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Sammanfattning 

Denna studie behandlar lärares användning av IKT i olika ämnen av deras undervisning från 

förskoleklass till år tre. Genom intervjuer har data samlats in och sedan tematiskt analyserats. 

Studien fokuseras på i vilket syfte IKT används i undervisningen och vilka faktorer som anses 

påverka implementeringen av IKT i undervisningen. Vidare jämförs resultatet med tidigare 

forskning inom området. 

    I studien framkommer att lärare generellt upplever en osäkerhet kring IKT. Det 

finns även ett behov av bättre struktur och stöd gällande fortbildning kring IKT. Vidare visar 

resultatet att ramarna för hur lärare arbetar i olika ämnen med IKT är relativt fasta, där många 

lärare använder IKT på liknande sätt inom specifika ämnen. Studien uppmärksammar också 

problem gällande likvärdigheten i utbildningen för eleverna med avseende på IKT. 

Avslutningsvis lyfts några förslag till hur en fortsatt forskning skulle kunna te sig gällande 

lärares användning av samt fortbildning kring IKT.  
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Inledning 

Samhället genomgår en digitalisering på bred front, där vi kan se hur olika funktioner och 

tjänster i större utsträckning utförs och hanteras digitalt. Digitaliseringen sker dock inte bara 

hos myndigheter och banker. Sociala medier och onlinespel är också exempel digitala rum 

som tar allt mer plats. I detta har skolan som uppgift att förbereda morgondagens 

samhällsmedborgare där krav på en god digital kompetens alltmer framhävs. I den senaste 

versionen av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och 

i dess kursplaner återfinns numera flera formuleringar kring digitalisering (Skolverket, 

2017a). Programmering skrivs specifikt fram som centralt innehåll i matematik och teknik. 

Det innebär inte bara att det är elevernas förmåga att använda digital teknik som ska få 

utvecklas, utan också deras förståelse för hur tekniken interagerar med samhället (a.a.). I detta 

ska eleverna uppmärksammas både på möjligheterna och riskerna med den ökade 

digitaliseringen (a.a.). Denna förståelse och kunskap ingår i skolans uppdrag och 

övergripande mål och gäller alltså inte bara matematiken och tekniken (a.a.). I de 

samhällsorienterande ämnena (SO-ämnena) ska eleverna arbeta med bearbetning och 

värdering av olika källor, och digitala källor är en naturlig del av detta. I samhällskunskaps- 

och historieämnet skrivs även källkritik fram som ett specifikt syfte, vilket innebär att det är 

en förmåga som eleverna ska ges möjlighet att träna på (a.a.). 

Med dessa revideringar av styrdokumenten följer således nya krav på lärare runt om i 

landet. Likt andra viktiga förmågor, såsom läsning och de matematiska förmågorna, är det 

under åren från förskoleklass till årskurs tre som grunden för elevernas digitala kompetens 

kommer att läggas. SO-ämnena syftar till att ge eleverna kunskaper om samhällets 

uppbyggnad och olika funktioner, vilket även sammanfaller med undervisningen i andra 

ämnen (Skolverket, 2017). Lärare ska under hösten 2018 till exempel stå redo för att 

undervisa sina elever i programmering och dess samhällsfunktion (a.a.). Tillsammans med 

övrig personal på skolan ansvarar de även för att eleverna “kan använda såväl digitala som 

andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, 

skapande, kommunikation och lärande” (Skolverket, 2017:13). Uppgifterna i sig är ingen 

nyhet, men digitaliseringen öppnar upp en ny dimension. Hur kan det säkerställas att det 

denna nya dimension medför blir genomförbart? 

Genom en tidigare studie av Haglund och Hallman (2017) framkommer några 

framgångsfaktorer för hur digitalisering bör gå till i skolan. Det är av yttersta vikt hur man 

väljer att arbeta med fortbildning och implementering i undervisningen. I den senaste 
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revideringen av Lgr11 har det kollegiala lärandet fått en utökad roll när det gäller spridning av 

kunskap (Skolverket, 2017). Är detta något som utnyttjas för fortbildning inom IKT? Ses det 

som ett komplement till annan fortbildning eller läggs allt ansvar för skolans digitala 

utveckling på de lärare som redan har kunskap om hur IKT kan användas? 

Det finns därför anledning att undersöka både lärares arbetssätt och hur de upplever 

sin fortbildning kring digitalisering. Hur arbetar lärare med digitaliseringen i skolan, och 

upplever de att de får den fortbildning de behöver för att vara kompetenta lärare? Vidare, med 

tanke på att digitaliseringen skrivs fram specifikt inom vissa ämnen, ser vi också en anledning 

till att undersöka hur lärare arbetar kring digitalisering beroende på vilket ämne som 

undervisas. Förekommer det skillnader och likheter i hur IKT används i kärnämnena 

matematik och svenska jämfört med SO-ämnena? 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar med IKT samt att undersöka vilka 

faktorer som påverkar detta arbete. Detta jämförs i diskussion med tidigare fynd gällande 

faktorer för lyckat användande av IKT i skolan. Studien avgränsas till lärare i årskurserna F-3 

med följande frågeställningar: 

• På vilka sätt använder lärare IKT inom olika ämnen i undervisningen? 

• Vilka faktorer påverkar lärares användning av IKT i undervisningen? 
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Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 

Tidigare forskning 

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett brett begrepp och även det behöver 

avgränsas och definieras för att bli hanterbart. Med IKT avses i detta arbete de digitala 

verktyg som lärare använder i sin undervisning, samt hur dessa används. 

För att kunna ställa relevanta frågeställningar behöver tidigare forskning inom 

området undersökas (Christoffersen & Johannessen, 2015). Detta bidrar till en förförståelse 

som kan underlätta tolkning av data (a.a.). En tolkning som sker i samsyn med eller i kontrast 

mot tidigare forskning bör ha högre validitet än en tolkning som inte har något att förhålla sig 

till. Tidigare forskning kan tjäna som bas för hypotesbygge, men kan lika gärna agera som 

startpunkt för en explorativ ansats (David & Sutton, 2016). 

För att hitta forskning inom liknande områden gjordes databas-sökningar ERIC utifrån 

sökord såsom ”ICT ’by subject’” och ”ICT ’by subject’ ’primary school’”. Bland artiklarna i 

sökningen återfanns 11 stycken som utifrån titel möjligen skulle kunna vara av intresse. 

Utifrån sammanfattning valdes 3 artiklar ut för vidare läsning. Två av dessa artiklar valdes ut 

som del av den tidigare forskning som detta arbete grundar sig på, och presenteras i korthet 

nedan. Ett antal studier som ingår i Haglund och Hallmans (2017) metaanalys har också 

relevans för denna studie. Från dessa studier presenteras nedan endast de fynd som ansetts 

vara av vikt för denna studie. 

Aslan och Zhu (2016) analyserar i sin artikel olika faktorer som påverkar lärares 

användande av IKT. De kategoriserar de påverkande faktorerna i tre generella grupper; 

”personliga”, ”yrkesrelaterade” och ”yttre” (a.a.). Goda pedagogiska kunskaper och 

kompetens gällande IKT är yrkesrelaterade och personliga faktorer som påvisar integrering av 

IKT i undervisningen (a.a.). Kunskap om IKT i sig anser de inte vara tillräckligt om det inte 

leder till förbättrat lärande för eleverna. Aslan och Zhu (2016) menar vidare att tillgång till 

infrastruktur – både av teknisk karaktär såsom tillgänglighet av verktyg och uppkoppling samt 

stöd och support – är en nyckel till ett lyckat användande av IKT i skolan. De efterfrågar även 

bättre förberedelser för lärarstudenter, gällande integreringen av IKT i skolan. Bland dessa 

förberedelser bör s.k. Web 2.0-kunskaper ingå (Aslan & Zhu, 2016). Med detta menas 

exempelvis användande av bloggar, wiki-sidor och olika sociala plattformar. 

Tay, Lim och Lims (2015) studie jämför användandet av IKT mellan olika ämnen; 

engelska, matematik, de naturorienterande ämnena (NO-ämnena) och modersmål. Jämförande 

mellan ämnen är en viktig del av det som undersöks i vår studie. Tay m.fl. gjorde dock sin 
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studie i Singapore, varför vi anser att vår studie fortfarande har något att tillföra. I sin studie 

och i förarbetet inför studien hittar Tay m.fl. Lim och Lim (2015) tecken på att olika ämnens 

historia är ”mer eller mindre kongruenta” med användande av IKT. De menar alltså att olika 

praxis inom ämnen innebär att IKT integreras i olika grad och på olika sätt. I vissa fall 

används tekniken endast som alternativ till tidigare verktyg, medans den i andra fall medierar 

lärandet i kombination med exempelvis samarbetsövningar (Tay m.fl., 2015). I 

litteraturgenomgången inför studien låg NO-ämnena i topp gällande användande av IKT, men 

i resultatet fann Tay m.fl. (2015) istället att de låg nästsist gällande detsamma. I matematiken 

användes IKT främst för färdighetsträning, men ansågs inte vara en viktig del av 

undervisningen. Detta slags användning av IKT beskriver Tay m.fl. (2015) som ”lärande från 

teknik”. Det ämne där IKT var integrerat mest sömlöst och till störst grad var engelska. Där 

arbetade lärarna för att eleverna skulle lära sig både från och med hjälp av teknologin (Tay 

m.fl., 2015). Eleverna fick bland annat publicera texter på bloggar där de kunde utbyta idéer 

både med klasskamrater och lärare (a.a.). Detta är exempel på det Tay m.fl. (2015) benämner 

som ”lärande med teknik”. Tay m.fl. (2015) menar likt Aslan & Zhu (2016) att goda 

infrastrukturer och personliga faktorer, såsom attityd och kunskap, är viktiga för en god 

integrering av IKT i skolan. De är också överens om att professionell utveckling är 

nödvändigt för att detta ska ske (a.a.). 

Haglund och Hallmans (2017) tidigare arbete är en metaanalys av IKT-projekt inom 

skolan. I studien kategoriserades ett antal framgångsfaktorer för IKT-projekt. Dessa 

framgångsfaktorer var struktur av fortbildning och stöd, samt ett sociokulturellt arbetssätt. 

Angående strukturer för fortbildning och stöd menar Hultin och Westman (2014) att till en 

början kommer det krävas insatser med fokus på tekniken, men att det över tid skiftar till ett 

fokus på didaktiken kring IKT. Penuel (2006) menar att det är viktigt att lärare ges möjlighet 

att dela sina kunskaper och erfarenheter med varandra, inom ramarna för fortbildningen och 

stödet. Tallvid (2015) poängterar att det i strukturer kring IKT måste finnas ett samarbete 

mellan olika aktörer så som skola, kommun och samhälle. Strukturen av fortbildning och stöd 

stämmer väl överens med de tankar om infrastruktur lyfta av Aslan och Zhu (2016) och Tay 

m.fl. (2015). Tallvid (2015) lyfter även att hänsyn bör tas till första- och andrahandsbarriärer 

för lärares användning av IKT. Några exempel på barriärer han tar upp är bland annat 

tidsbrist, brist på fortbildning samt lärarnas kunskaper och inställning. Dessa exempel 

återfinns också i Aslan och Zhus (2016) kategorier. På det hela taget upplever dock lärare att 

IKT har en positiv inverkan på deras undervisning (Silvernail & Lane, 2004). 
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Studier visar också på att IKT har ett värde gällande sociokulturellt arbetssätt. Bland 

annat finns vinster i smidigare kommunikation mellan elever och lärare (Balanskat, Bannister, 

Hertz, Sigillo & Vourikari, 2013). Tekniken underlättar även publicering och redigering av 

texter, vilket i sin tur leder till förbättrade möjligheter till återkoppling (Genlott & Grönlund, 

2013). Detta går att känna igen i de arbeten med Web 2.0-kunskaper såsom bloggar som de 

övriga artiklarna beskriver (Aslan & Zhu, 2016; Tay m.fl., 2015). Grönlund (2014) menar 

vidare att samarbete kring ett gemensamt IKT-verktyg är önskvärt. 

Resultaten från Haglund och Hallmans (2017) metastudie, Tay m.fl. (2015) samt 

Aslan och Zhu (2016) är således i mångt och mycket samstämmiga gällande 

framgångsfaktorer inom arbete med IKT i skolan. 

Teoretisk bakgrund 

Ett sociokulturellt arbetssätt nämns i detta arbete dels som framgångsfaktor vid användande 

av digitala verktyg och dels i samband med det kollegiala lärandet. Därför beskrivs och 

definieras här vad det innebär. I samband med det sociokulturella perspektivet nämns ofta 

dess upphovsman; Vygotskij. Många har anammat detta perspektiv och byggt vidare på det. 

Nilholm (2016) lyfter att en av huvudpoängerna med detta perspektiv är att kunskap och 

lärande bör förstås utifrån en social och kulturell kontext. Ett annat sätt att uttrycka detta är att 

kunskap skapas i de mellanmänskliga interaktionerna. Den proximala utvecklingszonen är ett 

begrepp som exemplifierar hur detta kan ske. Det innebär att en individ utmanas i sin 

kunskapsutveckling i sådan grad att de inte själva kan klara det, men med hjälp kan ta sig 

vidare. Denna hjälp kan till exempel bestå av ledning från en lärare eller ett samarbete med en 

mer kunnig klasskamrat. När individen har uppnått den nya kunskapen flyttas 

utvecklingszonen vidare, och processen fortsätter. Ett arbetssätt som genomsyras av det 

sociokulturella perspektivet är det som menas när “ett sociokulturellt arbetssätt” används i 

denna studie. 
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Metod 

Metodval 

Med utgångspunkt i frågeställningarna genomfördes studien med kvalitativa metoder för 

datainsamling och analys av data. Vi anser att djupintervjuer med öppna frågor lämpar sig 

bäst för syftet med denna studie. Intervjuer kan genomföras med olika grader av struktur 

beroende på syfte, från strukturerad till ostrukturerad. David och Sutton (2016) menar att den 

ostrukturerade intervjun syftar till att stärka varje enskild intervjus djupvaliditet. I studien 

genomfördes semistrukturerade intervjuer, med utgångspunkt i en intervjuguide (Bilaga 1) för 

att hålla intervjuerna inom ramarna för studiens frågeställningar. En semistrukturerad intervju 

blandar styrkorna hos de ostrukturerade och de strukturerade. Frågorna har fortfarande varit 

öppna, men de var även till viss del standardiserade. Öppenheten har låtit intervjupersonerna 

ge fylliga svar, medan standardiseringen har underlättat kategorisering av svaren. Då olika 

intervjuare har varit inblandade och intervjusituationerna varit skilda, är detta av fördel för 

studien (Christoffersen & Johannessen, 2015). Varje enskild intervju har genomförts med en 

forskare och en intervjuperson. Sammanlagt har nio intervjuer genomförts, fördelade mellan 

båda forskarna. Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter. För att säkerställa att 

intervjupersonerna representerats rättvist och för att höja studiens reliabilitet har samtliga 

intervjuer spelats in. Intervjuerna inleddes med frågor av mer allmän karaktär, för att sedan 

övergå till mer riktade frågor. Detta är enligt Christoffersen och Johannessen (2015) ett bra 

sätt att strukturera intervjuer. Frågorna har dock varit öppna för att ge intervjupersonerna 

utrymme, så att svaren kan bli så uttömmande som möjligt. Intervjuarna har då också haft 

möjlighet att koppla vidare på det intervjupersonerna lyfter fram. Christoffersen och 

Johannessen (2015) påpekar att människors erfarenheter och uppfattningar framträder 

tydligare i de fall där de själva har möjlighet att vara med och påverka intervjuns innehåll. 

Sedan har kopplingar gjorts mellan insamlade data och tidigare forskning inom 

digitalisering. Den tidigare forskningen består av artiklar från Haglund och Hallmans (2017) 

metaanalys av skolans digitalisering, samt studierna kring digitalisering av Tay m.fl. (2015) 

och Aslan och Zhu (2016).  Detta tillvägagångssätt innebär att forskningen varit abduktiv 

forskning, där tidigare teori mött empiriska data. David och Sutton (2016) menar att forskning 

som baseras på olika datainsamlingsmetoder som till exempel djupintervjuer och analys av 

tidigare forskning stärker en studie. Det skulle även varit till studiens fördel att samla in data 

genom till exempel observationer eller enkäter, vilket skulle kunna gett studien högre 

reliabilitet och validitet. Observationer tenderar dock att vara tidskrävande, särskilt vid öppna 
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frågeställningar utan tydliga ramar (Christoffersen & Johannessen, 2015). Enkäter skulle gett 

en möjlighet att bredda urvalet avsevärt utan att öka det ingående arbetet nämnvärt. Frågorna i 

intervjuguiden (Bilaga 1) hade behövt omformas till att vara mer koncisa och lättförståeliga. 

Den ökade mängden data hade dock ökat tiden för analys. På grund av brist på både tid och 

resurser har dessa kompletterande metoder valts bort. 

Intervjupersoner 

Urval 

Studien har riktats mot populationen lärare från förskoleklass till och med årskurs 3. Där har 

ett urval gjorts för att få fram en representativ grupp om nio personer för intervjuer. Förfrågan 

skickades till tio lärare via mail, där de informerades om studiens syfte. Samtliga lärare 

tackade ja till att deltaga, men på grund av svårigheter att hitta tid för intervju så valdes en 

lärare bort. De lärare som av forskarna ansetts vara lättast tillgängliga har utgjort detta urval. 

David och Sutton (2016) beskriver detta som tillgänglighetsurval. På grund av begränsningar i 

både resurser och tid fanns ej möjlighet att göra urvalet på ett mer slumpmässigt sätt. Detta 

kan påverka studiens validitet och reliabilitet eftersom forskarna styrt urvalet. Med mer 

resurser och tid hade det kunnat göras ett mer slumpmässigt urval och eventuellt en större 

grupp för att representera populationen bättre, detta för att stärka både reliabiliteten och 

validiteten i studien. Det har gjorts en medveten ansträngning att få representation från olika 

ålderskategorier, mängd yrkeserfarenhet och skoltillhörighet för att möjliggöra större bredd 

datan. Samtliga intervjupersoner är dock kvinnor. 
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Presentation av urval: 

Pseudonym Ålderskategori Kort beskrivning 

Lärare A 40-49 år Jobbat sedan 1997, och på nuvarande skola 

sedan 2011. 

Lärare B 50-59 år Jobbat som förskollärare sedan 1994, som 

lärare sedan 2004, på nuvarande skola 

sedan 2008. 

Lärare C 20-29 år Jobbat sedan 2017, på samma skola sedan 

dess. 

Lärare D 20-29 år Jobbat sedan 2015, på samma skola sedan 

dess. 

Lärare E 20-29 år Jobbat sedan 2017, för nuvarande 

föräldraledig. 

Lärare F 50-59 år Jobbat sedan 1987 som fritidspedagog på 

samma skola, lärare 2007, på samma skola 

sedan dess. 

Lärare G 40-49 år Jobbat sedan 1997, och varit på samma 

skola sedan dess. 

Lärare H 60+ år Jobbat som förskollärare sedan 1996, på 

nuvarande skola sedan 1997. Jobbar sedan 

2015 som icke legitimerad lärare, dock med 

tillästa kurser. 

Lärare I 40-49 år Jobbat sedan 2005, nuvarande skola sedan 

2011. 

Tabell 01 – Presentation av urval 

Etiska överväganden 

Denna studie involverar inte barn som deltagare och omfattas ej heller av etikprövningslagens 

kriterier. Att ha ett etiskt förhållningssätt är dock fortfarande viktigt. För att säkerställa ett 

etiskt förhållningssätt till studiens deltagare utgår studien från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav – informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. 

Samtliga deltagare har informerats om studiens syfte, vilka slags frågor som kommer 

ställas samt villkor för deltagande. Deltagarna informerades om att deltagandet är frivilligt 

och går att avbryta om och när de vill. Vid datainsamling efterfrågades återigen deltagarnas 

samtycke, både för datainsamlingen och för samtycke gällande användande av insamlade 

data. Denna data har använts endast för denna studien i de syften som deltagare blivit 

informerade om. Deltagarnas konfidentialitet har säkerställts genom att intervjupersonerna 

pseudonymiserats samt att personliga data från intervjuer avidentifierats om de bidragit till att 

identifiera intervjupersonerna. 

Med dessa åtgärder anser vi att Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är uppfyllda. 
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Bearbetning och metoddiskussion 

Bearbetning av data 

Datan har analyserats med hjälp av tematisk analys och kategorisering. Braun och Clarke 

(2006) menar att tematisk analys letar efter mönster i data, samt att det är en väldigt flexibel 

metod. Fejes och Thornberg (2015) beskriver på liknande sätt Kvales huvudmetoder för 

kvalitativ analys, där kategorisering är en del. De beskriver denna kategorisering som att data 

ordnas i ett antal kategorier baserat på likheter och skillnader, där man kan belysa mönster i 

data. 

Braun och Clarke (2006) menar att tematisk analys innefattar en rörelse fram och 

tillbaka mellan all data och de kodade delar av datan som framarbetats. Processen är alltså 

rekursiv, varför kategoriseringen av datan skett i flera steg. Först transkriberades intervjuerna 

för att underlätta sökning av nyckelbegrepp bland dem. Utifrån studiens syfte och 

frågeställningar sattes sedan tvåhuvudteman upp; användningsområden och påverkande 

faktorer. Dessa teman delades sedan upp i en mängd underteman, se Bilaga 2, baserat på vad 

forskarna kom ihåg från intervjuerna. Med undertemana satta gicks sedan intervjuerna igenom 

ytterligare en gång och de delar som passade in med dessa markerades i ett kalkylark (Bilaga 

2). Ett ”övrigt-tema” lämnades öppet för delar som ej passade in under något av de övriga 

undertemana, men ändå kunde anses vara viktiga. Under detta tema kategoriserades bland 

annat “variation i undervisningen” in. Efter denna genomgång samlades de underteman som 

ansågs vara för lika, eller som ofta lyftes tillsammans under intervjuerna. I de underteman 

som samlats under huvudtemat användningsområden behandlas hur lärarna i intervjuerna 

använt sig av IKT i undervisningen. De underteman som skapades under huvudtemat 

påverkande faktorer sorterades in i de kategorier Aslan och Zhu (2016) använder sig av, 

personliga-, yrkesrelaterade- och yttre faktorer. Detta för att de kategorierna passar datan väl 

samt att de är tydliga och gav goda verktyg till den efterföljande diskussionen. Utifrån dessa 

teman och underteman presenteras resultatet. 

Metoddiskussion 

Tiden de olika intervjuerna tagit har varierat starkt. Några av intervjuerna har varit under 

tidspress, vilket till viss del skulle kunna påverka kvaliteten i deras innehåll. I vissa fall och 

runt vissa frågor i intervjuguiden (Bilaga 1) upplever vi att vi kan ha varit ledande och styrt 

intervjupersonerna mot svar som fåtts i tidigare intervjuer. Även detta kan eventuellt sänka 

kvaliteten och även reliabiliteten. Det är även så att forskarna, på grund av urvalet, har någon 
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form av tidigare relation till intervjupersonerna. Detta skulle kunna påverkat den tolkning som 

görs av deras svar. Relationen kan även påverkat de svar intervjupersonerna gett, baserat på 

vilken information de tror eftersöks, eller redan innehas. David och Sutton (2016) menar dock 

att relationen mellan intervjuare och intervjuperson kan bidra till en ökad förståelse för de 

svar som ges i intervjun, vilket i så fall leder till en ökad validitet. De svar som lärarna gett 

under intervjuerna är deras subjektiva tolkningar av den egna undervisningen. Då frågorna 

rörde hur intervjupersonerna utför sina yrken kan frågorna anses känsliga. Christoffersen och 

Johannessen (2015) menar att känsliga teman kan göra att intervjupersoner känner sig 

obekväma. De flesta lärarna har dock på ett eller annat sätt uttryckt en känsla otillräcklighet 

gällande IKT, vilket tyder på att de vågat svara även om svaren kan kännas obekväma. Det 

kan dock finnas relevanta frågor som ej ställts under intervjuerna. 

En nackdel med tematisk analys och kategorisering är att forskarna till stor grad har 

tolkningsföreträde. Studien kommer således påverkas av subjektiva tolkningar, vilket skulle 

kunna ha effekter på validitet. I möjligaste mån har dock arbetet kopplats till tidigare 

forskning på området vilket borde minska den subjektiva påverkan på resultatet. De 

kompletterande metoder som valdes bort hade också kunnat påvisa andra data än de 

intervjupersonerna gett. Detta kan vara ett skäl till vidare forskning på området. 
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Resultat 

Användningsområden 

Datan innehåller en variation av hur och till vad lärare använder IKT i sin undervisning. De 

olika användningsområden som ansetts som viktiga och de som nämnts av intervjupersonerna 

med hög frekvens följer nedan. 

Skrivande 

Ett av de användningsområden för IKT som samtliga lärare lyft fram är användandet av iPad 

som skrivverktyg. Ett argument som lyfts fram av tre utav lärarna är att ett digitalt verktyg 

såsom iPad möjliggör redigering av texter på ett effektivare sätt. Hälften av urvalsgruppen 

menar att eleverna med hjälp av iPad får en chans att kunna skriva texter oavsett deras 

motoriska förmågor. 

Motorik är ju bara en liten del av skrivande, fokuserar vi på det så ska vi ju 

ha övningar för det. Men det finns ju så mycket andra bitar som att bilda 

meningar och skriva med röd tråd och så vidare. Där kan ju motoriken 

hindra oss lärare från att se elevens faktiska förmåga. – Lärare G 

Två av de yngre lärarna talade dock om risken att finmotorik och handstil kan glömmas bort. 

Lärare C styrkte detta argument med citat från Lgr11 gällande att ”Eleven kan skriva enkla 

texter med läslig handstil och på dator” (Skolverket, 2017:252). Ett sista argument för 

användande av iPad som skrivverktyg var möjligheten till talsyntes. Talsyntes innebär att 

eleverna får direkt återkoppling på vilka bokstäver eller ord de skrivit med hjälp av 

programvara som läser upp det som skrivs. 

Färdighetsträning 

Ett annat användningsområde som togs upp i sex av intervjuerna är färdighetsträning. Några 

av lärarna tog upp användandet av appar för färdighetsträning, men argumenten för eller mot 

varierade. Lärare I lyfte upp möjligheten till individanpassning som en av fördelarna och 

Lärare F berättade om att det finns mycket material att använda sig av. Lärare G menar att den 

snabba responsen eleverna får från appar gör att de bättre kan reflektera över vad som blivit 

rätt eller fel än när deras arbeten blivit rättade för hand, något som kan ta dagar eller i värsta 

fall veckor. Mot detta menar Lärare B att den snabba responsen kan leda eleverna från 

reflektion och att de istället drivs av att nå nästa nivå. 
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Det är dom här snabba trycken bara och det vet jag inte riktigt hur 

man…ibland funderar jag på, ”hur mycket lär du dig?”. – Lärare B 

Vidare jämför hon detta med elever som tävlar om att först bli färdiga med sidor i 

matteboken. 

Presentation, dokumentation och skapande 

Lärarna i intervjuerna talade även om IKT som verktyg för dokumentation och skapande. 

Kamerafunktion i iPad eller privata telefoner används för att dokumentera arbeten som sedan 

kan presenteras via projektor. Projektorn används främst till att visa bilder och filmer, men 

Lärare H lyfte också fram att den kan användas då läraren modellerar texter för eleverna. 

Lärarna ser detta som ett sätt att förmedla information till sina elever för att exempelvis 

introducera ett ämnesområde eller för att bygga diskussionsunderlag. Lärare G menar också 

att bilder och filmer höjer intresset hos eleverna, något som kräver mer stimulans än i början 

av hennes karriär. Lärare E berättade om att hon använt sig av smartboard, en slags skrivtavla 

där informationen inte bara förmedlas utan också är interaktiv. Även lärare utan smartboards 

berättade om sätt som eleverna kan interagera med projektorn. Elever i Lärare B:s klass fick 

skapa presentationer av ett område på sina iPads, för att sedan redovisa detta för klassen via 

projektor och Lärare D beskrev att hennes elever ibland får göra powerpointpresentationer. 

Informationssökning och källkritik 

Något som togs upp av de flesta lärarna är vikten av källkritik. På flera av skolorna 

samarbetar lärarna med skolbibliotekarie när det gäller undervisning i källkritik. Arbete med 

källkritik aktualiseras då digitala verktyg ofta används som hjälpmedel vid 

informationssökning. ”De vet hur man googlar och då blir det ju naturligt att prata om 

källkritik”, menar Lärare I. Flera lärare lyfte det positiva med att digitala verktyg gör 

informationen lättillgänglig och snabbsökt. Tillsammans med sina klasser tar de reda på 

frågor som eleverna har. 

Hela världen öppnar ju sig på något vis, världen blir större. I vårt lilla 

sammanhang plockar vi in kunskap ganska lätt genom internet och genom 

det som erbjuds. Det är ju otroligt. – Lärare B 

Lärare D och Lärare F upplevde att det är svårt att hitta bra källor med texter på lagom nivå 

för eleverna. 
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Ämnesvariation 

Hur de digitala verktygen används i undervisningen varierar mellan olika lärare, men det är 

också beroende av vilket ämne som undervisas. Samtliga lärare uppgav att de använder sig av 

digitala verktyg för att söka efter och förmedla information, detta oberoende av ämne. Lärare 

B och Lärare H menar också att användandet av IKT-verktyg som skrivredskap är 

ämnesöverskridande. De flesta lärarna poängterar möjligheten till färdighetsträning inom 

matematik, men Lärare C talade också om möjlig färdighetsträning inom svenska med 

exempelvis alfabetsträning. Inom SO- och NO-ämnena lyfte tre lärare sökande eller skrivande 

av faktatexter som de huvudsakliga användningsområdena. Lärare D menar att skillnaden 

mellan olika ämnen består i om det är läraren eller eleverna som använder sig av de digitala 

verktygen. 

Ja det är ju skillnad på om eleverna jobbar då eller om det är något som 

jag visar eller så. Men eleverna jobbar mer i svenska och matte och jag kör 

ju mer i SO då. – Lärare D 

Digital kompetens 

Undervisning där huvudsyftet inte är specifika ämneskunskaper, utan att stärka elevernas 

digitala kompetens, sker enligt samtliga lärare utifrån behov. Detta innefattar till exempel 

hantering av iPad, med instruktioner om hur den startas och stängs av, eller hur det går till att 

skicka dokument. Hur detta sker varierar från lärare till lärare. Lärare A berättade att hon 

skapar ett gemensamt språkbruk kring tekniken, medan Lärare B inte upplevde att hon har alla 

begrepp och därmed till stor del inte kan föra det vidare. Några lärare poängterade att eleverna 

har med sig mycket kunskap hemifrån och Lärare B bygger vidare på detta: 

Jag tror att i skolan har vi en annan vinkling på digitaliseringen än vad 

barnen förvärvar hemma. De har en annan del och vi kan komplettera. Jag 

tror att vi är otroligt viktiga i skolan faktiskt. Det känns jättejätteviktigt att 

vi är med och ger dem rätt redskap. – Lärare B 

Två av lärarna hade tagit arbetet med den digitala kompetensen vidare från den 

grundläggande hanteringen av verktygen och vidrört frågor om copyright, säker och 

ansvarsfull kommunikation på internet och fingersättning vid skrivande med tangentbord. 

Lärare D ansåg också att det är viktigt att arbeta elevernas förhållningssätt på internet. Lärare 

I berättade att kommunen har satsningar med syftet att höja elevernas digitala kompetens. 
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Övriga kategorier 

Flera av lärarna lyfte att digitala verktyg med fördel kan användas som stöd för elever med 

olika slags behov. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan talsyntes underlätta. Det 

minskade kravet på finmotoriska färdigheter blir också till fördel för dessa elever. 

Ett sista argument för användande av digitala verktyg som lyfts under flera av 

intervjuerna är möjligheten till variation. Med detta menas främst digital teknik som variation 

till den analoga tekniken, men även variation inom den digitala tekniken med olika verktyg 

såsom iPad eller projektor. Som argument för variationen nämndes främst att det ger eleverna 

stimulans och bidrar till att de kan bibehålla sitt fokus. 

Påverkande faktorer 

I datan återfinns en rad faktorer som påverkar lärares implementering av IKT i sin 

undervisning. Det är så pass många faktorer så de har delats in i tre kategorier. De kategorier 

som valts är personliga-, yrkesrelaterade- och yttre faktorer, detta baserat på de kategorier 

Aslan och Zhu (2016) använder sig av. Kategoriseringen är gjord för att strukturera upp 

resultatet. Kategorierna ska dock inte ses som skilda från varandra. De hänger i många fall 

ihop och påverkar varandra över kategorigränserna. 

Personliga faktorer 

Till personliga faktorer hör intervjupersonens personlighet, och de aspekter som de bär med 

sig där. Exempel kan vara eget intresse, den egna kunskapen om något eller inställning till 

något, med mera. Under denna kategori följer nu resultaten återfunnits i datan. 

De flesta intervjupersonerna uttryckte ett intresse för digitalisering i allmänhet, där 

endast en av dem menar att hon inte har intresset alls. Samtidigt var det en vanlig uppfattning 

hos intervjupersonerna att de har ett intresse för IKT när det kommer till delar som påverkar 

deras undervisning till det bättre. Här sade majoriteten att det skapar ett driv att lära sig om 

och använda digitala verktyg när de märker att undervisningen gagnas och att det gynnar 

eleverna. Även de lärare som upplever sig själva som osäkra eller mindre kunniga kring 

digitala verktyg uttryckte att de vill lära sig mer. En av dessa intervjupersoner sade på 

följande vis: 
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Det man kan gripas av, det är ju att det är så oerhört stort och komplicerat. 

Jag tänker att om man kan fokusera på ett utvecklingsområde i taget, att 

välja ut en del där man kan känna att ”jag har koll på det här nu, och jag 

kan förmedla det på ett tryggt sätt.” –  Lärare B 

Det var en allmän hållning hos intervjupersonerna att de måste hänga med i utvecklingen, och 

följa samhällets krav gällande digitaliseringen. 

Vad gäller intervjupersonernas digitala kompetens så finns ett brett spektrum 

representerat. En lärare uttryckte att hon har väldigt goda kunskaper och känner sig mer än 

tillräckligt insatt i IKT. I en fallande skala finns sedan de som känner att de har tillräckliga 

kunskaper om IKT, men ändå ser behovet av att utvecklas inom området för att följa med i 

samhällets utveckling. Därefter kommer de som uttryckte att de får kämpa för att lära sig 

saker, men deras driv att vara kompetenta lärare hjälper dem att söka den kunskap de behöver. 

Efter dessa följer några som uttryckte en större osäkerhet kring IKT och i många lägen 

upplever det som överväldigande att hantera digitala verktyg. Till sist beskrev en 

intervjuperson att hon varken har intresset eller kunskapen för att hantera IKT och digitala 

verktyg på ett bra sätt. Samma person tillsammans med en annan intervjuperson upplevde 

också ”datorångest” i samband med att de arbetar med olika verktyg. Där de ofta känner att 

det låser sig och de inte kommer vidare, fast i själva verket är problemen ofta enkelt fixade 

bara någon mer säker person finns tillgänglig. Ett typiskt inslag av datorångest tar sig uttryck 

på följande sätt: 

Jag blir bättre på tekniken, men jag är nog inte tillräckligt bra tyvärr. Jag 

kan åka dit på saker där jag fastnar och måste då gå och be om hjälp och 

så. Och jag tror alltid att det är mitt fel när något inte funkar. –  Lärare F 

De flesta intervjupersonerna gjorde också en koppling mellan ålder och kunskaper inom IKT, 

där de uttryckte att kunskaper kring digitala verktyg och IKT för dem känns som en 

generationsfråga. Denna åsikt uttrycktes även av några intervjupersoner som själva upplever 

att de har bra kunskaper, men de ser brister hos andra i kollegiet. Samtidigt lyfte två av 

intervjupersonerna att de inte känner sig hindrade i sina kunskaper på grund av att de inte är 

uppväxta med digitala verktyg. 

Med ett undantag uttryckte intervjupersonerna att de har en bra inställning till IKT. De 

visade en medvetenhet om att IKT och digitala verktyg är en del av deras lärarkompetenser, 

även om de känner att de behöver utvecklas. Det finns även de som lyfte att de märker hur 
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vissa lärare bland kollegorna har en sämre inställning till IKT, till exempel uppges att vissa 

lärare undviker helt att arbeta med iPad. 

Yrkesrelaterade faktorer 

Yrkesrelaterade faktorer rör fortbildning och spridning av relevant kunskap för yrkesrollen 

som lärare, samt pedagogiska kunskaper. 

Intervjupersonerna upplevde att det finns brister i fortbildningen kring IKT på ett eller 

flera sätt. En av intervjupersonerna, som är IKT-ansvarig på sin skola, berättade att hon ser 

brister i utbildningen kring IKT generellt hos kollegiet. De flesta eftersökte mer fortbildning 

från centralt håll gällande IKT, och någon efterfrågade även mer kontinuitet i fortbildningen. 

Många intervjupersoner uttryckte att det sker ett kollegialt lärande kring IKT på sin 

skola, i de flesta fall informellt i arbetslaget. Ett par intervjupersoner menar att det finns mer 

organiserade former av kollegialt lärande där några aktivt presenterar arbetsformer inom IKT 

för övriga som är intresserade. Några uttryckte att det sker kollegialt lärande, men att det 

skulle kunna finnas i större utsträckning. De menar då att det finns andra prioriteringar som 

går före, vilket innebär att tiden inte räcker till. 

Den fortbildning som ges upplevs ofta som väldigt teknisk och saknar koppling till 

verksamheten i klassrummet. Endast en av intervjupersonerna upplevde att hon har fått 

utbildning med didaktiska kopplingar, där konkreta tips på hur man kan arbeta i klassrummet 

funnits. En av intervjupersonerna sade: 

Vi har inte jättemycket fortbildning, och när vi har det så är det ju mer 

kopplat till tekniska bitar som vi behöver lära oss. Det är sällan kopplat till 

min undervisning så rent konkret att man tar med sig och jobbar med något 

i klassrummet, och det kan jag väl sakna lite med. – Lärare G 

Fortbildning av mer didaktisk art gällande IKT efterfrågades generellt av intervjupersonerna.  

Fortbildning med teknisk inriktning efterfrågades av de flesta av intervjupersonerna. En av 

intervjupersonerna upplevde att hon själv besitter mycket kunskap, men att det saknas 

möjlighet och tillfälle för henne att förmedla vidare till kollegorna. 

Många intervjupersoner beskrev att de hanterar sin egen fortbildning genom att aktivt 

söka upp det de behöver. Ofta sker detta via olika facebook-grupper eller genom kollegor som 

de vet har kunskaper om specifika områden. I de fall intervjupersonerna beskrev mer centralt 

styrda fortbildningar uttrycker några att det känns som färskvara. De menar att fortbildningen 

direkt måste implementeras i undervisningen för att det inte ska rinna ut i sanden. I kontrast 
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till det uttryckte en intervjuperson att bra fortbildning som hon fått till sig tidigare verkligen 

sitter kvar. 

Ett par intervjupersoner ifrågasatte likvärdigheten i elevernas utbildning när lärarna i 

kollegiet inte har samma förutsättningar på grund av bristfällig utbildning inom IKT. 

Yttre faktorer 

Yttre faktorer kan vara sådant som tillgänglighet till olika digitala verktyg, stöd och support, 

teknik som krånglar och tid. 

De flesta intervjupersonerna menar att tekniken är bra så länge den inte krånglar. Det 

blir ett bekymmer när lektionsupplägg kretsar kring digitala verktyg när de inte fungerar som 

de ska. Framförallt såg de intervjupersonerna som känner sig osäkra kring IKT detta som ett 

bekymmer, och någon uttrycker: 

För att det ska bli en riktigt riktigt bra hjälp, så måste man nog vara ganska 

duktig själv. Så är det ju med allting, att ju mer kunskap du har själv, desto 

lättare är det. För mig har det då en tendens att bli en stressituation ibland, 

mer än att det blir en lugn situation. – Lärare H 

De flesta menar att de saknar den tekniska kompetens som behövs för att lösa olika problem. 

De flesta uttryckte också att stöd finns på deras skola, ofta i form av någon IKT-ansvarig eller 

i något fall en vaktmästare. Här delade sig dock åsikterna bland intervjupersonerna om detta 

stöd är tillräckligt eller ej. Några tyckte det är bra att det finns stöd, andra menar att stödet 

ändå är för avlägset. Till exempel menar någon att IKT-ansvarig ofta under dagen har egna 

åtaganden med lektioner och så, vilket leder till att de inte kan komma ifrån som de skulle 

behöva. 

Generellt upplevdes att kollegorna stöttar upp varandra i IKT-frågor, där de med mer 

kunskaper delar med sig och hjälper de med mindre kunskaper. Flertalet intervjupersoner 

uttryckte dock att tiden för detta är bristfällig, och någon menar att det finns andra områden 

som framför allt svenska och matematik prioriteras. En av intervjupersonerna efterfrågade en 

IKT-plan och mer struktur i allmänhet framför allt kring hur kunskaperna sprids i kollegiet. 

Även här angavs tidsbrist som en faktor som försvårar spridningen av kunskap. Två av 

intervjupersonerna uttryckte även att de upplever systemet som sårbart när några få sitter på 

mycket kunskaper medan den större massan ska förlita sig på dem. 

Några intervjupersoner saknade stöd i det didaktiska arbetet kring IKT. De 

efterfrågade bland annat stöd i att välja applikationer som eleverna kan arbeta med på sina 
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iPads. De uttryckte även en oro kring likvärdigheten i utbildningen när applikationer väljs 

utan ordentlig efterforskning. Samtidigt menar en intervjuperson att de har en gemensam 

hållning på skolan kring val av applikationer, vilket är en strävan mot mer likvärdighet. 
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Diskussion 

Diskussionen som följer är tredelad, där delarna består av användningsområden för IKT, 

påverkande faktorer vid implementering av IKT och till sist en avslutande reflektion med 

förslag på vidare forskning. 

Användningsområden 

Ämnesområde spelar roll för integrationen av IKT i undervisningen (Tay m.fl., 2015). Hur 

olika ämnen påverkar detta beror dock på kontext, som till exempel vilket skolsystem som 

undersöks. Detta blir tydligt i diskrepansen mellan förstudierna och resultaten i den studie Tay 

m.fl. genomfört (a.a.). 

I flera av de intervjuer som genomförts nämndes SO- och NO-ämnena tillsammans. 

Detta är naturligt då många arbeten i skolans tidigare årskurser sker ämnesöverskridande. Det 

ämne som tydligast syns bland de andra ämnena är svenskämnet. Det återfinns i allt från 

textuppgifter i matematiken till läsande eller skrivande av faktatexter inom SO- och NO-

ämnena. Att digitala verktyg används som skrivredskap i de flesta ämnena kan ses som ett 

tecken på detta. Vid arbete med digitala verktyg verkar dock matematiken friställas från 

denna koppling till svenskämnet då det främsta fokuset inom matematiken är 

färdighetsträning via olika appar. Detta fokus återfanns även i den studie Tay m.fl. (2015) 

gjort, där det dock tydligt påpekades att användningen av IKT-verktyg sågs som ett icke 

nödvändigt supplement. 

I intervjun med Lärare D uttrycktes att eleverna arbetar med digitala verktyg i matte 

och svenska, medan det i exempelvis SO-ämnena är läraren som använder verktygen. Detta 

verkar stämma bra, då de exempel på användning av IKT inom SO- och NO-ämnena som 

gavs i intervjuerna oftast handlar om just läsande eller skrivande av faktatexter – 

användningsområden som till sin karaktär snarare hör till svenskan. Det område som nämndes 

i intervjuerna, där SO-ämnena kan anses vara de huvudsakliga, är källkritik. Ett källkritiskt 

tänkande är en väsentlig förmåga både inom samhällskunskap och historia, men också ett 

förhållningssätt vid användandet av IKT. 

I Haglund och Hallmans (2017) metaanalys framhölls ”ett sociokulturellt arbetssätt” 

som en av framgångsfaktorerna för ett lyckat IKT-projekt inom skolan. Ett sådant arbetssätt 

nämndes inte av någon av lärarna i intervjuerna. Att det inte nämndes kan bero på bristen på 

frågor inom området, vilket innebär att sådana arbetssätt möjligen kan finnas på skolorna. Att 

det inte togs upp gör ändå att arbetssättets relevans hos lärarna kan ifrågasättas. Ett 
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sociokulturellt arbetssätt skulle kunna öppna upp för andra sätt att integrera IKT i 

undervisningen. Det skulle kunna skapa möjligheter för det Tay m.fl. (2015) benämner som 

att ”lära med teknik”. Att lära med teknik verkar kunna skapa engagemang och ökat lärande 

hos elever mer än lärande från teknik. Balanskat m.fl. (2013) lyfter också att det finns vinster 

att göra kring arbetet med IKT när man följer ett sociokulturellt arbetssätt. 

I intervjuerna lyftes ofta ”variation” som argument för användande av IKT. Det 

nämndes oftast som ett sätt att bibehålla elevernas fokus, men vi tolkar även in detta i 

argumenten för elevernas varierande behov. De behov som omfattas av detta är allt från 

individanpassning utifrån elevernas olika förkunskaper, till stöd för elever i åtgärdsprogram 

eller med behov av särskilt stöd. Variation i inhämtning och redovisning av kunskap ger alla 

elever en chans att få tillgång till det skolan har att erbjuda. En utökning av arbetssätt, såsom 

de sociokulturella, ger en ännu större bredd till denna variation. Att låta eleverna utmanas och 

utvecklas tillsammans i sina proximala utvecklingszoner behöver alltså inte bara innebära en 

vinst för arbetet med IKT, utan kan också vara något som hjälper elever i behov av särskilt 

stöd. 

När de lärare som intervjuats arbetar med elevernas digitala kompetens är det inte för 

den digitala kompetensens skull, utan för att lösa något problem som uppstått. Det är alltså 

främst de tekniska delarna av elevernas digitala kompetens som utvecklas, men digital 

kompetens handlar till stor del om andra förmågor och förhållningssätt. Allt detta, inklusive 

det tidigare nämnda källkritiska tänkandet, passar väl in i samhällskunskapens syfte. 

”Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt 

handlande i en komplex värld” (Skolverket, 2017:215). Det digitala samhället innebär delvis 

att nya verktyg behövs, men framför allt att de verktyg som finns behöver användas på nya 

sätt. IKT står som tidigare nämnts för informations- och kommunikationsteknik, och 

behandling av information och kommunikation är båda väsentliga aspekter av SO-ämnena. 

Samhällskunskapen är till exempel tänkt att förbereda eleverna för att bli goda medborgare 

och med IKT kan den också förbereda dem för att bli goda medborgare i ett digitalt samhälle. 

Påverkande faktorer 

Det finns ett ökat krav på lärares digitala kompetens och Tallvid (2015) beskriver hur det 

innebär en ökad komplexitet i läraryrket. I denna digitala kompetens finns det dels inslag av 

att ha tekniska kunskaper, men även kunskaper om hur man integrerar tekniken i sin 

undervisning. Aslan och Zhu (2016) menar att de tekniska kunskaperna är en förutsättning för 

hur en person lyckas med att integrera tekniken i sin undervisning, men att det samtidigt krävs 
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kunskaper av mer didaktisk art kopplat till tekniken för att lyckas. Tay m.fl (2015) beskriver 

hur lärare uttrycker att det största hindret de upplever för användandet av IKT i klassrummet 

är deras egen inställning till teknologin. Tallvid (2015) lyfter digital kompetens och lärares 

inställning som andrahandsbarriärer till digitaliseringen i skolan. Han menar att dessa 

barriärer bidrar till ett försvårat arbete kring IKT. Dessa barriärer kopplar vi till Aslan och 

Zhus (2016) personliga faktorer, vilka påverkar lärares implementering av IKT i 

undervisningen. 

Bland de lärare som intervjuats blir det tydligt att det finns en spridning inom yrket 

gällande digital kompetens och även inställningen till digitala verktyg. Utifrån det lärarna sagt 

framträder en koppling mellan ålder och digital kompetens. De som tillhör den äldre 

generationen är generellt mer osäkra än de yngre inom IKT och digitala verktyg. Trots en 

osäkerhet hos de äldre så finns det ändå ett driv och intresse, då lärarna upplever att deras 

ökade kunskaper inom IKT bidrar till en bättre undervisning. Silvernail och Lane (2004) visar 

i sin studie att lärare i allmänhet upplever att IKT i flera olika avseenden förbättrar deras 

undervisning. De nämner bland annat att lärare anger informationssökning, individanpassning 

och måluppfyllelse som anledningar till detta. Vi tolkade här resultatet som att lärarnas 

intresse kanske i första hand ska ses som didaktisk och inte tekniskt. Det didaktiska intresset 

leder dock till att lärare vill ha kunskaper inom IKT, och vill man utvecklas i sin undervisning 

så kan det således leda till mer inslag av IKT. 

Med utgångspunkt i resultatet och tidigare studier framkommer att lärares intresse för 

och kunskaper inom IKT blir relevanta för hur arbete med IKT sedan integreras i 

undervisningen. Variation eller individanpassning har tidigare lyfts som exempel på olika 

syften till användandet av IKT i undervisningen. Vi tolkar detta som att lärarnas specifika 

behov ofta styr deras intresse för att utveckla sin undervisning, och att i många fall verkar 

också behovet kunna tillgodoses med hjälp av digitala verktyg. Här vill vi vara tydliga med att 

detta endast är de indikationer som vi fått genom studien och att ytterligare forskning krävs 

runt frågan. 

Lärarna uttrycker generellt ett missnöje om fortbildning gällande IKT. Det finns en 

efterfrågan på mer utbildning och även en bättre struktur i den utbildning som ges kring IKT. 

Lärarna har en förståelse för behovet av digital kompetens för att fortsatt utvecklas i 

läraryrket. Samtidigt finns det svårigheter kring hur fortbildningen ska komma att ske. Det 

handlar bland annat om att hitta tid för fortbildning inom IKT, men även hur det prioriteras på 

central nivå och på enskilda skolor. Tallvid (2015) lyfter tidsbrist och brist på fortbildning 

som ”förstahandsbarriärer” för skolans digitalisering. Han menar att det finns en koppling 
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mellan de lärare som anger att tidsbrist är en faktor i deras IKT-arbete, och de lärare som 

känner sig osäkra kring IKT. I studien framkommer även att när någon sitter på mycket 

kunskap så finns det brister när det gäller att utbilda resten av kollegiet. Argumenten som 

lagts fram handlar om tidsbrist och bristande struktur för hur en sådan utbildning kan gå till. 

Att mer kunniga lärare hjälper sina kollegor till lärande är ett uttryck för ett sociokulturellt 

arbetssätt. Den kunskap och de färdigheter lärarna inte själva kan uppnå, men som med stöd 

är tillgängliga, är ett tydligt exempel på lärande inom den proximala utvecklingszonen. Bland 

de lärare som intervjuats fanns också exempel på kollegialt lärande med mer struktur där man 

möts och delger varandra sitt arbete. 

Struktur i fortbildning, struktur för stöd och support, samt ett sociokulturellt arbetssätt 

är tre faktorer som tidigare lyfts som avgörande för hur IKT implementeras i undervisningen 

(Haglund & Hallman, 2017). Det sociokulturella arbetssättet lyfts i Haglund och Hallmans 

(2017) metaanalys främst fram som en framgångsfaktor gällande elever, men efter denna 

studie anser vi att detta även bör gälla den kollegiala utvecklingen inom området. Hultin och 

Westman (2014) belyser att det är naturligt att lärare till en början kräver mer stöd av teknisk 

art, men över tid flyttas fokus till behov av stöd med mer didaktisk inriktning. I studien 

framkommer bland lärarna även ett behov av bättre stöd och support, av såväl teknisk som 

didaktisk art. Penuel (2006) poängterar att i en stödstruktur kring både didaktik och teknik är 

det av yttersta vikt att lärare kan dela kunskap och erfarenheter med varandra. Vi anser 

således att det borde prioriteras att ge lärarna tillfälle att mötas och lyfta viktiga områden 

rörande IKT och dess integrering i undervisningen. 

Det blir genomgående tydligt att mycket arbete finns att göra gällande strukturer kring 

arbete med IKT. Samtidigt har vi en förståelse för att IKT och digitala verktyg samt hur de 

används i skolan är något som är under ständig förändring. Att skapa strukturer för något som 

inom kort kommer ändra sig kan tyckas onödigt, men efterfrågan om mer struktur är tydlig. 

Tallvid (2015) lyfter att det är viktigt att det finns en gemensam hållning kring IKT för de 

olika inblandade aktörerna. Han menar att lärare, skola, kommun och samhälle måste 

samarbeta sinsemellan för att skapa tydliga och bra strukturer kring arbetet med 

digitaliseringen. I studien återfanns även ett behov av att förbättra samarbetet mellan olika 

aktörer. Vi anser att skolledare och huvudmän bör skapa mer generella arbetssätt och 

övergripande struktur i arbetet med IKT, vilket i sin tur borde leda till en förbättrad 

implementering av IKT i undervisningen. 

Det framkom åsikter kring utbildningens likvärdighet för eleverna. Det finns en oro 

kring att spridningen av kunskapsnivå inom IKT hos lärare i högsta grad påverkar denna 
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likvärdighet. Det finns också exempel på sätt att arbeta på de enskilda skolorna, där samarbete 

mellan lärare på olika sätt bidrar till en ökad likvärdighet. Det förefaller dock som det finns 

brister i likvärdigheten gällande IKT om skolan ses ur ett samhällsperspektiv. Fortbildning 

inom IKT framstår som nedprioriterat till fördel för annan fortbildning, och vissa lärare 

upplever att de blir lämnade lite ensamma vad gäller fortbildning inom IKT. 

Avslutande reflektion och vidare forskning 

Denna studie har visat att ramarna för hur IKT används i undervisningen är ganska fast bland 

de intervjuade lärarna. Inom matematik används den för färdighetsträning via appar, inom 

svenska agerar iPad som skrivverktyg och inom SO- och NO-ämnena är det främst läraren 

som förmedlar information med hjälp av projektor. Hur arbetet inom dessa ramar sker är dock 

starkt beroende på läraren. Ett antal faktorer påverkar också läraren i detta. Lärarnas 

kunskaper inom IKT varierar och detta beror dels på det egna intresset, men också på vilka 

förutsättningar som finns på skolan de arbetar på. 

Denna studie stämmer överens med tidigare forskning i flera avseenden. Trots detta 

ser vi ett behov av ytterligare forskning inom området. Tidigare studier som gjorts, inklusive 

denna, har varit deskriptiva till sin karaktär. Det har bland annat i dessa studier framgått att 

lärarna saknar ett didaktiskt stöd. Aktionsforskning inom området, av mer normativ karaktär, 

skulle kunna vara ett sätt att ge lärarna detta stöd. Forskning med syfte att stötta lärare i den 

didaktiska aspekten av IKT bör även gynna likvärdighet för eleverna gällande digital 

kompetens. Annan forskning som skulle kunna styrka eller motbevisa denna studies resultat är 

också önskvärt för att stärka dess validitet. Till exempel föreslår vi forskning med mer fokus 

på elevperspektiv och även att arbeta med andra alternativ gällande metoder för datainsamling 

och analys.  

Då skolans digitalisering är en ständigt pågående process ställer detta krav på 

forskning inom området att inte enbart blicka bakåt på vad som gjorts, eller analysera nuläget. 

Det finns även en aspekt av ett hållbart perspektiv med blicken mot framtiden. Det blir viktigt 

att ställa rätt forskningsfrågor med syfte att förbättra den undervisning eleverna får i skolan. 

Skolans uppdrag är att förbereda elever för en framtid i ett samhälle med digitala tjänster och 

lösningar som vi ännu inte känner till. Det är ett uppdrag där lärare kommer behöva tydliga 

strukturer och ett kontinuerligt stöd. 

  



25 

 

Referenser 

Aslan, A. & Zhu, C. (2016). Influencing Factors and Integration of ICT into Teaching 

Practices of Pre-service and Starting Teachers. International Journal of Research in 

Education and Science, 2(2), 359-370. ISSN: EISSN-2148-9955 

 

Balanskat, A., Bannister, D., Hertz, B., Sigillo, E., & Vuorikari, V. (2013). Overview and 

analysis of 1:1 Learning Initiatives in Europe. Luxembourg: European Commission. 

 

Braun, V., & Clarke V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 

in Psychology, 3, 77-101. doi: 10.1191/1478088706qp063oa 

 

Christoffersen, L. & Johannessen, A. (2015). Forskningsmetoder för lärarstudenter. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

David, M. & Sutton, C.D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. (1. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. (2., utök. uppl.) 

Stockholm: Liber 

 

Genlott, A. A., & Grönlund, Å. (2016). Closing the gaps – Improving literacy and 

mathematics by ict-enhanced collaboration. Computers & Education, 99, 68-80. doi: 

10.1016/j.compedu.2016.04.004 

 

Grönlund, Å. (2014). Att förändra skolan med teknik: bortom "en dator per elev". Örebro: 

Örebro universitet. 

 

Haglund, M., & Hallman, E. (2017). Digitaliseringen av undervisningen: En 

forskningsöversikt över effekterna av digitaliseringskoncepten 1:1 och ASL 

(Kandidatuppsats). Linköping: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings 

Universitet. Tillgänglig: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-137472 

 



26 

 

Hultin, E. & Westman, M. (red.) (2014). Att skriva sig till läsning: erfarenheter och analyser 

av det digitaliserade klassrummet. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

 

Nilholm, C. (2016). Teori i examensarbetet: en vägledning för lärarstudenter. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Penuel, W. R. (2006). Implementation and Effects Of One-to-One Computing Initiatives: A 

Research Synthesis. Journal of Research on Technology in Education, 38 (3) 329-348. Doi: 

1.541.302.3777 

 

Silvernail, D. L., Lane, D. M. M. (2004). The Impact of Maine’s One-to-One Laptop Program 

on Middle School Teachers and Students. Maine: Maine Education Policy Research. Institute 

University of Southern Maine Office. 

 

Skolverket. (2017). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: 

reviderad 2017. Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813 

 

Tallvid, M. (2015). 1:1 i klassrummet: analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Diss. 

Göteborg : Göteborgs universitet, 2015. Göteborg. Hämtad 2017-02-01 från: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/37829/1/gupea_2077_37829_1.pdf 

 

Tay, L.Y., Lim, C.P., & Lim, S.K. (2015). Differences in ICT Usage Across Subject Areas: A 

Case of an Elementary School in Singapore. Journal of Educational Computing Research, 

53(1), 75-94. doi: 10.1177/0735633115585930 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3813


27 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

- INLEDNING 

o Hälsning. 

o F-3, LiU. 

- INFO 

o Intervju till Examensarbete. 

▪ Handlar om lärares arbete med IKT. 

o Gärna spela in, så jag kan komma ihåg vad som sägs. 

▪ Kommer föra anteckningar ändå. 

▪ Arbetet kommer att pseudonymiseras, dvs ditt namn och skolans 

kommer ej vara med. Kan ändå beskrivas i grova drag.  

▪ Är det ok? 

o Tänker att intervjun kommer ta ca. 25-35 minuter. 

▪ Vill du, får du när som helst avbryta! 

▪ Ställer jag nån konstig fråga, be mig gärna utveckla, eller säg pass! 

• Gäller även begrepp! 

o Så, ska vi köra igång? 

- FRÅGOR 

o FAKTA 

▪ Yrke (nuvarande) 

• Årskurs? 

• Ämnen? 

▪ Utbildning/behörighet 

• Samma som det du jobbar med? 

▪ Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Totalt? 

• På skolan du jobbar på just nu? 

o INTRODUKTION 

▪ Samhället blir ju mer och mer digitalt, känner du dig bekväm med det? 

o ÖVERGÅNG 
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▪ Digitaliseringen har ju kommit in i nya läroplanen, hur märker du av 

det? 

• Hur känner du inför det? 

o NYCKEL 

▪ Hur arbetar du med IKT i din undervisning? 

• T.ex. 

o Byggs lektion kring? 

o Som inslag? 

o Blandning? 

o Annat? 

▪ Vilka olika IKT-verktyg använder du? 

▪ Generellt sett, vilka styrkor / svårigheter ser du med att använda IKT? 

▪ Använder du IKT i alla ämnen? 

• Är det någon skillnad mellan ämnena? 

o Hur mycket? 

o Till vad? / Användningsområden? Etc. 

o Svårigheter / styrkor? 

o Vad tror du eventuella skillnader beror på? 

▪ Vad motiverar dig att använda IKT? 

▪ Hur/varifrån får du input av nya idéer & lösningar när det gäller IKT? 

• Inspiration? 

• Fortbildning? 

o Hur ofta? 

▪ Erbjuds eller tvingas? 

▪ Hur arbetar din skola med digitalisering? 

• Direktiv från rektor/skolledning? 

• Upplever du skillnader i arbetslaget, gällande hur ni arbetar med 

digitalisering? 

▪ Arbetar ni med elevernas digitala kompetens? 

• T.ex. hantering av digitala verktyg. 

• Dvs utan att målet är ökade ämneskunskaper. 

- AVSLUTNING 

o Känner du att du har något du vill tillägga? 
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o Känner du att något av det vi pratat om känns extra viktigt? 

o Tack för din tid! 
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Bilaga 2 – Kalkylark för kategorisering 

Intervju Lärare A Lärare G Lärare I Lärare D Lärare F

iPads 34 20 10 8 8

Projektorn 34 16 10 12 8

Skriva 56, 58, 60 40, 46, 70 10, 16

Färdighetsträna 30, 42, 70 16 22

Presentation/skapande 40, 62, 64 12, 14, 50 20 20

Dokumentation 36 18 20

Digital kompetens 48, 50-52 60, 62 20, 22, 46 46, 50 10, 14, 48 32

Visa bild/film 74 16, 48 12, 24 20 8

Modellera 38, 64 48 18 22

Söka info 32 46 28 18 8, 18

Källkritik 16,28, 32 22 28 18

Egen kunskap 80 8 6, 30 28, 36,38,40 4, 14, 26, 38

Eget intresse 14, 80, 92 8, 52, 62 6, 8, 30, 34 30

Fortbildning 84, 86*, 88, 90 8, 58, 60 36, 38, 40, 42, 44 8, 26, 28**, 36, 38, 40, 44 4, 26, 28, 36, 38

Stöd 82, 84 32, 34, 36 34, 42 26, 40 12, 14, 40

Tillgänglighet till verktyg 52, 54 12, 28 14

Tid 30, 62 28, 30, 32,36, 38, 48 12, 40

teknikstrul 68 30 18, 22 14 12

Övr1 40-46 - IG-konto, föräldrar 10-14 - inställning till barns teknikanv. 2 - IKT-ansvarig på skolan

Övr2 28, 34, 62, 94 - Läroplanen 48, 50 - SO/NO 32 - SO 8 - likvärdig utbildning 22 - no/so

Övr3 70 - Lässvårigheter 54 - sociala relationer digitalt

Övr4 Variaton Variation 16 - Variation variation - 6, 18, 22

Intervju Lärare E Lärare C Lärare B Lärare H

iPads 8 12 18 16

Projektorn 8 12 22 18

Skriva 12 (vs handskrift) 14 18, 22, 38 16, 20

Färdighetsträna 8 10 36, 38 16 (spel?)

Presentation/skapande 22, 42

Dokumentation 8, 18

Digital kompetens 32 36 42

Visa bild/film 8 8 18 18

Modellera 18

Söka info 8, 12, 18 18, 36, 38 16, 18

Källkritik 8, 18 18

Egen kunskap 20, 22, 28 6 16, 22 10

Eget intresse 20, 26 30 16

Fortbildning 22, 24 24, 28 18, 24, 26, 48 12

Stöd 20, 22 22

Tillgänglighet till verktyg 8

Tid 16?, 28 12 (stress)

teknikstrul

Övr1 (Specialpedagogik) 12 16, 22

Övr2 (Variera undervisningen) 16 44

Övr3

Övr4

Likhet/skillnad beroende på ämne?

3 ben?
Syfte/mål

Vilka faktorer påverkar lärares användning av IKT i undervisningen?

Övrigt

På vilka sätt använder lärare IKT i 

undervisningen?
Verktyg

Likhet/skillnad beroende på ämne?

3 ben?
Syfte/mål

Vilka faktorer påverkar lärares användning av IKT i undervisningen?

Övrigt

På vilka sätt använder lärare IKT i 

undervisningen?
Verktyg

 


