtal och att de medverkande skulle känna trygghet 
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genomfördes intervjuerna på lärarnas arbetsplats i ett avskilt rum som lärarna valde ut själva, vilket 

kan medföra att reliabiliteten höjs.

Med hjälp av den begreppsbildning som gjorts kring datorn som pedagogiskt hjälpmedel och de 

vetenskapsteoretiska utgångspunkterna kan studiens validitet ha gynnats. För att öka validiteten 

ytterligare kunde begreppsbildningen ha utökats till att täcka än fler aspekter inom området, men på 

grund av den rådande tidsaspekten var detta inte möjligt. En faktor till att validiteten kan ha höjts i 

studien är att det inte funnits några begränsningar av tiden vid intervjutillfällena och att de 

medverkande lärarna har fått prata fritt utifrån frågorna. Detta har medfört att en stor del av det 

studerade området har täckts och inte begränsats av de frågor intervjuerna utgick från.

Studiens resultat kan i huvudsak anses sammanfalla med den tidigare forskningen och man kan 

således se resultatet som en bekräftelse på den tidigare forskningen på en lokal nivå. 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare talar om datorn som pedagogiskt hjälpmedel och 

vilka implikationer detta för med sig. Jag anser att studien har svarat mot detta syfte och genom att 

göra lärarstudenter, lärare och ansvariga medvetna om de olika faktorer som påverkar den 

datorstödda undervisningen kan detta leda till didaktiska implikationer kring vad som är viktigt att 

tänka på när man bedriver datorstödd undervisning. Den förhoppningsvis ökade reflektionen kring 

möjligheten att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen som föreliggande 

studier för med sig kan medföra till ytterligare didaktiska implikationer och därmed bättre 

förutsättningar för datorn som pedagogiskt hjälpmedel.

8.3 Fortsatt forskning 

Eftersom jag endast naggat i kanten på detta stora forskningsområde finns det stora möjligheter till 

fortsatt forskning inom ämnet. Jag tycker att det hade varit intressant att undersöka vilka diskurser 

som finns inom övriga lärarkategorier. Är det någon skillnad mellan grundskollärare och 

gymnasielärare eller örskollärare? 

Jag hade initialt som utgångspunkt att jämföra om diskurser på en skola med uttalad IT-profil skiljer 

sig från en skola som inte använder datorn i undervisningen, men tyvärr misslyckades detta på 
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grund av händelser jag inte kunde råda över. Därför hade det varit roligt att se om någon ville 

plocka upp tråden och fullfölja denna önskan.

Det hade även varit intressant att jämföra om lärare med olika ämnesbehörigheter talar inom samma 

diskurser eller om det finns specifika diskurser för exempelvis matematiklärare eller svensklärare.

Då jag utförde föreliggande studie utifrån ett lärarperspektiv hade det även varit mycket intressant 

att göra undersökningen från ett elevperspektiv, för att undersöka hur elever talar om datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel.

En sista faktor som jag tycker är av stor vikt att det forskas kring är hur användningen av datorn 

som pedagogiskt hjälpmedel påverkar elevens lärande, då ingen forskning hittills har kunnat visa 

detta.
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Bilaga

Intervjuguide
ERFARENHETER/METOD:

Hur använder ni datorn i undervisningen? / Vad har ni för erfarenheter av att använda datorn i 

undervisningen?

FÖRDELAR/MÖJLIGHETER:

Vilka fördelar anser ni finnas med att använda datorn i undervisningen?

Vilka möjligheter finns för att använda datorn i undervisningen?

NACKDELAR/HINDER:

Vilka nackdelar anser ni finnas med att använda datorn i undervisningen?

Vilka hinder finns mot att använda datorn i undervisningen?

KUNSKAPER/KOMPETENS:

Vilka kunskaper anser ni att det krävs av läraren för att använda datorn i undervisningen?

Vilka kunskaper anser ni att det krävs av eleverna för att använda datorn i undervisningen? 

Anser ni att ni har tillräcklig kompetens för att använda datorn i undervisningen?

UTRUSTNING:

Anser ni att ni på skolan har den utrustning som krävs för att ni skall kunna använda datorn i 

undervisningen?

ÖNSKNINGAR/VISIONER:

Vad skulle ni vilja kunna göra genom att inkludera/använda datorn i er undervisning?

INSTÄLLNINGAR/UPPLEVELSER

Hur upplever ni datorn som pedagogiskt hjälpmedel?
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