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Abstract 
Undersökningen behandlar implementeringsprocessen av IT i undervisningen. Syftet är att 

undersöka möjligheterna och förutsättningarna för lärarna vid implementering av IT i 

undervisningen. För att kunna svara på frågeställningarna riktades undersökningen till lärarna 

på en skola ur ett bekvämlighetsurval. Metodvalet är baserat på undersökningens kvalitativa 

karaktär och genomförs av intervjuer och observationer. Resultatet i intervjuerna formas av 

fyra informanter och observationerna utav två av informanter. Resultatet visade att lärarnas 

individuella inställning och attityd är lika avgörande som den gemensamma idé skolans 

personal och ledning delar. Det är viktigt att de tillsammans vet vad de vill och att de kan 

samt att de förstår vad skolan har som plikt att behandla och arbeta med. De viktigaste och 

mest avgörande faktorerna vid implementering är; tid, material, utbildning, kompetens och 

skyldigheter.   
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1. Inledning 

Modern informationsteknologi i form av datorer, smartphones och surfplattor är numera en 

naturlig del av vardagen för allt fler barn. V i har uppmärksammat att skolan och dess 

verksamhet inte använder informationsteknologi i den utsträckning som vi anser man kan utan 

den traditionella undervisningen med papper och penna fortfarande dominerar. Är det lärarna 

som aktivt gör ett val av att inte släppa in och utnyttja teknologin i undervisningen eller är det 

en brist på digitalkompetens eller intresse? Vi läser i tidningarna att barn redan vid tre års 

ålder använder sig av internet. Fortsätter skolan att arbeta med elevernas digitala kompetens 

som samhället och lagen faktiskt kräver av dem.   

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s. 8) 

ska utbildningen syfta till att främja alla elevers utveckling samt en livslång lust att lära. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter och kunskaper.  

Under vår utbildning har vi återkommande hört olika teorier om hur man lär bäst. Lärarens 

uppgift är att intressera och nå alla barn i klassrummet. I den specialpedagogiska kurs vi läste 

under vårterminen 2012 fick vi en inblick i att specialpedagogiska hjälpmedel även är 

pedagogiska hjälpmedel. Vårt intresse för hur hjälpmedlen används dagligdags på skolor i vår 

kommun väcktes och vi startade ett projekt där vi introducerade datorn som verktyg för 

läsning och skrivning för alla elever på en grundskola i kommunen. Efter en workshop med 

lärarna på skolan framkom det att deras önskan var att eleverna skulle lära sig starta och 

använda datorn och specifikt två rättstavningsprogram. Moreau (2012, s. 18) beskriver att det 

är lätt att måla upp en dyster bild av IT-användningen i skolan, exempelvis att ledningen så 

som rektorer och förvaltningscheferna vill att IT ska användas i större utsträckning men att de 

som ska utföra jobbet, lärare och elever inte är så entusiastiska. Det vi upplevde under 

projektets introduktion var att det behövdes någon som stöttade lärarna i uppstarten av 

användningen. Vi upplevde även att det fanns lärare som visade tydligt motstånd mot 

användningen i sin helhet. 

Alla skolor är utrustade med datorer och IT men det skiljer sig i vilken utsträckning de 

används. Vårt intresse landar i att undersöka hur lärare använder IT och hur det ser ut på 

skolor som inte har fått pengar satsade för specifika projekt. Fokus ligger på lärarens 

inställning och förutsättningar. 
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1.1 Begreppsdefinition 

I texten använder vi oss av olika begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på läsarens 

erfarenheter och teorier som i sin tur styrker tolkningen (Birkler, 2008, s. 67). För att undvika 

att begreppen uppfattas som uttryck för personliga värderingar menar Eliasson (2006, s. 12) 

att en definition är viktig. De begrepp som vi valt att använda är enbart relevanta i 

sammanhanget för att göra undersökningen tydlig.  

IT 

Begreppet är en förkortning på informationsteknik, ett samlingsbegrepp för datateknik och 

telekommunikation. I vår undersökning definierar vi begreppet som ett samlingsbegrepp för 

datorer, ipads, iphones, cleverboard, projektor samt smartboard. När vi använder oss av 

begreppet IT menar vi att det kan innefatta alla eller några av dessa konkreta hjälpmedel men 

talar vi om specifikt datorer skriver vi det.  

Inkludering 

I visionen om en skola för alla (Svenska Unescorådet, 1997, s. 10) ska skolan verka för alla 

elevers deltagande och vid specialpedagogiska insatser ska enligt Ahlberg (2009, s. 20) 

skolan, inte eleverna, anpassas och förändras. Ordet inkludering kopplas ofta till integrering 

vilket handlar om en mer kroppslig och fysisk delaktighet. Vi menar att en elev ska uppleva 

sig som inkluderad känslomässigt och att det förutsätter att eleven befinner sig tillsammans 

med de andra i gruppen. En inkluderande praktik erbjuder olika möjligheter och hjälpmedel 

inom ramarna för klassrummet och den naturliga gemenskapen. För att kunna känna sig 

inkluderad rent känslomässig och psykiskt anser vi att det är viktigt att man inte urskiljs som 

avvikande. Det är viktigt att skapa samma förutsättningar för alla elever oberoende av 

inlärningsmöjlighet.  

Material 

I vår undersökning beskriver vi IT som olika material som kan finnas på skolan och i 

undervisningen. Som tidigare nämnt är IT i denna undersökning datorer, ipads, iphones, 

cleverboard, projektor samt smartboard. I texten väljer vi att skriva material som något eller 

några av dess konkreta ting för att slippa definiera exakt vad det är och antalet. Det gör vi för 

att underlätta texten och i undersökningen är det inte alltid relevant att uppge exakt vad det är 

för material. Är det relevant skriver vi vad det är. Vi vill skilja material från resurser som 

enligt oss kan vara personal eller lokaler. Materialen innehåller olika verktyg exempelvis en 
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dator innehåller talsyntes som är ett verktyg för läsning och skrivning. Detta skiljer vi på i vår 

undersökning.  

1.2 Problemformulering 

Läroplanen (Skolverket, 2011, s. 8) betonar att skolan har ett särskilt ansvar att nå alla elevers 

förutsättningar och behov. Det betyder inte att undervisningen ska utformas likt för alla utan 

hänsyn ska tas till de elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. Det är lärarens 

ansvar och uppgift att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. Vi menar att 

skolan skulle kunna nå alla elever och behov, som läs- och skrivinlärning, genom att arbeta 

med IT. Däremot menar vi inte att IT är lösningen till allt och för alla men att alternativet 

finns är avgörande för att kunna möta alla elever. Moreau (2012, s. 18-19) menar att IT 

underlättar för de flesta eleverna i skolan. Elever som har läs- och skrivsvårigheter har enligt 

författaren den tydligaste positiva effekten. De kan exempelvis få hjälp och stöd vid 

presentationer av Power-point. Tallvid (2010, s. 47) menar att eleverna med svårigheter kan 

använda IT kompensatoriskt, exempelvis vid dyslexi. IT-användningen stimulerar enligt 

författarna även de bästa eleverna och dem framhäver att de högpresterande eleverna får 

utlopp för sina ambitioner och sin kreativitet genom IT. 

Tallvid (2010) presenterar i sin rapport om projektet En till en – Falkenbergs väg till 

framtiden, hur eleverna på en skola fick personliga datorer till allt skolarbete under en 

treårsperiod. Projektet i Falkenberg finansierades delvis av skolan själv men även av Barn- 

och utbildningsförvaltningen och var ett projekt som kostade pengar pga. leasning, underhåll 

och utbyte efter tre år. I den kommun som vi studerar finns det skolor som inte ingår i 

finansierade projekt. Vi vill därför undersöka hur de tar till vara på de datorer och surfplattor 

som finns på skolan ursprungligen.  

1.3 Syfte  

Vi vill analysera möjligheterna och förutsättningarna för lärarna vid implementering av IT i 

undervisningen. Vi ska undersöka lärarnas inställning till att använda IT i sin undervisning det 

vill säga om de vill. Samt om lärarna behandlar de mål och det centrala innehåll i 

styrdokumenten som betonar att man ska använda sig av IT i undervisningen.  

1.4 Frågeställning 

- Vilka faktorer påverkar implementeringen av IT i lärarens undervisning? 
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2. Metod 

Vi definierar vår gemensamma forskarroll som exploatörer då vi ska granska lärare och deras 

verksamhet. Det finns en risk att vi kommer med en mer reformgivande roll på grund av att vi 

återkommer till en skola och till lärare som vi varit i kontakt med tidigare, och med det 

kommer eventuellt en förkunskap och en befäst utgångspunkt. Det undviker vi genom att 

skriva ner våra tankar och förutfattade meningar innan vi genomför undersökningen. Fangen 

(2005, s. 52) menar att man på det sättet erkänner vilka känslor man har och att det kan 

underlätta för objektiviteten. Vi menar att det är viktigt att hålla sig till intervjuns frågor och 

observationsschemana samt att inte tänka på det vi vet sedan tidigare. Fangen (2005, s. 51-52) 

menar att man bör gå in i fältet med ett öppet sinne exempelvis genom att klargöra för sig 

själv, sina känslor gentemot ämnet. Vi vill bli medvetna om vad våra förutfattade meningar är 

och vad vi tror att vi kommer att finna för att kunna undvika att vara subjektiva. Om man inte 

erkänner känslorna kan det påverka empirin på ett sätt man inte kan uppfatta. Vi måste 

ständigt stanna upp, reflektera och ifrågasätta oss själva för att undervika detta. De fördomar 

vi kommer med kan exempelvis vara inställningen om att det är självklart att man kan 

använda IT i undervisningen, att man ska ta till var på de resurser som finns eller att IT 

gynnar alla elever i klassrummet. 

2.1 Intervju 

Vi valde att använda intervjuer av lärare för att explicit undersöka deras föreställningar och 

förhållningssätt om hur de vill och kan använda IT i sin undervisning. Vi var intresserade av 

att ta del av lärarnas tankar och upplevelser samt att försöka se deras perspektiv. Med våra 

intervjuer kunde vi belysa lärarnas inställning. Björndal (2005, s. 90-91) beskriver intervju 

som en metod som passar bra för insamling av kvalitativ information samtidigt som en relativt 

låg grad av standardisering ger oss som intervjuare möjlighet att vara flexibla. Vi använde 

teman med lös strukturering för att kunna fånga upp detaljer och nyanser i intervjuerna. Vi 

använde oss av en intervjuguide (bilaga 1) för att kunna återkomma till ämnet om samtalet 

fick ett annat spår och lämnade ämnet. I intervjuguiden hade vi även ha funderat över möjliga 

följdfrågor som var en bra förberedelse inför intervjun. Frågorna var av öppen karaktär för att 

även svaren skulle vara det. Vi använde oss av en pilotintervju för att säkerställa frågornas 

ordningsföljd samt för att undvika oklara formuleringar och frågor.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafoner som sedan var till hjälp vid transkribering. 

Claes Eriksson (personlig kommunikation 2012-10-15) påtalade värdet i att behålla 
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detaljrikedomen i transkriberingen för att bevara validiteten som tonar ner forskarnas 

tolkningsmöjlighet. Vår utgångspunkt var att ha en realistisk tolkningsform genom 

intervjuerna och databearbetningen. Genom avkontextualisering vid transkribering tog vi 

intervjun ur sitt sammanhang för att erhålla informanternas anonymitet. Detta gjordes med 

utgångspunkt i de forskningsetiska principerna om att deltagarnas personuppgifter ska hållas 

konfidentiellt. Deltagarna fick själva bestämma om de ville delta i undersökningen och efter 

ett önskemål om avidentifiering gjorde vi likt för alla deltagarna i undersökningen. 

Ett riskmoment vi finner i metodvalet är att vi som intervjuare kan ha ett normativt 

förhållningssätt. Med det menar vi att vårt tidigare projekt på skolan utgör en risk om att vi 

gick in i forskningen vetandes om hur det var. Björndal (2005, s. 91) betonar att man i 

intervjuer kan riskera att påverka den som intervjuas så att den information man får färgas av 

ens egna uppfattningar. Det arbetade vi med genom att hålla oss till intervjuguiden och enbart 

presentera resultaten utifrån transkriberingen.  

Troliga utfall från intervjuerna kunde vara att informanterna lyfte fram utbildning som en 

faktor kopplat till IT-användningen. Vi trodde att ekonomi och pengar var avgörande och att 

det kunde framställas som ett argument för att inte kunna. Att prova på nya metoder eller 

tekniker kunde grundas i självförtroende. En annan faktor skulle kunna vara att antal år kvar i 

tjänst påverkar inställningen till att använda sig av IT.   

2.2 Observation 

För att komplettera våra intervjuer valde vi att använda oss av observationer. Vi ville 

observera två av pedagogerna vid minst ett tillfälle var. Vi menar att man vid 

observationstillfällena får se hur verkligheten är till skillnad från en intervju där informanten 

kan måla upp en bild av ett önskescenario. Vi undkommer lärarens tolkning av sitt handlande 

och istället var det vi som såg och tolkade handlingen. Vi utförde våra observationer efter 

intervjuerna för att kunna avgränsa och fokusera utifrån intervjuernas resultat. Ett riskmoment 

var att informanterna utifrån intervjuerna kunde bildat sig en uppfattning om vad det var vi 

troligen kommer att fokusera på och ansträngde sig för att visa upp ett lektionstillfälle som 

enligt dem gör oss nöjda. Med det menar vi att informantens lektion kunde skilja sig från hur 

den vanligtvis ser ut.  

Att kombinera metoder kallas för triangulering vilket Fangen (2005, s. 187) beskriver är att 

den ena metoden är underordnad den andra. I vår undersökning var observationerna 
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underordnade intervjuerna och fungerade som ett komplement för att öka reliabiliteten. Våra 

observationer är därför en microanalys av några få lärares verksamhet och upplägg.  

Observationen var av det som Björndal (2005, s. 26) benämner som en observation av första 

ordningen då en elev eller utomstående observerar den pedagogiska verksamheten som primär 

uppgift. Det säkerställer en högre kvalitet i observationen till motsats om en lärare själv skulle 

observera sin egen handling och är en observation av låg grad delaktighet. Björndal (2005, s. 

42-43) menar att det finns en viktig fråga att ta ställning till som observatör: grad av öppenhet. 

Vi valde en hög grad av öppenhet vilket betyder att vi berättade för deltagarna vid 

observationstillfällena vilka vi var och vad vi i huvudsak gjorde.  

2.2.1 Observationsschema 1 

Vi valde att utföra en strukturerad observation för att i förhand ska veta vad vi skulle titta på 

genom ett avgränsat fokus med tema eller kategorier. Björndal (2005, s. 52) menar att 

observationen blir lättare att bearbeta i efterhand om man använder ett schema. Med 

utgångspunkt i vad som ska observeras, hur registreringen ska ske och hur vi förhåller oss 

som observatörer, utformade vi vårt första observationsschema. 

 

Figur 1.  Observationsschema 1 

Utifrån resultatet av våra intervjuer blev tre faktorer synliga; vill, kan och förstår. De låg till 

grund för vilka tema vi valde till observationsschema 1. Vi anser att det genom observationer 

är svårt att avgöra om lärarna förstår på grund av observationens objektiva karaktär och menar 

att vi istället får syn på det i intervjuerna. De två andra faktorerna, vill och kan, visar sig 
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tydligast i intervjuerna genom att informanterna talade om möjligheter och hinder och de 

placerade vi som två teman i vårt schema.   

Att material finns rent konkret är avgörande för användningen av IT och vi valde därför ett 

tema som riktades mot användning av material i observationen. Det är även kopplat till 

observationsschema 2 som är mer kvantitativ beskriver materialet men i observationsschema 

1 vill vi mer beskriva deltagarnas beteende, det vill säga lärarna. Våra teman hjälpte oss att 

fokusera och avgränsa. Patel och Davidson (1994, s. 80) menar att man ska utforma ett 

observationsschema med väldefinierade kategorier för att göra observationen lätt att 

identifiera. Våra kategorier i observationsschemat var av det författarna nämner som 

uteslutande av varandra (s. 80). Med det menas att registreringen av observationen enbart var 

möjlig i en kolumn.  

 I den andra kolumnen lämnade vi utrymme för beskrivning där vi enbart konkret skrev vad 

som hände. Exempelvis att eleven lutar sig framåt istället för att beskriva att eleven verkade 

eller uppträdde intresserad.  Vi skulle utesluta all tolkning i den andra kolumnen för att efter 

observationen avsätta tid till en gemensam tolkning i kolumn tre. Det stärker reliabiliteten av 

tolkningen då vi är två individer med olika erfarenheter och förförståelse som tillsammans 

bildar en tolkning. Enligt Björndal (2005, s. 52) sker det ständigt en tolkning av det man 

observerar men genom att i efterhand fylla i en tolkningskolumn kan man till större del 

undkomma färgade tolkningar. Vid efterarbetet arbetade vi med våra nedskrivna tankar och 

förutfattade meningar för att enbart tolka det vi såg för att styrka objektiviteten.  

2.2.2 Observationsschema 2 

För att få en överblick över materialet i klassrummen vid observationstillfällena valde vi ett 

mer kvantitativt observationsschema som fokuserar på materialet.  
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Figur 2. Observationsschema, material i klassrummet 

Observationsschema 2 var av en mer strikt struktur som Björndal (2005, s. 52) beskriver som 

ett observationsschema med slutna karaktärer som har ett starkt begränsat fokus, det vill säga 

att man vet exakt vad man är ute efter. Schemat var inte tidskrävande och kunde fyllas i fort.  

I första kolumnen är materialet vi valt att fokusera på placerat så som datorer, ipads med 

mera. I de kommande två kolumnerna kunde vi snabbt kryssa i om det fanns och antalet. I den 

fjärde kolumnen antecknades antalet minuter för användningen av respektive material och i de 

två sista kolumnerna kryssade vi i om de användes av lärare eller elev. Vår undersökning var 

riktad på lärare och den tidsmässiga uppdelningen i användandet mellan lärare och elev var 

inte relevant.  

Vi valde att utföra båda observationerna samtidigt för att observationsschemana enbart är 

relevanta och intressanta i förbindelse till varandra. Vi såg ingen mening i att utföra 

observationsschema 2 vid ett enskilt tillfälle då lektionen kunde handla om något annat. På 

grund av att observationsschema 2 inte är tidskrävande i samma utsträckning som schema 1 

ansåg vi att vi hann fylla i båda samtidigt.    

Vi ville utifrån observationerna få se hur organiseringen av IT och hjälpmedel såg ut hos de 

olika informanterna. De arbetade alla på samma skola och vi var intresserade av att se om 

materialet skiljde sig mellan dem och hur de använde sig av bokningssystemet. Det kunde 

kanske saknas resurser på skolan eller så var gruppstorlek, antal pedagoger, tidsutrymme och 

lokaler avgörande.  
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På grund av att vi inte använde oss av videoupptagning vid observationstillfällena hade vi inte 

ansökt om godkännande hos elevernas målsman. Vår huvudsakliga uppgift var att fokusera på 

lärarnas användning av IT i undervisningen och vi fick deras godkännande. I 

observationsschema 2 finns en kolumn som handlar om hur länge eleverna använde de olika 

materialen men ur en helt kvantitativ synvinkel och vi ansåg att det är acceptabelt utan 

godkännande.  

2.3 Urval 

Med utgångspunkt i undersökningens syfte valde vi en grundskola som inte ingår i ett 

finansierat projekt för någon typ av satsning på IT. På grund av att vi inte hade möjlighet att 

undersöka flera skolor i kommunen eller i landet valde vi en skola som blir ett exempel som 

en del av det hela. Denscombe (2004, s. 174) beskriver att en undersökning inte alltid har 

kapaciteten att undersöka det hela på grund av kostnad eller tid men att man väljer en skola 

med samma generella karaktär, som det hela, att utföra undersökningen på. Vi menar att vår 

undersökning visar ett exempel på hur det kan se ut på en skola men vi kan inte dra en 

generell slutsats om andra skolor.  

Utifrån underökningens frågeställning valde vi att inrikta oss på lärare genom intervjuer och 

observationer. Lärarna var de som kunde ge svar på våra frågor och var relevanta att 

undersöka. När det handlar om validiteten på lärarnas svar kunde vi inte vara säkra på om 

lärarna svarade utifrån deras bild av deras innersta inställning eller om de svarade som de tror 

lärare bör svara. Vår undersökning var av kvalitativ karaktär och att basera vårt urval på 

sannolikhet var komplicerat i jämförelse med en kvantitativ undersökning. Vi valde därför 

våra informanter med ett bekvämlighetsurval. Eliasson (2006, s. 50) beskriver att ett urval är 

grundat utifrån; population som en grupp man vill uttala sig om, individer som medlemmar i 

populationen. Vår population är lärarna på en utvalda skola och undersökningens medlemmar 

valdes ur ett bekvämlighetsurval det vill säga de som vill ställa upp i undersökningen. Ett 

riskmoment med detta är att urvalets åsikter inte behöver stämma överrens med övriga lärare.  

3. Forskningsgenomgång 

Med utgångspunkt i problemområdet och med syfte att avgränsa har vi tagit del av forskning 

och litteratur för att kunna sammanfatta och reflektera över forskningsläget. Tidigare 

forskning kommer sedan att anknytas till vår undersökning i diskussionsavsnittet.   
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3.1 Skolans ansvar 

Skollagen är den reform som framhåller de krav som ställs på huvudmannen för 

verksamheten, det vill säga rektorn, samt vilka rättigheter och skyldigheter som barn, elever 

och vårdnadshavare har (Utbildningsdepartementet, 2010). Rektorn har det yttersta ansvaret 

men fördelar och driver sedan lärarna i deras arbete. Regeringen har utarbetat en förordning 

vid namn läroplanen som omfattas och ska följas av alla verksamheter. I läroplanen beskrivs 

värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer som alla verksamma inom skolan har i uppgift att 

arbeta efter. Med det som utgångspunkt vill vi knyta an till Ahlberg (2009) som beskriver 

styrdokumenten som motsägelsefulla. Författaren menar att samtidigt som undervisningen ska 

vara individanpassad och att skolan ska arbeta med och för olikheter, bedöms eleverna i 

slutändan utifrån samma mål. Heimdahl Mattson (2008) beskriver skolans svårighet att 

anpassa sig till elevernas olika förutsättningar men enligt läroplanen (Skolverket, 2011, s. 

222) ska undervisningen stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Tallvid (2010) 

menar att genom arbetet med IT kan eleverna på olika sätt arbeta med samma uppgifter 

utifrån olika förutsättningar och elevens hinder kan kompenseras inom klassrummets ramar. 

Tideman presenterar i sin forskning (Högskolan i Halmstad, 2004) att specialpedagogiska 

insatser är pedagogiska insatser och i styrdokumenten (Skolverket, 2011, s. 14) poängteras det  

tydligt att alla elever har rätt till stöd. 

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter upprättades Salamancadeklarationen, som har 

utgångspunkt i varje barns rätt till utbildning samt fokus på barns behov av särskilt stöd. 

Läroplanen (Skolverket, 2011, s.8) bygger vidare på Salamancadeklarationens vision att 

undervisningen ska individanpassas och inte utformas likt för alla. Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 1997, s. 15) betonar att det finns skillnader mellan människor och att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och inte i enlighet med förutfattade 

antaganden. För att nå Salamancadeklarationens vision om en skola för alla har individen rätt 

att delta i den sociala gemenskapen på sina egna villkor (Ahlberg, 2009, s. 19) men enligt 

Tideman (Högskolan i Halmstad, 2004, s. 228) används små undervisningsgrupper allt 

flitigare idag och har en tendens till att bli fasta. Kopplat till vårt problemområde är det viktigt 

att lyfta fram skollagen samt dess underförordningar för att belysa rektorns och lärarnas 

ansvar och förståelse i att förmedla den rättvist och lagrätt.   

Kopplat till vår forskningsfråga vill vi belysa vad läroplanen menar att lärarna måste behandla 

i undervisningen kopplat till IT. De områden som belyses som väsentliga att arbeta med i 

undervisningen för att eleven ska utvecklas mot målen, presentera i det centrala innehållet. Vi 
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läste i ämnena engelska, samhällskunskap och svenska och fann gemensamt att 

undervisningen explicit ska behandla någon form av IT, exempelvis i svenska: ”handstil och 

skriva på dator” (Skolverket, 2011, s. 223). Styrdokumenten menar att skolan ska ansvara för 

att varje elev ska utveckla kunskaper om att använda sig av modern teknik vid exempelvis 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2011, s. 8) Det är 

avgörande för eleverna att lära sig använda datorn som ett tillgängligt verktyg då samhället 

idag bygger på IT-användning. Moreau (2012, s. 18) menar att det är nödvändig att använda 

IT i undervisningen för att skolan ska hänga med i samhällsutvecklingen och trycker på att det 

är omöjligt att inte integrera IT i skolan. Kjällander (2011, s. 30) presenterar i sin avhandling 

hur Sverige ligger i framkant inom IT-utveckling, satsning och internetuppkoppling i 

samhället. Trots det är antalet datorer i skolorna låg och författaren menar att skolans IT 

utveckling inte är som övrig i samhället. Lorentzen och Smidt (2009, s. 88-89) menar att 

skolan måste se till att eleverna utvecklar sin förmåga att använda sig av skärmmedia. 

Skrivandet är inte bara det traditionella med penna och papper utan eleverna måste få kunskap 

och vägledning för att skapa digitalkompetens eftersom det är så den kulturella verkligheten 

ser ut i samhället. Skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 25) trycker på att skolan har 

en viktig uppgift i att främja elevernas utveckling till kompetenta medborgare.  

3.2 Kompetensutveckling 

Med utgångspunkt i vår problemformulering finner vi att utbildning för lärarna är en faktor 

som påverkar användningen IT i undervisningen. Moreau (2012, s. 16) tar upp att lärare som 

deltagit vid ett tillfälle för kompetensutveckling inom IT anser att deras kompetens är 

otillräcklig i jämförelse med lärare som deltagit vid fler tillfällen. Sämfors (Bjar & Frylmark, 

2009, s. 257) beskriver den vuxnas begränsade datorvana som styrande i tänket om att 

introducera olika hjälpmedel i klassrummen. Om inte utbildning är självklar i den mån att 

man deltar på kompetensutvecklingstillfällen kan läraren enligt Sämfors (s. 267) ta hjälp av 

specialpedagogerna på skolan. De kan hjälpa med exempelvis anpassning och introduktion av 

olika hjälpmedel i klassrummet och ge stöd och råd till klassläraren.  

En till en – Falkenbergs väg till framtiden (Tallvid, 2010) var ett projekt som för övriga 

skolor oftast är utopi där ekonomi, tid och kompetensutveckling är avgörande. Moreaus 

(2012, s. 17) studie visar att lärarna själva anser att deras kompetensnivå är för låg för att 

hantera IT som ett verktyg i klassrummet. Författaren lyfter fram kompetensutveckling och tid 

som de mest avgörande faktorerna för att kunna lyckas och våga. Det är enkelt och positivt att 

13 
 



lyfta fram och stirra sig blind på skolor som ligger långt fram i IT utvecklingen men 

verkligheten är enligt Moreau (2012, s. 15) en annan. Faktum är att majoriteten av skolorna i 

Sverige inte har en dator till varje elev. Det betyder en stor utmaning för skolan och 

huvudsakligen ekonomin samt ledningen. Författaren menar att många skolor och ledningar 

satsar på att införa IT i skolorna genom att köpa in flera datorer och smartboards men det 

brister ofta i kompetensutvecklingen till lärarna och de saknar en gemensam idé för IT 

användning i pedagogiken (s. 17-18). 

3.3 Samhällets krav 

IT är idag en vanlighet och ibland självklarhet i hemmen och på de flesta arbetsplatser runt 

om i landet. Skolan ska ansvara för att utbilda kompetenta medborgare och det kopplar vi till 

hur skolan har i uppgift att ta hänsyn till samhällets krav och uppbyggnad och i uppgift att 

förbereda eleverna för det vidare livet. Säljö (2000, s. 160) beskriver hur samhället förr i tiden 

var utformat efter eliten, det vill säga en grupp människor som kunde läsa. Det finns enligt 

författaren tydligt kvar idag då vi ständigt ska fylla i blanketter eller uppgifter exempelvis på 

banken. Samhället är utformat för läskunniga då textbruk är en stor del av vårt professionella 

och vårt privata liv. Texterna hjälper oss hantera en stor mängd praktiska problem. Samhällets 

krav och rutiner är inte utformade för individer med läs- och skrivsvårigheter och enligt Säljö 

(2000) förväntar sig samhället idag att medborgarna kan skriva och att de har en viss motorik. 

Vi förutsätts kunna greppa penna och forma bokstäver samt stava rätt. Wengelin (Bjar & 

Frylmark, 2009, s. 134) menar att skriftspråket är människans sekundära 

kommunikationssystem då talspråket är vårt primära. För att kunna läsa ska individen 

uppfylla två kriterier som enligt Heimann & Gustafson (Bjar och Frylmark, 2009, s. 194) 

handlar om avkodning och förståelse. Det är enbart när individen uppfyller båda som den har 

en läsförmåga. Om ett av kriterierna inte uppfylls har individen ingen läsförmåga det vill säga 

olika tillstånd med svårigheter.   

Säljö (2000, s. 29) beskriver kulturer som olika uppsättningar av idéer, värderingar och 

kunskaper som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden. I kulturen ingår fysiska 

redskap som exempelvis telefoner eller datorer. Vygotskij (Strandberg, 2006, s. 11) beskriver 

en självklar pedagogik som sker i interaktion mellan människor då de inre processerna 

förmedlas till världen runt om med hjälp av olika artefakter. Det kan hjälpa oss när vi löser 

problem genom att exempelvis läsa en arbetsuppgift eller att minnas något. Vi gör det genom 

att fråga, låna och byta kunskaper, information och färdigheter i samspel med varandra även 
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med hjälp av artefakter (Säljö, 2000, s.34). Kjällander (2011, s. 129) tar upp hur eleverna 

samarbetar och hjälper varandra mer markant i en digital lärande miljö. De inspirerar och ger 

varandra nya frågor i en impulsiv karaktär och ju äldre de blir ju mindre hjälp från läraren 

behövs. En progression som gynnar individen i framtiden kopplat till samhällets uppbyggnad.  

 

3.4 Datorn som verktyg 

Forskning visar att skriva sig till läsning är en metod som kan användas i läs- och 

skrivinlärningen. Trageton (2005, s. 9) menar att skriva är enklare än att läsa men trots detta 

lär vi barnen att läsa innan de börjar forma bokstäver för hand. Många barn har svårt med 

motoriken och det kan försvåra deras grepp med pennan. Med datorn som ett skrivverktyg blir 

läs- och skrivinlärningen istället skriv- och läsinlärning. På detta sätt blir eleven producent 

istället för konsument. Vi vill undersöka om eleverna får utlopp för detta och om datorerna i 

klassrummet används på ett aktivt sätt. Enligt författaren är datorer eller annan IT avgörande 

för att kunna skriva sig till läsning för att det för vissa människor gör fysiskt ont att hålla i en 

penna och då är datorn en annan typ av skrivredskap (s. 133-134). Elever som har svårt med 

motoriken finner istället glädje och lust i att skriva på datorn. Läroplanen (Skolverket, 2011, 

s. 9) betonar skolans uppgift att stimulera och göra undervisningen lustfull som viktiga 

faktorer i verksamheten. Kjällander (2011, s. 156 & 132) presenterar i sin avhandling att 

elever uppskattar att få skapa sina egna lärande miljöer samt att ett multimodalt lärande med 

hjälp av IT kan gestalta information som i sin tur gör abstrakta saker konkreta och gynnar 

elevernas lärande. Trageton (2005, s. 141) beskriver datorn som ett verktyg som agerar på ett 

direkt och bekräftande sätt då den ger möjligheter i att flytta runt text, lägga till och ta bort 

samt att hela tiden skriva nya utkast. Författaren jämför datorn med den traditionella 

handskrivningen som är för arbetssam och gör det mindre inbjudande att göra tre utkast på en 

text för hand.  

3.5 Bättre utan IT 

I tidigare forskning finner vi färre antal argument om att IT-användningen är något negativt 

eller att det hade varit bättre utan IT i skolan. Skolverket (2012) lyfter fram Sonia 

Livingstones artikel om avsaknaden av kritiska analyser på hur IT förändrar utbildningen. IT 

är fortfarande nytt i utbildningsväsendet och att kritiska analyser ännu inte varit möjliga på 

grund av tidsramen. I framtiden kommer säkerligen dessa analyser äga rum men än så länge 

belyses till största del de positiva resultaten. Det är framtiden som kan sia om hur IT:ns 

egenskaper i undervisningen påverkar ur ett större tidsperspektiv.   
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4. Resultat 
Vårt resultat grundas på fyra intervjuer och fyra observationer. Nedan kommer det presenteras 

under två rubriker; intervjuer och observationer. Resultatet kommer att tillsammans med 

tidigare forskning anknytas till vår analys i diskussionsavsnittet.   

4.1 Intervjuer 

För att implementeringen ska kunna genomföras underbyggs det att förhållandena inom 

organisationen fungerar; kan, vill och förstår. Utifrån intervjuerna finner vi; utbildning, 

förkunskaper, tillgänglighet och ambitioner som faktorer som påverkar implementeringen hos 

lärarna. Vi finner kopplingar mellan de fyra faktorerna och de tre ovanstående begreppen i 

hierarkin. Vi har valt dessa som rubriker i vårt resultat som presenteras nedan och rubrikerna 

behandlar även frågorna som ställts under intervjuerna. Tabellen nedan visar vårt tankesätt i 

operationaliseringen för att finna de faktorer som påverkar implementeringen utifrån 

informanternas svar i intervjuerna. För att göra informanternas svar tydliga namnger vi dem 

med nummer två till fem. Citaten i resultatet är tagna från transkriberingen av intervjuerna.  

 

 

Figur 3.  Intervjuernas resultat indelat i påverkande faktorer 
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4.1.1 Utbildning 

Alla informanter har deltagit i någon grundläggande IT-utbildning på skolan som de arbetar 

på. Tre av informanterna har endast deltagit i de obligatoriska utbildningarna medan 

informant fyra har deltagit i fler och menar att det är intresset hos en själv som styr:  

 Ni får hoppa på om ni vill? 
Absolut! Det som ploppar upp, absolut! Om en kurs kostar så där 15 000 så tror jag att det skulle 
ifrågasättas om man verkligen skulle använda det.   

Av intervjuerna framgår det att den grundläggande IT-utbildningen troligtvis var obligatorisk 

men att det fanns flera lärare på skolan som inte deltog eller enbart deltog delvis. Informant 

två uppger att den deltog i tre av fem tillfällen. Informant tre uttrycker att det fanns en 

bidragande faktor i att kurstillfällena låg på lärarnas fritid och att det ledde till att flera lärare 

avstod.  

Hade det varit inlagt så här på eftermiddagen att vi ska gå, kanske så här på konferenstiden så 
hade alla gått. Är det på kvällstid eller på fritiden så blir det ju inte av. 

Informant två uttrycker att vissa rektorer i kommunen beordrade sina lärare att delta medan 

andra valde att inte göra det, vilket resulterade i att inte alla lärare deltog. Under intervjuerna 

uttrycker informant fem att kvaliteten på kurserna var ”ganska usel”. Samtidigt menar 

informanten att kurserna har gjort lite nytta och bidragit till något men att den lär bäst 

tillsammans med andra.  

Enligt informanterna är en gemensam grund avgörande för IT-användningen i skolan och 

intervjuerna visar en koppling till det sociokulturella perspektivet om att vi lär tillsammans. 

Informant två uttrycker ett konkret exempel på hur eleverna lär tillsammans kopplat till IT: 

Många elever har ipads men för vissa elever är det här med IT helt främmande. De kanske aldrig 
har suttit vid en dator, men då får man hitta någon elev som kan och så får de samarbeta.   

Informant fyra uttrycker behovet av att konkret få använda och prova nya program inom IT 

för att lära sig, bli säker och för att sedan kunna använda det i sin undervisning. Informanten 

blir förvånad över elevernas stora variation i förkunskaper till IT. Ibland vet eleverna inte 

vilken knapp som är enter men samtidigt kan de manövrera en touchskärm. Samma 

inställning har informanten till kollegorna: 

Jag hjälper kollegor som har svårt med, så ja jag förväntar mig att de ska kunna vissa saker och sen 
blir jag förvånad över de mest banala saker de inte kan.  
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Skolan är en arena där man ska lära sig saker samt prova på nya saker. Informant två menar 

att ingen ska behöva någon förkunskap när de kommer till skolan, det ska de få hjälp med för 

att det är en del av lärandet.  

4.1.2 Förkunskaper 

Informanterna har skilda åsikter om huruvida elevernas förförståelse och intresse för IT är 

viktig. Informant fem menar att elevernas förförståelse för datorer är avgörande och det 

hjälper den till hundra procent. Det blir lättare för informanten när den slipper visa enklare 

saker. Informant tre menar att eleverna idag är vana vid att använda datorer men att de till 

största del används för att spela spel. Informanten ser ingen koppling mellan datorspelen och 

skolans verksamhet: 

Vi försöker ju då att de ska använda datorn som ett verktyg, som kan rätta deras berättelser, så de 
kan se att här är något som är fel. Sen kan de ju som sagt använda sig av datorn till att lägga in 
bilder och söka på nätet när man vill ha tag på uppgifter.    

Skolan som informanterna arbetar på har infört en grundkurs för eleverna i dator som ligger 

under elevens val. Där får de lära sig allt från att logga in, arbeta i word, gå in på olika 

mattespel och skriva ut bilder. Informant tre upplever att eleverna tycker att kursen är rolig 

och att det är viktigt att utgå ifrån att ingen kan eller att alla är på samma nivå när man ska 

börja arbeta med datorer. 

Informant tre betonar hur viktigt det är att man som lärare har koll på de yngre eleverna när de 

arbetar med IT. De vill inte att eleverna ska komma in på fel sidor när de söker bilder eller 

annan information.  

De kan ju leta efter monster eller vad vi nu ska jobba med, men då vill ju vi vara med när de är så 
här små. Så att de inte kommer in på fel sidor.  

Samtidigt säger informant fyra att de yngsta eleverna enbart använder IT till att skriva ut 

bilder och att titta Youtube. Informanten menar att det är vad som intresserar elever i den 

åldern. 

4.1.3 Tillgänglighet 

Skolan är utrustad med tre flyttbara skåp om ca 12 datorer i varje som man bokar i ett schema 

på Fronter, skolans gemensamma informationsportal på nätet. Varje klassrum är utrustat med 

ett antal datorer, laptop och stationära. Informanterna uttrycker att antalet datorer är begränsat 

och att det inte räcker till en hel klassuppsättning. Informant fem berättar: 
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Det har varit tillfällen då man hade önskat att vi hade haft fler datorer. För det är inte alltid det 
räcker till en hel klass. Vi skulle behöva fler. 

Enligt informant två kommer det begränsade antalet datorer att bli bättre och att det kommer 

att underlätta användningen av IT i klassrummen, då skolan har köpt in ca 12-15 datorer till 

ännu ett skåp.  

Det kommer att bli ändring och vi kommer få 12-15 datorer till som kommer att finnas någonstans 
i ett skåp förvarat. 

Informant två uttrycker att det finns andra möjligheter att använda sig av IT förutom datorerna 

i skåpen: 

Det är ju inte alltid det passar och är lediga men då kanske man kan låna datorer av de andra 

lärarna. 

Informant tre menar att varsin dator till alla elever skulle göra användningen större och 

tillgängligheten bättre. Dock anser informanten inte att det är svårt att boka de datorer som 

finns men den har aldrig arbetat med en hel klassuppsättning med datorer. 

Vi finner gemensamt i intervjuerna att informanterna anser att det är ledningen, i detta fall 

rektorn, som har det yttersta ansvaret när det gäller inköp och satsningar kopplat till IT. Tre av 

informanterna uttrycker att det finns en chans att på en mer kollektiv nivå som att i 

lärarkollegiet gå ihop och spara läromedelspengar för att köpa in IT:  

Vill man som lärare så får man gå ihop och spara läromedelspengarna och då är det vi som satsar 
pengar, lärare och personalen. Men rektorerna har också en del i det hela. 

Informant tre har ingen aning om hur satsningar och inköpt genomförs och vem som är 

ansvarig. Den gemensamma informationen om inköp verkar förbigå informanten då den i 

intervjun beskriver en händelse: 

Nej, jag vet faktiskt inte hur det finansieras just nu. Jag vet att när vi fick en mobil kanon då var 
det tal om att det skulle gå på läromedelspengarna. Men jag vet inte, helt plötsligt stod vagnen 
bara där nere. Men det funkar bra för oss, jag kan inte säga hur, men från början var det sagt att 
det skulle tas från läromedelspengarna, men jag vet inte om det blev så. 

 

4.1.4 Ambitioner 

Informant två har stort intresse för ett projekt om att skriva sig till läsning vilket kräver 

datorer till alla elever i klassen och känner att den inte har utrymme för att praktiskt prova på 

metoden trots att informant fyra uttrycker att lärare kan gå tillsammans och välja vart de vill 
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satsa läromedelspengarna. Informant två anser att den inte lyckats nå fram i kollegiet för att 

göra det möjligt.  

Ja, jag har försökt sälja idén om det här med att skriva sig till läsning Trageton metoden, men det 
har inte nått fram. 

Informant fem uttrycker starkt det goda klimatet mellan kollegorna på skolan om att de lär 

bäst tillsammans, finner stöttning hos varandra och att det är lätt att fråga.  

Informant två tror starkt på att användningen av IT underlättar för alla elever då de 

exempelvis slipper arbeta så mycket med motoriken som kan vara problematiskt för de yngre 

barnen. Trots inställningen om att IT är bra för alla elever anser informanten att vid de 

tillfällen man enbart får möjlighet att arbeta med ett få antal datorer ska de i första hand 

tilldelas elever i behov av särskilt stöd: 

Vi har ju några datorer i klassrummet som är till för de elever med svårigheter, som de kan 

använda. 

Informant två uttrycker att det enbart finns fördelar med IT-användning på grund av att det 

skapar goda diskussioner och att eleverna arbetar med flera sinnen samtidigt:  

Jag hade en elev som var väldigt disträ och frånvarande, jag satte honom med en elev som var 
total i saker som skrivning och då kunde den här killens fantasi kom till sin rätt och de skrev 
fantastiska berättelser. 

Informant fyra har varit delaktig i många IT-projekt som cleverboard- och ipadsatsning som 

erbjudits från kommunen. Informanten ser det som en fördel då den har fått en cleverboard 

installerad i klassrummet och ipads tilldelade. Informanten uttrycker en vilja och motivation 

till att använda IT så länge allt fungerar:  

- Anser du att du kan använda IT i undervisningen?  
Ja när tekniken inte sätter käppar i hjulet. Till exempel när man då byter operativsystem och 
allting försvinner. 
- Men jag tror att man skulle kunna få mera hjälp om man bad om det men tyvärr så går ju 
arbetet med barnen lite före och samtal och de dagliga rutinerna. 

4.2 Observationer 

Nedan kommer resultatet av våra observationer att presenteras. När vi frågade informanterna 

vid intervjutillfället om de ville samverka som deltagare i våra observationer var det två 

informanter som gav samtycke. Detta kommer att diskuteras vidare i diskussionsavsnittet.  
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4.2.1 Observationsschema 1 

Utifrån observationsschema 1 fick vi en konkret bild av hur materialet används och dess 

utgångar. Nedan presenterar vi resultatet från den andra kolumnen, beskrivning och 

tolkningarna från den tredje kolumnen.  

Observation 1, informant fyra, matematik, 20 minuter. 

- Hinder: Tavlan behöver kalibreras och eleverna väntar tyst. Läraren ska sätta upp magneter 

på cleverboarden som inte fäster, läraren sätter istället upp de på tavlan jämte. Cleverboarden 

används inte utefter sin fulla kapacitet.  

- Möjligheter: Läraren erbjöd eleverna två ipads och två laptops under eget arbete men ingen 

av eleverna tog del av dem. Vi kunde inte koppla verktygens användning till uppgiften. 

- Användning av material/IT: Läraren är ensam i användandet av IT:n under lektionen då den 

manövrerar cleverboarden. Uppgiften erbjuder inte eleverna att vara delaktiga i användandet. 

Läraren ställer frågor till eleverna som tillsammans talar om vad som ska skrivas i tabellen på 

cleverboarden. Eleverna är delaktiga utformandet men inte utförandet. 

Observation 2, informant fyra, svenska, 16 minuter. 

- Hinder: Bilden som läraren ska visa på cleverboarden är vriden på fel håll. Läraren fixar det 

snabbt och eleverna behåller fokus. Läraren verkar van i funktionerna och användandet. 

- Möjligheter: Alla elever i klassrummet ser bilden och tillhörande text på cleverboarden 

samtidigt och de slipper ta fram böcker till alla.  

- Användning av material/IT:  Läraren håller i lektionen och IT-användandet men bjuder in 

eleverna genom frågor. Frågorna är slutna med givna svar. En elev börjar prata om skillnaden 

mellan metspö och kastspö vilket läraren spinner vidare på.  

Observation 3, informant två, engelska, 33 minuter. 

- Hinder: Lektionen styrs av en ipad och ett program där man ska gissa färgerna. Läraren 

ställer en fråga och eleverna svarar alla samtidigt. Läraren ville att eleverna skulle svara en 

och en. Eleverna börjar efter en stund flytta runt på golvet för att se ipaden bättre vilket 

skapade rörelse i gruppen.  

- Möjligheter: Eleverna sitter nära ipaden och är tysta. Den upplevs väcka elevernas intresse. 

Läraren använder anpassat material på ipaden till lektionen. 
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- Användning av material/IT:  Läraren håller i ipaden under hela lektionen vilket inte bjuder 

in eleverna. Eleverna uttrycker att de hade gjort övningen förra gången och då byter läraren 

till en annan. Läraren lyssnar på eleverna. 

Observation 4, informant två, engelska, 40 minuter. 

- Hinder: Laptopen som läraren ska använda är inte kopplad till projektorn och läraren 

upplevs som stressad då den ber oss om hjälp. Läraren hittar inte klippet de ska titta på men 

eleverna hjälper till med förslag på sökord.  

- Möjligheter: Alla elever ser instruktionen och dansen som visas på tavlan och alla hänger 

med. De verkar intresserade och vi anser att metoden bjuder in för flera sinnen som att både 

se och höra. 

- Användning av material/IT: Läraren arbetar med ipaden och håller under hela lektionen den 

i handen. Eleverna får trycka när de svarar. Eleverna upplevs medvetet hållas på avstånd från 

ipaden. 

Genom våra observationer blir det tydligt att informanterna har olika kunskaper, viljor och 

mål av att använda sig av IT. Informant fyra upplevs som trygg i cleverboarden och ipadens 

funktioner medan informant två har svårt att koppla upp laptopen till projektorn. 

Informanternas vilja att använda IT upplevs vara stark och att de tar till vara på den IT de har 

tillgång till. Gemensamt upplever vi att målen och syftet med användningen av materialen är 

otydliga. 

4.2.2 Observationsschema 2 

Utifrån observationsschema två fick vi en tydlig överblick över varje klassrums tillgång till 

material, så som laptops och ipads. Resultatet visade variation hos de olika informanterna 

trots att de arbetar på samma skola. Resultatet av observationsschema 2 är kort och mer 

kvantitativt det vill säga att det beskriver mer konkret vad för materialet som finns och i 

vilken utsträckning det används. 

Observation 1, informant fyra, matematik, 20 minuter. 
- Dator, laptop: 5 stycken som används av läraren i 15 minuter 

- Ipad: 3 stycken som används av läraren i 2 minuter 

- Cleverboard: 1 styck som används av läraren i 15 minuter 

- Projektor: 1 styck som används av läraren i 15 minuter 
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- Totalt användes IT 17 av 20 minuter. 

 

Observation 2, informant fyra, svenska, 16 minuter. 
- Dator, laptop: 1 styck som användes av läraren i 2 minuter 

- Ipad: 1 styck som används av läraren i 14 minuter 

- Cleverboard: 1 styck som används av läraren i 14 minuter 

- Projektor: 1 styck som används av läraren i 14 minuter 

- Totalt användes IT 14 av 16 minuter. 

 

Observation 3, informant två, engelska, 33 minuter. 
- Dator, laptop: 1 styck som inte används under observationen 

- Ipad: 1 styck som används av läraren och eleverna i 20 minuter 

- Totalt användes IT 20 av 33 minuter. 

 

Observation 4, informant två, engelska, 40 minuter. 
- Dator, stationär: 3 stycken som inte används under observationen 

- Dator, laptop: 1 styck som används av läraren i 25 minuter 

- Ipad: 1 styck som används av läraren och eleverna i 25 minuter 

- Projektor: 1 styck som används av läraren i 10 minuter. 

- Totalt användes IT 35 av 40 minuter. 

 

5. Diskussion 

Lärarens användning av IT i undervisningen visar sig vara varierande i vår undersökning. De 

faktorer som utifrån vårt resultat spelar in och är avgörande vid implementeringen av IT i 

undervisningen är; material, kompetens, tid, resurser, attityd, engagemang samt en gemsam 

idé med kollektiv stöttning.  Nedan kommer vi att diskutera dessa faktorer mer ingående 

kopplat till tidigare forskning. Implementeringsprocessen är den som vi här definierar som 

processen för att få rutiner att fungera men även genomförandet och förverkligandet.  
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5.1 Metodval 

Vi anser att vårt val av intervjuer var lämpligt då vi genomfört en kvalitativ studie. Vi ville ta 

del av lärarnas inställning, åsikter och tankar och vi anser att intervjuerna gav oss det. Vi 

använde oss av en intervjuguide och vi kan i efterhand konstatera att frågorna gav oss svar på 

det vi sökte. Trots att våra frågor var begränsade inom ett ämne kunde vi finna nyanser och 

det anser vi var på grund av frågornas öppna karaktär. Tack vare en pilotintervju kunde vi 

fastställa frågornas ordning samt begränsa oss tidsmässigt. På grund av transkriberingens 

bearbetningstid ville vi hellre göra fler kortare intervjuer. Intervjuerna tog trots vår 

intervjuguide olika lång tid att genomföra. 

Vår tanke bakom metodvalet var att intervjuerna skulle vara överordnad observationerna och 

att de enbart skulle fungera som ett komplement. Observationerna skulle antingen bekräfta 

eller dementera det lärarna uppgav i intervjuerna. I efterhand kan vi reflektera över valet om 

att intervjuerna utfördes först vilket gav lärarna en möjlighet att måla ut sin undervisning till 

något den inte är för att tillgodose det vi tittar på i observationen. Utifrån temat på frågorna i 

intervjun kunde lärarna ana vad vi skulle titta på trots att vi enbart sa att vi ville delta som 

observatörer vid ett lektionstillfälle som berörde en läs- eller skrivuppgift. Trots lärarnas 

förförståelse av vad vi förmodligen skulle titta på anser vi att deras val av material inte 

fungerade till fullo kopplat till dess kapacitet. Exempelvis hade informant fyra startat upp två 

laptops som sedan inte användes.  

Vi är medvetna om att vår undersökning inte är helt objektiv på grund av erfarenheter och 

förförståelse. Ahlberg (2009, s. 10) menar att det inte finns något vetenskapligt arbete som är 

helt objektivt och förutsättningslöst. Forskningen innefattar en mängd olika val och 

ställningstaganden som påverkar forskarens egna föreställningar och förhållningssätt. Vi har 

haft en utgångspunkt i tidigare forskning om att det finns många sätt att arbeta med IT och att 

det exempelvis kan erbjuda alla elever individanpassad undervisning. Utifrån denna förståelse 

har vi bildat oss en teori om samlade hypoteser och utifrån dessa bildat en egen hypotes som 

vi vill undersöka. Med utgångspunkt i språket och genom intervjuer och observationer stärker 

det ett hermeneutiskt perspektiv. Dock följer inte det undersökningen i helhet men vi har 

arbetat hårt med att ta del av lärarnas åsikter för IT-användningen objektivt.  
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5.2 Klyftan mellan ledning och klassrum  

Vårt resultat visar att det är ledningen, i detta fall rektorn, som har störst inverkan då det 

handlar om hur lärare kan implementera IT i undervisningen. Det är rektorn som beslutar om 

inköp och satsning vilket styrks av skollagen som beskriver rektorn som huvudman och den 

som fattar beslut om enhetens inre organisation (Utbildningsdepartementet, 2010, 2 kap § 10). 

Informanterna berättar i intervjuerna att rektorns beslut om satsning är kopplat till vilket 

material som finns på skolan. Vi ser på skolan som en organisation som påverkas av många 

olika faktorer det vill säga; beslut från regeringen i form av skollag och styrdokument, 

ekonomi samt omgivning och miljö. Skollagen är en reform som framhåller de krav som ställs 

på verksamheten så som rättigheter och skyldigheter. I skollagens (Utbildningsdepartementet, 

2010) första kapitel 4 § ska skolan ansvara för elevernas personliga utveckling till kompetenta 

medborgare. Moreau (2012, s. 18) menar att skolan måste hänga med i samhällsutvecklingen 

genom att integrera IT i skolan. Vi anser att ledningen är betydande vid implementering i 

skolan och att IT:n används på bästa sätt är enligt författaren en fråga för ledningen.  

Informant fyra uttrycker att lärarna kan vara med och påverka inköpen men att sista beslutet 

ligger hos rektorn. Av två informanter i intervjun fick vi en otydlig bild över hur 

finansieringen ser ut och vi upplever att de inte riktigt vet hur det i praktiken ser ut på skolan 

utan att de enbart svarar att rektorn som huvudman gör det. Informant tre berättar att den vid 

ett tillfälle påträffade en mobil kanon i en sal utan att veta vart den kom från eller vem som 

beslutat om att köpa in den. Dock hade informanten hört diskussionen i kollegiet om att de 

önskade en mobil kanon till. Vi upplever att informationen från ledningen inte når fram till 

lärarna och vice versa. Vi anser att det behövs utformas en gemensam idé mellan ledning och 

lärare. Det är viktigt att rektorn och lärarna har en gemensam vision eller idé om hur de vill 

arbeta och det gäller vad man än ska arbeta med, inte bara IT. Det styrks av Moreau (2012, s. 

18) som beskriver bilden av en ledning som vill att IT ska användas mer i undervisningen 

men att det brister hos de som ska utföra arbetet, det vill säga lärare. Det kan exempelvis 

brista i kompetens vilket resulterar i en otillräcklig entusiasm hos lärarna och saknaden av en 

gemensam idé är ett faktum. Vidare beskriver författaren att det generellt i svenska skolor 

finns ett behov av en gemensam idé. Vi kopplar visionen och den gemensamma idén till det 

sociokulturella perspektivet på lärande. Säljö (2000, s. 34) beskriver lärandet genom språket 

där människor har en unik förmåga att dela erfarenheter. Vi lånar och byter kunskaper, 

information och färdigheter i samspel med varandra. Detta anser vi endast vara möjligt om 

lärarna och ledningen har en god kommunikation och ett tillåtande klimat.   
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5.3 Material 

Intervjuerna ger oss en bild av att skolan är utrustad med datorer så som laptops och stationära 

datorer samt att de kollektivt har en rutin med ett bokningssystem. Enligt informanterna 

räcker antalet datorer nästan till en hel klass samtidigt. I intervjun berättar informant två att 

det inom en snar framtid kommer fler datorer om cirka 12-15 stycken i ett nytt skåp. För att 

skolan ska hänga med i samhällsutvecklingen är det enligt Moreau (2012, s. 18) omöjligt att 

inte integrerar IT i undervisningen. Vi upplever att ledningen i detta fall rektor, förstår att 

skolan måste med i samhällsutvecklingen och att inköp av datorer och annan IT förekommer 

på skolan. Vi upplever att det ansenliga antalet datorer underbygger för att lärarna kan 

använda IT i undervisningen. Det styrks av exempelvis informant tre som uttrycker att det 

finns många datorer på skolan som man enkelt kan boka. Det vi upplever som intressant är att 

informanterna i intervjuerna inte ger oss exempel på när de har använt sig av datorerna i 

skåpen.  

Vi undrar varför informanterna inte använder de existerande datorerna då det finns ett system 

som uttrycks fungera. Vi tolkar det som att fördelningen av material rent fysiskt är ett hinder. 

Vi upplever från informanterna att processen med att få datorerna på plats i klassrummen kan 

vara en kraftansträngning som leder till att de inte använder datorerna.  

 

5.4 Utbildning och kompetens 

Våra informanter berättar i intervjuerna att rektorn har erbjudit en grundkurs i dator för alla 

lärare på skolan. Det styrks av skollagens (Utbildningsdepartementet, 2010) andra kapitel 34 

§ där huvudmannen ansvarar för att erbjuda kompetensutveckling. Det personliga intresset för 

deltagande i kursen har enligt informanterna varierat och för informant tre har det resulterat i 

att den inte deltagit i kursens alla delar. Informanten berättar att det är på grund av att det av 

ledningen inte uttryckt att kurstillfällena var obligatoriska samt att de var schemalagda på 

kvällstid. Informant fem uttrycker att kursens kvalitet har varit usel. Enligt Olivestam och 

Thorsén (2008, s. 76) är det varje lärares ansvar att utveckla sin kompetens både när det gäller 

yrkets utveckling och innehållet i undervisningen. Informanternas ovilja att delta i kurserna är 

intressant och vi anser att det kan bero på bristande intresse eller att de rent praktisk inte kan 

då utbildningen ligger på fritiden. Det kan vara en kombination då den bristande viljan styrks 
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av de inte har möjlighet att fortbilda sig på fritiden. Detta anser vi är en viktig fråga för 

rektorn att ta hänsyn till.   

Vår undersökning visar att informanterna i intervjuerna uttrycker att de vill och kan använda 

IT i undervisningen. Dock framkommer det hinder hos informanterna som gör att de inte 

använder det helt ut. Vi menar att alla lärare i skolan är medvetna om vad skollagen och 

styrdokumenten säger men att övrig forskning som rör elevers lärande kan gå förbi dem. Vi 

undrar vems ansvar det är att forskning når ut? Olivestam och Thorsén (2008, s. 76) menar att 

läraren har en vetenskaplig kunskapsbas kring lärandet från sin utbildning och vidare 

utveckling av det pedagogiska arbetet, enligt beprövad erfarenhet och aktuell forskning tar 

lärarna själva ansvar för att utveckla. Det gäller yrkets utveckling samt innehållet i 

undervisningen. Både informant två och fyra berättar att de deltagit i kurser som inte varit 

beordrade utan på grund av intresse. Det är intressant att informanterna svarar att de kan 

använda sig av IT i undervisningen men att de har svårt att genomföra det. Är det kompetens 

som de menar att de besitter när de säger att de kan och vad är det som hindrar dem i 

utförandet?  

Att vilja implementera något nytt, vilket IT kan vara, kan bero på inställningen till sin egen 

yrkeskompetens eller professionalism. Om man som lärare anser sig vara färdiglärd och har 

flera års erfarenhet av att dess metoder och undervisning fungerar, varför ska man då prova 

något nytt? Vi anser att forskning kan ha bidra till att lärarna implementerar IT i 

undervisningen genom attityd och engagemang.  

Informant fyra uttrycker i intervjun att den utefter eget intresse får delta och hoppa på 

utbildningar som intresserar, dock har rektorn det sista avgörande ordet. Vi kopplar det till 

lärarnas uppdrag som handlar om pedagogik, läran om utbildning samt vetenskapen om 

undervisning. Det lär vi oss under vår utbildning och är centralt i vårt uppdrag. Vi menar att 

man som lärare inte kan komma med inställningen om att inte kunna lära elever utan det är en 

skyldighet i din lärarroll. Det är vad som förväntas och vad som krävs av dig som pedagog. 

Att kunna använda IT kan vara en fråga om kompetens som är viktig vid implementering och 

vi menar att informant fyra är införstådd i vad som förväntas och krävs i rollen som lärare.  

Vid implementeringen av IT är det viktigt att förstå vad som krävs av skolan och dess 

pedagoger utifrån skollag och styrdokument. Men för att mer gediget förstå att metoder eller 

verktyg inte bara är en fluga, utan att man kan få med alla elever på olika plan anser vi att 

forskning kan styrka och motivera lärarna. Tideman (Högskolan i Halmstad, 2004) betonar att 
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specialpedagogiska insatser även är pedagogiska insatser och det anser vi att skolans 

pedagoger bör ta till vara på. Informant två uttrycker i intervjun att elever i behov av stöd har 

stor användning av datorn i koppling till finmotoriken. Informanten har stationära datorer i 

klassrummet som den menar i första hand är till för elever med svårigheter men att de även är 

till för de andra. Informanten uttrycker att datorn underlättar för alla elever och det kopplar vi 

till Tidemans forskning och upplever hennes inställning som positiv.  

Informant två berättar om en episod där den satte en elev med svårigheter tillsammans med en 

annan elev som låg steget före och att det resulterade i att de tillsammans skrev en fantastisk 

berättelse. Jerome Bruner formade begreppet scaffolding för att ge uttryck för den hjälp som 

den vuxna eller kompisen ger eleven (Dysthe, 1996). Scaffolding går ut på att man bygger en 

struktur runt barnet, inte enbart helt allmänt utan med utgångspunkt i den utvecklingszon 

eleven befinner sig. Strukturen fungerar som stöttepelare till barnet därav begreppet 

scaffolding. Vi anser att det är viktigt att läraren först får stöttning i exempelvis utbildning för 

att senare agera som stöttning till eleverna. Det krävs kunskap och utbildning hos lärarna för 

att använda IT eller andra verktyg och vi anser att man inte kan stötta någon i sitt lärande om 

man själv inte kan.  

Våra fyra informanter har en positiv inställning till att söka och få hjälp inom kollegiet. Vi ser 

en möjlighet inom utbildning och kompetens i att lärarna kan ta till vara på elevernas 

kunskaper. Kjällander (2011, s. 42-43) presenterar att lärare och elever i en digital lärmiljö 

blir mer likvärdiga och att de samarbetar mer. Vi kopplar det till det sociokulturella 

förhållningssättet om att vi lär tillsammans, i samspel med varandra (Säljö, 2000, s. 34). En 

engagerad och inspirerande kollega kan öka det egna intresset och lusten att lära.  

5.5 Tidens betydelse 

Informant fyra beskriver i intervjun att den gärna vill använda IT men att det är avgörande att 

allt fungerar, det vill säga rent tekniskt. Om det inte fungerar tar det för lång tid att lösa och 

informanten menar att det sätter käppar i hjulen. Det gör att informanten väljer att övergå till 

en mer traditionell undervisning och slopar det planerade. Sämfors (Bjar & Frylmark, 2009, s. 

256) menar att det är viktigt att lärarna har förberett lektionen så att den lämpar sig för 

exempelvis datorarbete och att lärarens eget arbete med datorn underbygger att vissa moment 

blir självklara. Det bevisar att tid är avgörande vid implementering av nya metoder och 

material i verksamheten. Vi menar att IT ska användas i ett tydligt syfte och inte bara för att 

skriva rent en text. Om det finns en tanke med uppgiften är det svårt för den att fallera. 
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Exempelvis kan man, istället för att ha i uppgift att skriva en text för hand som senare skrivs 

rent på datorn, planera en lektion där eleverna direkt skriver i ett datorprogram samtidigt som 

de lyssnar med hörlurar och att problemen med käppar i hjulen minskar.  

Informant fyra menar att arbete med barnen och de dagliga rutinerna går före lösningen av 

problem som kan vara kopplat till det tekniska inom IT. Vi menar att det är viktigt att nya 

saker tar tid i början och att problemen kan vara förknippade med kunskap och utbildning. 

Allt nytt man lär sig tar tid i början och det måste det få göra för att man ska kunna känna sig 

säker och få in en vana i användandet. Det handlar inte bara om IT utan vad man än ska 

implementera eller lära sig, det kommer helt enkelt med en lärprocess som tar tid. Vi menar 

att det inte bara gäller för lärare och vuxna utan även och i synnerhet för elever. Lärandet är 

alltid en process oavsett ålder och enligt läroplanen har alla rätt till en likvärdig utbildning 

utifrån förutsättningar och behov (skolverket, 2011, s. 8). Vi upplever att klimatet generellt i 

skolan är att det tar tid att lära sig nya saker, att man lär på olika sätt och att alla har rätt till 

sin individuella inlärningstid exempelvis multiplikationstabellen. Då måste det vara tillåtet 

med en inlärningsprocess som tar tid för lärare.  

5.6 Attityd och inställning  

I vår undersökning blir det tydligt att attityden och inställningen hos lärarna är avgörande.  

Informanterna uttrycker i intervjuerna att det finns IT på skolan och att den är relativt 

lättillgänglig. Under våra observationer identifierade vi att det även finns stationära datorer i 

klassrummen. Alla informanter uttrycker att de önskar fler datorer och att de existerande inte 

räcker till en hel klassuppsättning. Vi menar att användningen av IT i undervisningen inte ska 

fallera på grund av att det inte finns en varsin dator till alla elever i en klass. Vi ser 

möjligheter i att eleverna arbetar i par eller grupper samt att alla elever inte behöver arbeta 

med samma verktyg samtidigt.  

En annan inställning till att använda IT, vad vi anser är ett annat förhållningssätt, är kopplat 

till elever i behov av särskilt stöd. Enligt skollagens tredje kapitel 7 § ska det särskilda stödet 

ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan 

författning (Utbildningsdepartementet, 2010). Vi ser stora möjligheter i att några ipads eller 

datorer till cirka fem elever i klassen åt gången räcker. Om det finns en elev i behov av 

särskilt stöd exempelvis i sin skrivinlärning och motorik, kan ett verktyg med 

skrivmöjligheter underlätta. För att inte peka ut eleven så kan fler elever i klassen använda de 

resterande verktygen för att arbeta på samma sätt. Det styrks av Sämfors (Bjar & Frylmark, 
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2009, s. 257) som beskriver elevers inställning till hjälpmedel som positiv då de slipper känns 

misslyckande. Vi menar att variation motiverar och att det kan bidra med något positivt för 

alla i klassrummet. För eleven i behov av särskilt stöd finns alltid skrivprogrammet till hands 

men att de resterande cirkulerar runt till andra eleverna i klassen.  

 

5.9 Sammanfattning 

Att förstå att man inom skolan måste arbeta med olika metoder för att nå olika elever och 

utbilda kompetenta medborgare krävs enligt lag. Att praktiskt kunna använda IT är beroende 

av det material som finns och lärarnas utbildning inom IT. Att lärarna vill arbeta med IT är 

personligt präglat men allt tillsammans behövs för att implementeringen ska fungera. Annars 

är risken stor att genomförandet misslyckande.  

Vår undersökning visar att användningen av IT inte handlar om eleverna och deras behov utan 

om lärarnas och rektorernas gemensamma satsning. Det är tydligt att en gemensam idé behövs 

för att klyftan mellan ledning och klassrummet ska minska. Lärarnas vilja kan grundas i 

inställning och attityd som kan påverkas av tillgången till material samt 

kompetensutvecklingen. Undersökningen visar att rektorn har en stor påverkan på 

implementeringen där hänsyn till tid och resurser krävs inom lärarnas ordinarie arbetstid. Vi 

anser att hela ansvaret inte ligger hos rektorn utan att lärarna själva har ett ansvar i att följa 

med i utvecklingen och vad som faktiskt krävs av de enligt läroplan och skollag. Det är viktigt 

att finna balans och vi menar att det inte är rimligt att beordra lärarna att utbilda sig på fritiden 

då det för vissa handlar om att kunna rent praktiskt, inte om viljan. 

Vårt resultat får oss att funderar över om lärarna rent explicit kan säga de inte kan använda IT 

i undervisningen med tanke på vad styrdokumenten säger. Rent teoretiskt anser vi att lärarna 

kan uttrycka att de inte kan använda IT baserat på kompetens. Men att uttrycka att de inte vill 

använda det i undervisningen eller aktivt väljer att inte använda IT går emot styrdokumenten. 

5.10 Didaktiska implikationer 

Med vår undersökning har vi blivit medvetna om implementeringsprocessen och att den är 

problematisk utan en gemensam idé. Är lärare medvetna om sin egen inställning och 

kopplingen mellan kan, vill och förstår? Vi har blivit väl medvetna om att de hör ihop och är 

beroende av varandra.  
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Enligt forskning sker det idag en förändring i samhället där skolan inte hänger med och vi 

hoppas att det exemplifieras i vår undersökning. Samhället kräver kompetenta medborgare 

vilket uppmärksammas i läroplanen. I skolan ska vi utbilda och förbereda eleverna för 

fortsatta studier och arbetslivet. För att vara arbetsduglig behöver man IT då många 

arbetsplatser är utformade på det sättet. Vi är på väg mot en förändring och vi måste hänga 

med för det är skolan som utbildar.  

Våra studier gör oss uppmärksamma på att IT är inte bara gynnsamt i ämnena utan som en 

förändring i pedagogiken. Det inbjuder till kreativitet och sammanbetslärande, upptäckande 

och motivation. Vi måste se det som en helhet. Vi anser att en framåtstävande ledning 

underlättar och vi önskar att rektorns betydande roll vid implementering belyses.  
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6. Figurförteckning 

Figur 1. Observationsschema 1    s. 9  

Figur 2. Observationsschema 2, material i klassrummet  s. 11 

Figur 3. Intervjuernas resultat indelat i påverkande faktorer  s. 17 
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8. Bilagor 

Intervjuguide 

- Antal år som lärare, på Xskolan? 
- IT utbildningsmöjlighet från Xskolan? Vidare… 
- Årskurs och ämnen? 
- Anser du att du kan använda IT i undervisning? På vilket sätt? Får ni stöttning? 

Kollegiet?  
- Hur tillgänglig är IT på din skola? För dig? Personlig dator? 
- Hur ser du på elevernas intresse för IT? Är elevernas förförståelse för datorer 

betydande för dig?  
- Vet du hur IT finansieras på er skola?  
- Vem ansvarar för inköp och satsning? 
- Anser du att du fick någon användning av vårt tidigare projekt? 

 

Figur 2. Observationsschema 2, material i klassrummet 

Material Finns 
(x) 

Antal 
(siffror) 

Tid för 
användning 
(i minuter) 

Används 
av lärare 
(x)  

Används 
av elev (x) 

Dator, 
stationär 

 
 

    

Dator, laptop  
 

    

Ipad  
 

    

Cleverboard  
 

    

Iphone  
 

    

Projektor  
 

    

 

Datum:______________Tid:_______________Situation:___________________________ 
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Figur 1. Observationsschema 1 

Datum: 
 

Tid: Situation: 

Tema 
 

Beskrivning Tolkning 

Hinder  
Ex: tekniskt, gruppen, klimatet, 
störning  

 
  

Möjligheter  
Ex: i användandet, kapacitet, vidare 
arbete  

 
  

Användning av material/IT  
Ex: vad den gör, IT som används av 
läraren, bemötandet av elevernas frågor 
och respons och  

- Kopplat till schema 2 men mer 
konkret beskrivet  
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