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Titel 
INGEN PANIK! – En studie om pedagogers uppfattningar gällande på viket sätt elever i behov av särskilt stöd påverkas av 
att IKT införs i lärmiljöer. 
 
Title  
DON´T PANIC! - A study on teachers ' perceptions regarding how students in need of extra support are affected by ICT 
introduces in learning environments. 
 
Författare  
Marianne Lindkvist 
 

 

Sammanfattning  
Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan vara utvecklande och inkluderande för elever i behov av särskilt stöd om det blir en 

naturlig del i vardagsarbetet på skolan och om de undervisande pedagogerna känner sig trygga med tekniken. Det finns både positiva 

och negativa effekter för elever och deras undervisande pedagoger. Utbildning i IKT är centralt vid införandet. Det positiva är att 

uppgifter kan individanpassas utan att det känns utpekande vilket ökar känslan av gemenskap eftersom alla använder samma tekniska 

och digitala enheter. IKT uppfattas också bidra till inkluderande undervisning. En negativ effekt kan vara att elever i behov av särskilt 

stöd kan bli mer exkluderande om de får sitta ensamma med pekplattan och spela spel. När IKT-kunskapen uppfattas vara låg känner sig 

elever och pedagoger stressade av att inte ha tillräcklig kunskap och tid att lära sig mer om IKT. Utbildningsbehovet visar sig också vara 

stort. Både för pedagoger och för elever. När det finns tid för reflektion kring användandet av IKT-verktyg hos elever och pedagoger blir 

upplevelsen av IKT i lärmiljön mer positiv. IKT är inget universalmedel utan det krävs tid, reflektion och utbildning. 

Summary 

ICT can be progressive and inclusive for students with special needs if it becomes a natural part of everyday work at school and if the 

teachers feel comfortable with the technology. There are both positive and negative effects in students and teachers when introducing 

ICT in school. When introducing ICT, education is a central key. The good thing is that tasks can be individually tailored without making 

students feel singled out. This increases the sense of fellowship since everyone is using the same technical and digital devices. ICT also 

contributes to inclusive teaching. Negative effects may be that students with special needs feel left out if they work with the touchpad 

on their own. When knowledge of ICT is low, students and teachers may feel stressed by not having enough knowledge and time. Some 

students feel stressed when ICT increases the pace of execution and submission of assignments. Some teachers experience that not 

feeling comfortable with technology also lead to stressful situations with students and their teachers. When students and teachers get 

time to reflect about the use of ICT tools, the experience of ICT in the learning environment is more positive. 
 

 

Nyckelord  

IKT, 1:1, pekplatta, dator, elever i behov av särskilt stöd, specialpedagogik. 

Keyword 

ICT, 1:1, touchpad, computer, students in need of special assistance, special education.  
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Sammanfattning 

Den här studien har fått titeln ”Ingen panik” med anledning av att det var ett uttryck som 

återkom i datamaterialet, i samtal med tre fokusgrupper och i enkätmaterialet.  

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan vara utvecklande och inkluderande för 

elever i behov av särskilt stöd om det blir en naturlig del i vardagsarbetet på skolan och om de 

undervisande pedagogerna känner sig trygga med tekniken. Det finns både positiva och 

negativa effekter för elever och deras undervisande pedagoger. Utbildning i IKT är centralt 

vid införandet. Det positiva är att uppgifter kan individanpassas utan att det känns utpekande 

vilket ökar känslan av gemenskap eftersom alla använder samma tekniska och digitala 

enheter. IKT uppfattas också bidra till inkluderande undervisning. Vissa elever presterar 

bättre på prov efter införandet av pekplattor. En negativ effekt kan vara att elever i behov av 

särskilt stöd kan bli mer exkluderande om de får sitta ensamma med pekplattan och spela spel. 

När IKT-kunskapen uppfattas vara låg känner sig elever och pedagoger stressade av att inte 

ha tillräcklig kunskap och tid att lära sig mer om IKT. En del elever blir stressade av att IKT 

höjer tempot på utförandet och inlämnandet av uppgifter. Somliga pedagoger uppfattar att 

teknikokunskap leder till stressiga situationer för elever och för dem själva.   

Utbildningsbehovet visar sig också vara stort. Både för pedagoger och för elever. Det finns 

IKT-utbildningar som pedagoger kan ta del av genom bibliotek och också genom flera 

webbplatser, men respondenter i min studie anser att IKT-utbildning borde ingå vid IKT-

införandet. Ansvaret för utbildningen ska inte ligga på enskilda pedagogers privata intressen 

utan det ska ordnas en samlad kommunal utbildning för att skapa en likvärdig skola. 

När det finns tid för reflektion kring användandet av IKT-verktyg hos elever och pedagoger 

blir upplevelsen av IKT i lärmiljön mer positiv. IKT är inget universalmedel utan det krävs 

tid, reflektion och utbildning. 

Datamaterialet utgår från både kvalitativa och kvantitativa data och studien har en 

fenomenografisk ansats. Studien belyser 95 pedagogers uppfattningar om hur IKT har införts, 

hur IKT har använts och hur det har påverkat elever i behov av särskilt stöd. Hur pedagogerna 

själva har påverkats och hur det i sin tur har påverkat elever i behov av särskilt stöd ingår 

också.  
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Alla respondenter som ingår i den här studien är utbildade pedagoger (förskollärare, 

ämneslärare, speciallärare, specialpedagoger). De möter elever från förskoleklass till årskurs 

4.  

Det kvalitativa materialet kommer från 19 pedagoger som uppdelades i tre fokusgrupper, 

vilket innebar att varje fokusgrupp bestod av 5-7 pedagoger.  De har 1-3 års erfarenhet kring 

användandet av IKT i lärmiljön och det betyder att alla pedagoger har använt pekplattor och 

datorer tillsammans med elever i undervisningen. Respondenterna som ingick i 

fokusgrupperna arbetar i två svenska kommuner med ungefär 100 mils avstånd. 

Det kvantitativa materialet bygger på en enkät som har besvarats av 76 pedagoger som arbetar 

i en av de kommuner där fokusgruppssamtalen ägde rum. Enkäterna utformades utifrån de 

tankar som synliggjordes i fokusgrupperna och de resultat som framkom vid analys av 

datamaterialet. Även dessa pedagoger har använt IKT i lärmiljön.   

 Nyckelord: IKT, 1:1, pekplatta, dator, elever i behov av särskilt stöd, specialpedagogik. 
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Summary 

 

This study has been given the title "No panic" due to the fact that this expression was used 

frequently in the collected material; communication with three focus groups and surveys.  

ICT can be progressive and inclusive for students with special needs if it becomes a natural 

part of everyday work at school and if the teachers feel comfortable with the technology. 

There are both positive and negative effects in students and teachers when introducing ICT in 

school. When introducing ICT, education is a central key. The good thing is that tasks can be 

individually tailored without making students feel singled out. This increases the sense of 

fellowship since everyone is using the same technical and digital devices. ICT also 

contributes to inclusive teaching. Some students perform better on the test after the 

introduction of touchpads.  

 

Negative effects may be that students with special needs feel left out if they work with the 

touchpad on their own. When knowledge of ICT is low, students and teachers may feel 

stressed by not having enough knowledge and time. Some students feel stressed when ICT 

increases the pace of execution and submission of assignments. Some teachers experience that 

not feeling comfortable with technology also lead to stressful situations with students and 

their teachers. When students and teachers get time to reflect about the use of ICT tools, the 

experience of ICT in the learning environment is more positive. The need for training is also 

at record levels, both for teachers and for students. There are ICT trainings that educators can 

take advantage of through libraries and also through several websites, but respondents in my 

study believe that ICT training should form part of ICT introduction. Responsible for training 

should not reside on individual teachers private interests but to arrange a comprehensive 

municipal training to create an equivalent school. 

The study highlights 95 teachers’ views of how ICT have been introduced, used and how it 

has affected students with special needs. How the teachers themselves have been affected and 

how this in turn has affected students with special needs is also included. The teachers are 

working in two different Swedish municipalities approximately 1000 km apart. The data is 

based on both qualitative and quantitative data and the study has an inductive approach and a 

phenomenografisc approach.  
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The qualitative material comes from three focus groups and each focus group consisted of 5-7 

teachers. They have 1-3 years of experience in the use of ICT in the learning environment and 

all teachers have used touchpads and computers together with their students. All in all, there 

were 19 teachers who participated in the focus group discussions. The quantitative material is 

based on a questionnaire. The questionnaire dealt with thoughts collected in the focus groups. 

The questionnaire was answered by 76 teachers working in primary education, from 

preschool to 4th grade. These educators have used ICT in the learning environment. 

  

  Keywords: ICT, 1:1, touchpad, computer, students in need of special assistance, special education.  
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Förord 

Den här uppsatsen har skrivits som en ” Uppsats, master Specialpedagogik, (30hp)”. 

Arbetet har handlat om att undersöka pedagogers uppfattningar kring införandet av IKT i 

lärmiljöer, där elever i behov av särskilt stöd har varit medelpunkten. 

Stort tack till alla pedagoger som har deltagit i fokusgruppernas samtal och min tacksamhet 

sträcker sig även till dem som har besvarat enkäten. Jag känner till att skolans pedagoger 

kämpar med att få tiden att räcka till allt som behöver göras. Tack för tiden som ni har avsatt 

för att besvara mina frågeställningar, vilket har möjliggjort att jag har kunnat besvara mina 

frågeställningar i den här studien. Återigen TUSEN TACK! 

Jag vill också sända en uppskattande hälsning till min handledare och vägvisare Lotta Holme, 

som med tålamod och visdom har gett mig goda råd på vägen till en fullbordad studie. De två 

första fokusgruppsamtalen gjordes för ungefär 1 år sedan, våren 2015. På hösten genomfördes 

det tredje fokusgruppssamtalet och enkäter skickades ut i slutet på 2015. Datamaterialet 

visade sig innehålla stor variation, precis som jag hade förhoppningar om. Dilemmat som 

uppstod handlade om att det tog mycket tid att bearbeta och analysera allt som framkom och 

det bidrog i sin tur till att studien blev väldigt omfattande. Skulle jag redovisa allt? Svaret 

blev förstås att ”Självklart skulle allt redovisas, även om det innebar mycket arbete”. En 

person som har läst mitt arbete (innan det var helt färdigt) skrev TLTR på studiens 

försättsblad. Jag visste inte vad förkortningen betydde, så jag behövde fråga och svaret blev: 

Too Long To Read! 

Jag önskar verkligen att alla som ska införa IKT i skolan orkar läsa min studie även om den är 

TLTR. Det finns råd och uttryck i materialet, som jag anser kan ge energi då det känns som 

om IKT-användningen ”låter er blåsa i motvind eller låter er gå i uppförsbacke”. 

Sist men inte minst vill jag ge en applåd till min familj (man, barn och barnbarn). Ni har sett 

mig vid datorn, djupt försjunken i forskning och andra skrifter. Oavsett om solen har lyst vid 

poolen eller om vinden och regnet har piskat vårt hus, har jag varit frånvarande, trots min 

närvaro. Nu ska vi fortsätta diskutera IKT-dilemman, utan att jag måste skriva ner de 

reflektioner som dyker upp i min hjärna under våra samtal. Nya utmaningar och äventyr 

väntar oss i vår digitala värld! 
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1. Inledning 

Nutidens barn och ungdomar är väl förtrogna med vad pekplattor, datorer och telefoner kan 

användas till. Modern teknik har sedan slutet på 1980-talet bidragit till att elever i behov av 

särskilt stöd har fått fler möjligheter att självständigt göra uppgifter i skolan. Informations- 

och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör att elever till exempel kan läsa, skriva och räkna 

på alternativa sätt genom att använda dator och pekplatta. Det kan ske på skoltid och även i 

hemmet. Elever och pedagoger kan ta del av information via e-böcker, internet och e-post. 

Information kan delas mellan skolkamrater, undervisande pedagoger och med övriga världen. 

När IKT-miljön i skolan utformas så att den blir lättillgänglig för alla, skapas å ena sidan 

likvärdiga möjligheter (SPSMa). Å andra sidan kommer teknikinförandet i sig inte att skapa 

några nya möjligheter utan det är pedagogernas kunskaper och förhållningssätt till IKT som 

bidrar till förändring (Sjödén, 2015). 

Huruvida teknikanvändning kommer att förändra skolans undervisning och öka elevers 

kunskaper har forskare tvistat om under flera årtionden. Skolan ska förbereda elever för den 

tekniska värld vi lever i. IKT är en framgångsfaktor för ett lands utveckling och för elever i 

behov av särskilt stöd, enligt West (2012).  Undersökningen visar hur teknik och ökad 

digitalisering kan förbättra effektiviteten i specialundervisning. Även undervisning i 

främmande språk förbättrades genom IKT (a.a.).   

Undervisningsmetoder har diskuterats långt innan IKT skulle införas i lärmiljön. För 114 år 

sedan gav den välkända pedagogen Dewey (Dewey, i Hensvold, 2006) uttryck för att 

förändring måste ske i lärmiljön. Dewey uppmärksammade att pedagoger inte kan fortsätta 

med samma undervisningsmetoder för dagens elever såsom de ständigt har gjort. Om 

undervisningen inte förändras utan fortsätter att utformas traditionellt kommer skolan inte att 

förbereda elever för det samhälle som behövs i framtiden, där den demokratiska aspekten är 

stark. Dewey uppmärksammade också att varje enskild elevs möjlighet att få anpassad 

undervisning har avgörande betydelse för hela utbildningssystemet (Hensvold, sid.24., 2006).  

 

 

 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Lasa-med-it/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Skriva-med-it/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/It-i-larandet/Stod-med-it/Alternativa-verktyg/E-bocker/
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Ett sekel senare belyser Fernández-López, Rodríguez-Fórtiz, Rodríguez-Almendros och 

Martínez-Segura (2013) att vi måste förstå att IT är en naturlig del i skolan. Det görs stora 

satsningar inom IKT och många kommuner och skolor i Sverige vill införa 1:1 miljö. Oftast 

sker införandet av IKT för att kommunen vill öka elevers möjlighet till måluppfyllelse, där 

avslutad skolgång och godkända betyg är inräknade (Nissen, 2002). Flera av Sveriges 

kommuner satsar många miljoner på teknikinköp och Motala kommun är en av dessa: 

21 miljoner till pekplattor – skolresultaten ska förbättras. Alla barn i Motalas 

kommunala skolor ska få varsin pekplatta. Först ut är förskoleklasserna, årskurs 

ett till fyra samt gymnasiets ekonomiprogram, som får sina plattor i år. Nästa år 

får årskurs sex till nio sina pekplattor och 2017 delas de ut till resten av 

gymnasiet.                                                                                   

                                                                                          (Rahmqvist, 2015) 

      

I Trollhättan satsar kommunen på pekplattor för att skapa ett inkluderande arbetssätt där 

undervisningen ska bli mer lättillgänglig för nyanlända elever: 

Digitala resurser är multimodala och flerspråkiga. En pekplatta är inte skapad 

för svenska användare, utan det går att infoga tangentbord på flera olika språk. 

Men man ska inte ha en övertro på att sätta en platta i händerna på eleverna – 

det handlar också om hur det sociokulturella klimatet i klassrummet är. Man 

måste prata om det eleverna lär sig och sätta det i ett sammanhang. Det ska inte 

bara vara ett görande med digitala verktyg, utan det krävs ett för- och 

efterarbete i klassrummet.                                                          

                                                                                            (Stridsman, 2016)   
                                                                                            

Oavsett om det är högre måluppfyllelse, språkutveckling eller socialisering som är 

beslutsfattarnas vision måste IKT-satsningen vara väl genomtänkt, vilket PISA (2012) belyser. 

Den visar inte några positiva samband mellan hög IT-användning i skolan och 

elevprestationer. En förklaring, enligt OECD, är att det saknas kunskap om hur IT ska 

användas på rätt sätt. Pedagogers möjlighet att ge god undervisning är fortfarande den mest 

betydelsefulla faktorn för elevers lärande (Skolverket, 2015a). 

1.1 Disposition 

Studiens inleds med teoretiska utgångspunkter där bland annat begrepp som ”elever i behov av 

särskilt stöd”, ”funktionshinder”, ”funktionsnedsättning” och ”lärandeteorier” ingår. I tidigare 

forskning redovisas historiska, lokala, nationella, globala och vetenskapliga perspektiv på IKT 

i skolan. Introduktionen motiverar, och leder fram till, studiens syfte, frågeställningar och 

avgränsningar. 
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1.2 Begrepp och förkortningar 

 

1:1          Begreppet 1:1 (en till en) innebär att varje elev har tillgång till en egen teknisk enhet 

i skolan, oftast en dator eller en pekplatta. 1:1 miljö har befunnit sig högt på 

agendan i de flesta svenska kommuner. Under några få år har antalet kommuner 

som ”satsar på 1:1” ökat lavinartat från bara några enstaka skolor 2009 till 250 

kommuner med ”inledda eller planerade satsningar på egen dator för varje elev” 

år 2013 (Grönlund, 2014).  

App           Förkortning för application software, det vill säga ett datorprogram som kan laddas 

ner till en mobiltelefon, pekplatta eller dator och där kan utföra någon tjänst åt 

användaren, ofta genom åtkomst till någon resurs på internet (Grönlund, sid.163,  

2014). Dessa applikationsprogram kallas appar och dessa finns tillgängliga för 

nedladdning i specifika affärer som kan nås från pekplattan genom uppkoppling 

mot internet. Applikationsprogram finns att tillgå både gratis och mot betalning 

(NE, 2015a).  

IKT            Informations och kommunikationsteknik som i den här studien innefattar 

pekplattor, datorer och internet. Artefakterna i IKT kan kallas IKT-verktyg.  

IT               Informationsteknik är detsamma som ovan där kommunikation inte har en lika 

central roll. Artefakterna i IT kan kallas IT-verktyg. 

IT, IKT, digital litteracitet och digital kompetens fokuserar alla på datormedierad 

kommunikation och skapande, inte sällan koncentrerade på det tekniska 

handhavandet av olika digitala plattformar. Givetvis ställer den ökande 

digitaliseringen särskilda krav på medieanvändarnas kompetens att hantera teknik 

och den information som hör därtill, men villkoren för att kunna analysera och 

kritiskt värdera information är i stora drag desamma oavsett om denna är digital 

eller analog (Statens medieråd, 2014). 
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MIK, MIL  Medie- och informationskunnighet (MIK) eller medie- och informationsliteracy 

(MIL)  är paraplybegrepp såsom UNESCO (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization) definierar denna kunskap. MIK och MIL bör 

ses som ett vidare begrepp än de snävare begreppen som IT, IKT, digital 

kompetens, och mer specificerade former av litteracitet, mediepedagogik etc. kan 

sorteras in i. Något som skiljer MIK från de andra begreppen är den starka 

betoningen på att de kompetenser som avses är förutsättningar för medborgerligt 

engagemang, deltagande och en fungerande demokrati (Statens medieråd, 2014). 

Lgr11         Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolformerna 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan har en samlad 

läroplan som innehåller tre delar: 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 

3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav 

Det finns gemensamma utgångspunkter i Lgr11, men kursplaner och 

kunskapskrav skiljer sig åt vad gäller vilken skolform läroplanen riktar sig till.  

Grundskolans kunskapskrav är myndighetsföreskrifter som fastställs av 

Skolverket (2015b). 

 

SPSM         Specialpedagogiska Skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett 

funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. 

Specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och 

statsbidrag är exempel på vilka olika sätt SPSM kan ge stöd. Det kan handla om 

individens lärande, pedagogers arbete eller stöd till verksamheter och 

organisationer. Den kompetens som SPSM erbjuder kompletterar kommunernas 

och skolornas egna resurser (SPSM, 2015b). 
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OECD       Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling i 34 länder, där Sverige 

ingår. OECD undersöker bland annat i vilken grad utbildningssystemet bidrar till 

att femtonåriga elever är rustade att möta framtiden, dessa regelbundet 

återkommande studier kallas PISA. OECD:s medlemsländer är: Australien, 

Belgien, Chile, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, 

Israel, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Nya 

Zeeland, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, 

Sverige, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA och Österrike 

(OECD, 2015a). 

Pekplatta    I den här studien används begreppet pekplatta med anledning av att det är det 

begreppet som SPSM använder då den tekniska enheten ska namnges (SPSM, 

2015c). Pekplattan kallas också för surfplatta och det är ett samlingsbegrepp för 

tekniska enheter med pekskärmar och styrsystem IOS eller android. Pekplattan är 

ingen dator eller skrivmaskin utan ett digitalt lärverktyg (Gällhagen & Wahlström, 

2013). Pekplattan kan kallas vid fler namn och dessa benämningar kan vara 

lärplatta, pekdator eller bara platta. Ordet platta kommer från engelska tablet. 

Pekplattan är en platt och tunn teknisk enhet med en pekskärm som manövreras 

med hjälp av fingrarna. Storleken på olika pekplattor kan variera, beroende på 

märke och kapacitet. Pekplattors skärmstorlek kan variera mellan ca.25 x 20 cm 

till ca.18 x 12 cm. Alla pekplattor kan användas för att räkna, skriva och läsa e-

böcker. Den kan också användas för att rita, skapa bilder till presentationer, 

fotografering och göra filmer. Applikationer kan användas till färdighetsträning 

och olika spel kan användas i applikationerna, i de så kallade apparna (Gällhagen 

och Wahlström, 2013; SPSM, 2015c). 
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PISA          PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-

projekt. PISA är en internationell studie som undersöker elevernas förmågor inom 

tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. PISA studien 

genomförs vart tredje år och alla kunskapsområden undersöks varje gång, vilket 

möjliggör jämförelser över tid. I PISA deltar både OECD-länder och icke OECD-

länder (Skolverket, 2015c). I den undersökningen som gjordes 2012 visar det sig 

att det finns ett samband mellan hög IT-användning och låga prestationer på 

PISA-provet.  Sverige har den största andelen extrema internetanvändare, 

definierat av OECD som elever som är på internet mer än sex timmar på fritiden 

på vardagar. I denna grupp utgör pojkar närmare 70 procent. De extrema 

internetanvändarna uppvisar överlag de lägsta resultaten, kommer oftare för sent, 

skolkar mer och rapporterar en lägre grad av välmående (Skolverket, 2015b). 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

2.1 Elever i behov av särskilt stöd 

Begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” har ändrats vartefter samhället har förändras och 

vilka ord som har funnits med i begreppet har också ändrats genom åren. Ett sådant exempel 

är skillnaden mellan ”elever med särskilda behov” och ”elever i behov av särskilt stöd”. 

Förenklat beskrivet kan ordet med istället för ordet i tydas som att det är elevens egenskaper 

som gör att behovet av särskilt stöd finns, medan i kan tolkas som att det är i vissa situationer 

som extra stöd behövs (Hjörne och Säljö, 2014). 

I den här korta historiska tillbakablicken kommer flera olika perspektiv på begreppet ”elever i 

behov av särskilt stöd” att synliggöras. En gemensam aspekt är att elever i behov av särskilt 

stöd behöver omsorg, stöd och/eller att extra åtgärder tillfälligt eller under längre tid behövs 

på grund av en mängd varierande faktorer. Skolan är en institution som har till uppgift att 

tillgodose alla elevers behov oavsett vilken bakgrund och vilka behov de har. Detta innebär 

att skolan ska kunna hantera mångfalden på ett mycket tydligt sätt och att kategorisera elever 

har länge ansetts vara nödvändigt för att kunna bringa ordning i skolans verksamhet. 

Skillnader mellan barns beteenden, attityder, fysisk förmåga, social bakgrund, intellektuella 

och sociala färdigheter har varit frågor som har funnits med sedan skolgång infördes. På 

1800-talet instiftades allmän skolgång i många länder där ett öppet moraliserande bidrog till 

att barn som ansågs vara i behov av särskilt stöd kategoriserades. År 1842 togs beslutet att 

barn i Sverige fick gå folkskola. Fattiga familjer behövde barnen till att utföra arbete och det 

innebar att alla barn inte hade samma möjlighet att gå i skolan. De barn som ansågs vara i 

behov av särskilt stöd i skolan på den tiden kunde anses ha sociala problem, vara lata, 

långsamma eller slarviga. De barn som var i behov av särskilt stöd särskiljdes från folkskolan 

och fattigskolan inrättades (Börjesson, 1997; Hjörne och Säljö, 2014). 

En annan betydande tanke genom historien handlar om att elever i behov av särskilt stöd inte 

skulle gå i skolan tillsammans med ”normala” elever.  Anledningen till detta synsätt var att 

det ansågs finnas en risk för att elever som antogs ha intellektuella brister skulle påverka 

undervisningen och andra elever på ett negativt sätt. Elever i behov av särskilt stöd skulle dra 

ner nivån på undervisningen och därmed bidra till försämrade resultat i skolan. Dessa 

argument användes inte bara i Sverige utan i många andra länder (Hjörne och Säljö, 2014). 
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I USA publicerades en studie 1904 (Trent, 1994) och där ansågs nio procent av alla elever i 

skolan ha svårigheter som bidrog till att de behövde särskilt stöd. En fråga som lyftes i 

samband med studien var om dessa elever skulle tillåtas att störa "normala elever". 

På 1930-talet beräknades att ungefär sju procent av barnen i Stockholm var i behov av särskilt 

stöd. När ny läroplan kom 1962 uppstod ett stort behov av specialundervisning för till 

exempel elever med olika funktionsnedsättningar (a.a.). 

År 1972 ansågs att mer än en tredjedel av Sveriges elever var i behov av särskilt stöd under 

kortare eller längre tid.  I kriteriet ingick elever som inte nådde målen och som inte uppnådde 

förväntad utveckling. Reflektioner kring vem det var som hade svårigheter synliggjordes i 

mitten på 1970-talet (SOU 1974:53, sid 126). Var det skolan som hade 

undervisningssvårigheter eller var det elever som hade skolsvårigheter? Utredningen 

fastställde att skolan har ansvar för elevers utbildning oavsett om svårigheterna ligger på 

organisations- eller individnivå (a.a.).  

I slutet på 1990-talet, belyste Cejie (1998) i en rapport, att elever i behov av särskilt stöd 

ökade stadigt och då främst när det gällde elever med läs- och skrivsvårigheter. PISA (2012) 

visar att Sveriges utbildningssystem inte är fullgott och att Sveriges elever presterar sämre 

och sämre. PISA-undersökningen brukar få stor uppmärksamhet i media och om det framgår 

att elever presterar sämre och sämre blir det känt bland allmänheten. 

I PISA 2000 och 2003 var svenska 15-åringars resultat inom samtliga områden 

signifikant över OECD-genomsnittet. Nu 2012, är det genomsnittliga resultatet 

signifikant lägre inom samtliga områden jämfört med ett genomsnittligt OECD-

land.                                                                                  

(PISA, 2012, sid.6. ) 

 

När PISA (2012) framfördes framkom flera hypoteser som skulle synliggöra tänkbara 

förklaringar till den negativa resultatutvecklingen. Ändrade IT-vanor bland elever var en 

hypoteserna som framkom. Elever använder teknik på sin fritid och det kan bidra till att till 

exempel de investeringar som skolan inte gör riktigt ”hänger med” i vad elever efterfrågar. 

Det blir otydligt vad som hör till skolans aktiviteter och vad som hör till fritidsaktiviteter. Hur 

IT-användningen i skolan används är svårt att mäta (a.a.). Alla elever i Sverige har rätt till en 

likvärdig utbildning oavsett om det handlar om ämneskompetens eller IKT-kompetens.  
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Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2015b) ”Skolans värdegrund och uppdrag” som ska vara 

vägledande, står det: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 

I Sveriges nationella IT-strategi (Sveriges Regering, 2015) framgår att alla ska få möjlighet att 

utveckla sin IKT-kompetens: 

Alla elever utvecklar en adekvat digital kompetens. Skolväsendet präglas av att 

digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och 

resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.  

Om undervisningen i Sverige ska anpassas till varje elevs förutsättningar och där även IKT-

verktyg ska inkluderas kan man fråga sig: Vilka är då elever i behov av särskilt stöd år 2016 

och vilka IKT-färdigheter ska ingå i det särskilda stödet? Elever som inte når skolans uppsatta 

mål och som inte kan få betyg på grund av bristande kunskaper, kan vara elever i behov av 

särskilt stöd. Motivation är en viktig ingrediens då elever ska nå framgång i lärmiljöer 

(Schunk m.fl. 2008; Thornberg, 2013). 

Elever i behov av särskilt stöd kan ha erfarenheter av misslyckanden i skolan som bidrar till 

att de inte tror på sina egna förmågor. Om självbilden och självkänslan utvecklas så att den 

blir svagare och svagare kan det leda till att motivationen också blir låg.  Alla elever ska gå i 

skolan och om en negativ spiral skapas kan det leda till att eleven uteblir från undervisningen. 

De kan också utmana skolan genom att vara ofokuserade, utagerande och/eller ifrågasättande. 

Dessa elever har behov av särskilt stöd för att finna glädje och motivation till skolarbetet 

(Florian och Hegarty, 2004; Wery och Thomson, 2013).  

Utifrån studien i England synliggör Florian och Hegarty (2004) att det inte hjälper att skolor 

har fasta kategorier och snabbt försöker sätta in särskilda insatser för elever. Istället handlar 

det i stor utsträckning om att varje elev är unik och att de frågor och utmaningar som 

pedagoger ställs inför bör avspegla de särskilda omständigheter som finns i denna elevs 

vardag. Motivation, uppförande och lärprocesser hänger starkt ihop (a.a.). 

Pedagogiska implikationer vid motivationsarbete innebär att beteenden bör analyseras där 

realistiska och konkreta mål formuleras utifrån vilken kontext eleven befinner sig i, om IKT-

verktyg finns är de utmärkta redskap.   
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I analysen bör både yttre och inre motivation synliggöras. Om den inre motivationen behöver 

befrämjas kan pedagoger till exempel presentera arbetsuppgifter som inte hör till vanligt 

förekommande uppgifter.  Film kan vara ett oöverträffat sätt att visualisera och förklara 

komplicerade begrepp (Schunk m.fl. 2008; Jämterud, 2010).  

Ett exempel kan vara att spela in en film eller visa en film på pekplattan istället för att skriva 

en text om till exempel den stad eleven bor i. Ockert (2014) har gjort studier med pekplattor 

och resultatet visade att elevernas självförtroende, kreativitet och motivation ökade. Framtida 

forskning skulle kunna göras där olika typer av media används för att åskådliggöra likheter 

och skillnader. Ockert (2014) anser att det till exempel skulle vara lärorikt för elever att få 

göra filmer med ljud och film utan ljud för att själva upptäcka vilken roll ljudet har i filmer. 

Elever som utmanar skolan genom att ifrågasätta normer och undervisningens syfte kan också 

vara elever i behov av särskilt stöd. Dialog, diskussion och argumentation tar tid i 

undervisningen, vilket gör att eleverna inte hinner med att göra uppsatta skoluppgifter.  Att 

pedagoger är intresserade och lyssnar på vad elever har att säga är en betydande 

framgångsfaktor. När elever får möjlighet att bli delaktiga i beslut kring det som ska göras 

och införstådda med vilka regler som gäller i skolans lärmiljö ökar elevers motivation 

(Thornberg, 2013). Vissa elever har fullt upp med att klara det sociala samspelet i lärmiljön 

och det tar i stor omfattning all energi från dessa elever. Det kan innebära att elever inte har 

någon energi kvar till skolarbete och det i sin tur leder till att elever får behov av särskilt stöd. 

Det särskilda stödet kan då handla om att försöka få elever att förstå att skolans undervisning 

handlar om att lära sig saker som går att mäta (Schellerup Nielsen, 2006).  

Frågan kan utökas då ”elever i behov av särskilt stöd” ska definieras. Kan elevers motivation 

påverka studieresultaten? Ja, en ökande andel elever i Sverige uppfattar skolan som 

bortkastad tid, enligt PISA (2012, sid.7.) vilket också kan bidra till att behovet av särskilt stöd 

ökar för elever som har tappat motivationen. Med anledning av det är det svårt att ringa in 

vilka ”elever i behov av särskilt stöd” skulle kunna vara år 2016. Kan Sveriges låga PISA-

resultat bero på att fler elever behöver särskilt stöd?  

Överallt i världen finns elever som är i behov av särskilt stöd och för att synliggöra hur olika 

länder definierar vilka dessa elever är, följer några studiers kategoriseringar.  
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I Hong Kong har en studie genomförts (Lee, Yeung, Tracey och Barker, 2015) där 498 

rektorer och pedagoger som undervisar elever i förskolan har besvarat en enkät angående 

frågan om elever i behov av särskilt stöd kan inkluderas. Dessa rektorer och pedagoger har 

definierat vilka elever i behov av särskilt stöd kan vara och det utföll i nio kategorier (a.a.) 

1. utvecklingsstörning  

2. fysiska funktionshinder 

3. synskada 

4. hörselskada 

5. autismspektrum (ASD) 

6. attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) 

7. specifika inlärningssvårigheter 

8. tal- och språkstörning 

9. begåvade/talangfulla 

(a.a.) 

Även amerikanska elever som hade behov av särskilt stöd kategoriserades i en studie 

(Hasselbring och Williams, 2000). Elevernas ålder var 6-17 år och de indelas i sex kategorier. 

Indelningen bygger på vilka elever som var i behov av särskilt stöd under läsåret 1997/1998. 

Fördelningen mellan vilka faktorer som påverkade att eleverna hade behov av särskilt stöd 

uppdelades såsom att 51 % hade specifika inlärningssvårigheter, 8 % hade emotionella 

störningar, 21 % hade tal- och språk-störningar, 10 % hade psykisk utvecklingsstörning, 2 % 

hade hörsel- eller synskador och en kategori (8 %) kallades övriga. 

 

Figur 1. Elever i behov av särskilt stöd i amerikanska skolor, fördelade efter funktionsnedsättning 

(Hasselbring och Williams, 2000, sid.104). 
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Hasselbring och Williams (2000) framhåller att kartläggningar som synliggör vilka behov 

elever har, skulle kunna utmynna i att vi uttrycker att eleverna är i behov av särskilda 

utbildningsinsatser istället för att de är i behov av särskilt stöd.  De elever som på grund av en 

funktionsnedsättning behöver särskilt stöd i sin utbildning ska naturligtvis få support, allt för 

att kunna uppnå sin fulla potential. Elever i behov av särskilt stöd som studerar i Sverige kan 

också kategoriseras såsom man gör i Hongkong (Lee m.fl. 2015) och i USA (Hasselbring och 

Williams, 2000). 

I en studie som gjordes i Sverige (Giota och Lundborg, 2007) framgår att minst 40 procent av 

Sveriges elever har fått särskilt stöd under någon tidpunkt i grundskolan. I studien (a.a.) 

ingick 17 000 elever och den visar att elever med utländsk bakgrund, elever från hem med en 

lägre utbildningsnivå och pojkar är överrepresenterade bland de elever som fått särskilt stöd. 

Det är svårt att finna kvantitativa studier som belyser hur många elever som har fått särskilt 

stöd i Sverige.  

I Skolverkets (2014) Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram kategoriseras vilka elever som kan anses vara i behov av särskilt stöd. Utfallet 

av den kategoriseringen visade att elever i behov av särskilt stöd kan vara elever som: 

1. Riskerar att inte nå kunskapsmålen  

2. Är frånvarande under en längre period eller som har upprepad frånvaro  

3. Vantrivs i skolan 

4. Har svårt att fungera i gruppen  

5. Drar sig undan  

6. Har psykosociala besvär  

7. Är utagerande 

8. Har tal- och språksvårigheter 

9. Visar sig ha koncentrationssvårigheter 

10. Har någon typ av utvecklingstörning 

 

Med jämna mellanrum uppmärksammas att det är utökad kunskap om funktionsnedsättningar 

och funktionshinder som behövs i skolorna, för att elever i behov av särskilt stöd ska få det 

stöd de behöver. Enligt Nyhlén (i Johanna, Hallin., Rädda Barnen, 2009) är kunskap inte det 

enda som behövs, utan det handlar också om vilken förståelse skolans personal har för 

enskilda elevers situation. Elever som är i behov av särskilt stöd kan få ett fullgott stöd när 

skolan utgår från varje elevs behov. Vissa skolor har krav på att elevens behov ska kartläggas 

och att det ska utmynna i en diagnos.  
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Nyhlén (i Johanna, Hallin., Rädda Barnen, 2009) menar att skolan inte ska kräva en diagnos 

för att elever ska få särskilt stöd. Särskilt stöd behöver inte handla om undervisningen utan det 

kan gälla elevers behov av anpassad lärmiljö. Till exempel kan det innebära att en viss elev 

behöver sitta mer avskilt, på grund av att alltför höga ljud- eller synintryck påverkar elevens 

möjlighet att koncentrera sig. Det särskilda stödet kan också handla om att hjälpa eleven att 

finna motivation för att överhuvudtaget komma till skolan (a.a.). 

Alla elever i Sverige har rätt att få det stöd de behöver för att klara sin grundutbildning. 

Riksförbundet Attention (2016a) har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på om 

stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers 

syndrom/Autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom (a.a.). De 

synliggör i sin undersökning att föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd, uppfattar att 

deras barn till viss del får det stöd och den anpassning som föräldrarna anser att barnen 

behöver i skolan.  

Det visade sig att 95 % av föräldrarna anser att deras barn är i behov av särskilt stöd i 

lärmiljön (Riksförbundet Attention, sid.3. 2016a). Av dessa föräldrar uppger 73 % att barnen 

har fått det stöd de behöver och ungefär tre föräldrar av tio uppfattar att stödet har fungerat 

mindre bra eller dålig. Föräldrarna har också fått svara på om de anser att barnets pedagoger 

har den kunskap som krävs. Fyra föräldrar av tio uppfattar att barnets pedagoger saknar 

kunskap för att kunna anpassa lärmiljön till barnets behov. Ungefär 44 % av föräldrarna 

svarar att barnets pedagog till viss del har betryggande kunskaper. Det är endast 16 % av 

föräldrarna som uppfattar att pedagogerna kring barnet har de kunskaper som behövs (a.a.). 

Det bristande stödet får konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd och det visar sig att 

eleven bland annat blir ovillig att gå till skolan, får sänkta betyg och läs- och skrivförmågan 

minskar.  Mobbning och skolbyten är också vanliga konsekvenser Sammanfattningsvis visar 

Riksförbundet Attentions undersökning (2016a) att bilden av att brist på stöd och brist på rätt 

stöd, mynnar ut i en allvarlig skolgång för många funktionshindrade elever.   
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2.1.1 Funktionsnedsättning, funktionsvariant och funktionshinder  

Nationalencyklopedin (NE, 2015b) beskrivs begreppet funktionshinder (tidigare kallat 

handikapp) som att det inte är knutet till individen utan till en viss situation. Den svenska 

lagstiftningen baseras på de internationella konventionerna om barns och elevers rättigheter 

samt rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förenta Nationernas 

konventionsstater erkänner att ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” är begrepp under 

utveckling.  

Funktionshinder påverkas och är beroende av vilka attityder och vilken miljö individen utgår 

från. Samspel mellan individer, grupper och organisationer är betydelsefulla då elever med 

funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på lika villkor (SPSM, 2015d). Om en elev 

med funktionsnedsättning upplever att hen är funktionshindrad kan det bero på vilka krav som 

ställs och på vilka hjälpande faktorer som finns eller saknas. När en elev har någon typ av 

funktionsnedsättning kan det ge följder för lärandet och då kan valet av läromedel och andra 

lärverktyg vara avgörande för elevens möjlighet att lyckas. Finns det tekniska hjälpmedel, 

hjälpande pedagoger och om den fysiska miljön är anpassad så att eleven kan utföra 

aktiviteten självständigt minskar eller uteblir funktionshindret.  Skolsituationen för elever 

med en eller flera funktionsnedsättningar påverkas därför i hög grad av dominerande 

värderingar och hur den fysiska miljön utformas (SPSM, 2015e). 

I skolan kan en osynlig funktionsnedsättning till exempel handla om att elever inte har 

förmåga att läsa lika snabbt som jämnåriga skolkamrater, har en hörselnedsättning eller sämre 

koncentrationsförmåga. En synlig funktionsnedsättning kan innebära att eleven behöver en 

rullstol för att förflytta sig och/eller att en fysik skada bidrar till att eleven inte kan använda 

hand/arm för att skriva. En funktionsnedsättning kan vara kortvarig (fraktur på ben/arm vid 

aktivitet) och medfödd/livslång. Oavsett hur länge funktionsnedsättningen varar ska eleven 

ges det stöd som behövs så att hen inte blir funktionshindrad (SPSM, 2015d). 

Elever med funktionsnedsättningar kan ha varierade bekymmer allt från tal- och 

språkstörningar till utvecklingsstörning. Många funktionshindrade elever har särskilda 

inlärningssvårigheter på grund av en psykisk störning. Särskilda och specifika 

inlärningssvårigheter definieras som en störning i en eller flera av de grundläggande 

psykologiska processerna (Hasselbring och Williams, 2000). 
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Att inte ha förmåga att förstå eller kunna använda ett språk, både talat och/eller skrivet är en 

funktionsnedsättning, men om ett tekniskt verktyg kan hjälpa till att komma förbi 

funktionshinder (exempelvis läsa/skriva) är individen inte längre funktionshindrad. Även 

bristfällig förmåga då det gäller att kunna lyssna, tänka, tala, läsa, skriva, stava eller göra 

matematiska beräkningar inkluderas i begreppet funktionsnedsättning och här kan 

funktionshinder uppstå (Hasselbring och Williams, 2000).  

Vi lever i en omväxlande värld där olika begrepp byts ut eller ändras. Ett sådant begrepp är 

funktionsnedsättning som kan uppfattas ha negativ och nedsättande klang och som alternativ 

har modernare begrepp börjat användas. Begreppen som ersätter funktionsnedsättning är 

funktionsvarians eller funktionsvariant. Det kan uppfattas ha en mer positiv klang och 

begreppet synliggör att det finns varians när det gäller människors funktioner och förmågor.  

Enligt Riksförbundet Attention (2016b) kan neuropsykiatriska funktionsvarianter visa sig på 

lite olika sätt. Vissa individer är överaktiva och andra får häftiga utbrott. En del barn är 

passiva och drömmande. Dessa funktionsvarianter kan bidra till att elever får problem med 

kompisar och att de kan hamna i konflikter eller dra sig undan från jämnåriga. 

Funktionsvarianter kan även skapa situationer som gör att elever blir utstötta och/eller blir 

deprimerade då de hamnar i utanförskap. I tonåren kan dessa elever få låg självkänsla på 

grund av ständiga sociala misslyckanden. Impulsiva tonåringar kan hamna i ett socialt 

gränsöverskridande och kriminellt beteende (a.a.). 

De mer inåtvända eleverna kan bli ensamma. Det finns undersökningar som visar att många 

upplever att livet blir lättare då de uppnått vuxen ålder. De som har fått rätt stöd lär sig ofta att 

förstå sig själva och att klara vardagen. Undersökningar visar dock att vuxna med 

neuropsykiatriska funktionsvarianter oftare är sjukskrivna och förtidspensionerade 

(Riksförbundet Attention, 2016b). Elevers funktionsvarianter kan bidra till att de under 

kortare eller längre perioder blir ”Elever i behov av särskilt stöd”. 

Oavsett vilken faktor som bidrar till att elever är i behov av särskilt stöd behöver extra tid 

avsättas där undervisande pedagoger för dialog, planerar, genomför och utvärderar de insatser 

som behöver göras och som har gjorts. Både den fysiska och psykiska miljön behöver ses 

över. Det har blivit en världsomfattande trend att barn i behov av särskilt stöd ska undervisas i 

reguljära skolmiljöer istället för i särskilda lärmiljöer (Lee m.fl. 2015). 
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När inkludering av elever i behov av särskilt stöd blir lyckad beror det mycket på vilka 

attityder pedagogerna har. Den absolut betydelsefullaste faktorn för en lyckad inkludering är 

utan tvekan pedagogerna (Lee m.fl. 2015). Pedagoger måste bemöta varje elev med omtanke 

och respekt där bemötandet ska präglas av kunskap och förståelse för barnets svårigheter 

föranledda av barnets funktionsnedsättning (Riksförbundet Attention, 2015a). När pedagoger 

anpassar uppgifter utifrån elevers förmågor kan inkluderande arbetssätt utarbetas i lärmiljöer. 

2.1.2 Inkludering 

Inkludering är ett begrepp som under senare år allt oftare används då samtal om elever i 

behov av särskilt stöd och specialpedagogik kommer på tal. Fler och fler elever i Sverige 

känner ingen gemenskap eller liten samhörighet med sin skola, enligt PISA (2012), vilket kan 

innebära att inkluderingsambitionen blir svår att infria.  

Alla elever ha rätt till undervisning som utmynnar i lärande och de flesta inom skolan är 

överens om att vi skall ha en skola som inkluderar alla (Nilholm och Göransson, 2013). Hur 

tolkningen av begreppet inkludering görs skiljer sig åt. Vissa menar att de bästa 

utgångspunkterna skapas då elever med samma diagnos undervisas tillsammans. Andra anser 

att den bästa framgången åstadkommes i heterogena grupper där en anpassning av arbetssätt 

och miljö sker utifrån varje elevs behov. Ett dilemma skapas när skolan förmedlar budskap 

om gemenskap och kamratanda samtidigt som den sorterar ut och segregerar elever 

(Andersson och Thorsson, 2008: Cook, Klein, Tessier och Daley, 2004).  

Under senare år har begreppet ”inkluderad utbildning” vuxit fram som en mer rättvis metod 

för att tillgodose alla elevers behov (Florian och Hegarty, 2004). Inkluderande synsätt har 

kommit att dominera specialundervisningens praxis i hela världen. Det förekommer en 

världsomfattande debatt om hur inkludering bäst kan uppnås. Vissa hävdar att klasslärare bör 

ta ansvar för att tillhandahålla nödvändigt stöd, för att hjälpa elever att övervinna de hinder 

som kan finnas för fullgott lärande.  Andra hävdar att det inte är klassläraren som ska ha 

ansvar för elever i behov av särskilt stöd utan att det är specialistkunskap som behövs, till 

exempel ska speciallärare eller specialpedagoger ha ett direkt ansvar för dessa elever (a.a.). 

När inkluderande processer ska studeras innebär det att förändringsprocessen undersöks. För 

att kunna beskriva förändringsprocessen behövs ett utgångsläge som sedan jämförs med en 

senare tidpunkt. Då kan inkluderingen synliggöras och graderas där utvärderingen visar om 

den har minskat eller ökat.   
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Begreppet inkludering kan definieras på flera olika sätt. I en förenklad beskrivning av 

definitionen kan inkludering ses ur tre perspektiv, enligt Nilholm och Göransson (2013).  

1. Gemenskapsorienterat - inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av 

elever. Gemenskap, gemensamma problemlösningar och samarbeten skapas där 

olikheter ses som berikande. Elevers olika etniska och språkliga bakgrunder ses som 

en tillgång. Alla har rätt att utvecklas så långt det är möjligt utifrån ens egna 

kvalifikationer. 

2. Individorienterat - hur det ser ut för de enskilda individerna där trivsel, sociala 

relationer och uppnådda mål ingår. 

3. Placeringsorienterat – kan innebära att elever i behov av särskilt stöd placeras i ”det 

vanliga klassrummet” och att det kallas inkludering. Det finns också forskare som vill 

hävda att diagnostiserade elever som placeras i speciella undervisningsgrupper är 

placerade i en inkluderande miljö eftersom den är anpassad efter elevens behov. 

  

Tillsammans bildar perspektiven en helhet som utgör grunden för att bedöma i vilken grad ett 

klassrum eller en skola är inkluderande eller inte. Rektorer och pedagoger har en oerhört 

viktig roll i inkluderingsprocessen då de organiserar arbetssätt och lärmiljöer (a.a.).  

I ett inkluderande perspektiv ingår att känna gemenskap med andra där man kan identifiera 

sig med vad andra individer ägnar sig åt (Cook m.fl. 2004). I gemenskap med andra ingår att 

individer imiterar eller identifierar sig med andra individer. Genom imitation tillägnar sig 

människor ny kunskap vilket kan kallas modellinlärning, och modellinlärning bidrar till att 

människor upplever samhörighet. Om en elev ser att något annan elev använder en artefakt 

(t.ex. pekplatta, dator, penna, linjal) på ett otillåtet sätt, och den som har varit oaktsam får en 

utskällning av till exempel en pedagog, blir budskapet: var aktsam om din artefakt för i annat 

fall blir du utskälld. Goda exempel har samma påverkan. När en elev använder artefakten på 

ett relevant sätt och får beröm för det, sänds ett positivt budskap till övriga elever. Enligt 

Thornberg (2013) ingår det i modellinlärning att beteenden antingen hämmas eller 

uppmuntras, beroende på om de anses korrekta eller inte. Många länder har ambitionen att 

inkludera alla elever i lärmiljön nära hemmet, oavsett om behov av särskilt stöd finns. De 

grundläggande kännetecknen för inkluderande utbildning handlar bland annat om att tillföra 

kunskap om metoder för att pedagoger ska kunna främja en inkluderande miljö.  
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I Tjeckien gjordes en studie (Bendová och Fialová, 2015) i grundskolan med blandad 

forskningsdesign där både enkäter och observationer användes. Utifrån det resultat som 

framkom är det fortfarande omöjligt att objektivt besvara forskningsfrågan kring hur elever i 

behov av särskilt stöd bäst kan bli inkluderade. I vilken utsträckning pedagogers uppfattningar 

påverkar det faktiska införandet av en inkluderande lärmiljö för alla oavsett funktionsvarians.  

När det gäller vilka förbättringar av stödjande åtgärder som kan bidra till inkludering i 

grundskolan lyfts olika faktorer fram.  Av de tillfrågade pedagogerna välkomnar 98 % fler 

elevassistenter. Mer fördjupad utbildning skulle stödja inkludering ansåg 90 % av de 

tillfrågade pedagogerna och 70 % ansåg att metodologiskt material också behövs för att 

inkludering ska bli framgångsrik (Bendová och Fialová, 2015). 

Den 18 november 2015 höll Regeringen en psykiatrikonferens på Konserthuset i Stockholm 

under rubriken: ”Psykisk hälsa – hela samhällets ansvar”. Frisk- och riskfaktorer handlar 

bland annat om att vi måste borga för att alla elever känner sig inkluderade i lärmiljön och att 

de slutför sin utbildning. Vi erfar att det kan vara avgörande för våra elevers framtida 

psykiska hälsa att de får det stöd de behöver i skolan (Rehnlund, 2015). Även Bååth (2014) 

belyser att det finns ett stort värde i att alla elever känner sig inkluderade och här har alla som 

arbetar i skolan ett ansvar att skapa skolmiljöer där alla elever kan delta. Skolans utbildning 

ska vara tillgänglig för alla och pedagogernas stora utmaning ligger i att söka alternativa 

lösningar. 

Alla världens länder har ett ansvar att främja alla elevers utbildning där de känner sig 

inkluderade. Ett sätt att utöka inkluderingsmöjligheter handlar om att fördjupa alla pedagogers 

specialpedagogiska kunskaper.  Utbildning i specialpedagogik erbjuder största utsikterna till 

att främja integration. Då rustas pedagoger för att förbereda sig på att möta utmaningar och i 

detta ingår också att vända och vrida på sina synsätt och inställningar. Pedagoger måste få 

tillgång till stöd och resurser för att kunna undervisa på olika sätt och kunna möta olika typer 

av särskilda behov. Specialpedagogisk utbildning bör ingå i lärarutbildningen (Cook, Klein, 

Tessier och Daley, 2004). 
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2.2 Lärandeteorier 

Begreppet lärande är mångfacetterat och synen på begreppet är knutet till 

samhällsutvecklingen. I inledningen till den här studien finns ett 100-årigt citat från Dewey (i 

Hensvold, 2006). Dewey uttryckte en oro för vad som skulle kunna hända om elever 

undervisades på samma sätt som skolans lärare ”alltid har gjort”.  Elevers lärande hänger 

starkt ihop med vad som kommer att behövas för dem i deras framtida liv och vilka kunskaper 

samhällets medborgare behöver (West, 2012).  

Synen på lärande och vilka kunskaper som samhället behöver har genom åren förändrats och 

den demokratiska aspekten har under lång tid funnits med som en viktig del i lärandet. Att 

kunna läsa, skriva och räkna har ansetts vara demokratiska baskunskaper (Bertini och Kimani, 

2003; Körling, 2012).  

Kunskap som människor bildar syftar till att användas. Oavsett om kunskapen 

kommit till genom sunda förnuftets eller vetenskapens produktionsprocess, 

utnyttjas den för att förklara och förstå världen och den läggs till grund för 

handlingar  

(Ekholm, sid. 5, 1992). 

 

Med anledning av det skiftande synsättet på lärande synliggörs begreppets varierande 

innebörd och hur begreppet kan ses i den här studien.  

2.2.1 Behavioristiskt, kognitivt och konstruktivistiskt perspektiv 

Behaviorismens grundare anses vara den ryske fysiologen och pedagogen Pavlov. I forskning 

som Pavlovs utförde observerades hundar och det framkom att hundarna utsöndrar saliv när 

de äter. Det är en naturlig och obetingad reflex. Reflexen stimuleras genom att hunden ser mat 

eller känner dess lukt, men reflexen kan också sättas igång av andra faktorer. Ett exempel på 

annan utlösande faktor är att den individ som vanligtvis matar hunden kommer in i rummet, 

där hunden befinner sig, och även då utsöndrar hunden saliv.  Denna reflex kallas betingad 

reflex. Det finns en konstlad förbindelse mellan stimuli och en respons (Säljö, 2000). 

Den amerikanske psykologen Skinner visade att betingning inte enbart kan tillämpas på 

reflexmässiga beteenden. Förstärkning kan användas på andra sätt och här kan beröm eller 

uppmuntran skapa andra typer av beteenden. Fenomenet kallas operant betingning. I 

lärmiljöer kan operant betingning användas genom att ett läromedel (eller en app) är 

uppbyggd så att elever får utföra en uppgift och därefter får eleverna direkt veta om uppgiften 

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0360131512002199%20/%20bib4
http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0360131512002199%20/%20bib4
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utförts på rätt sätt. Är den rätt utförd ges återkoppling i form av positiv förstärkning och om 

svaret är felaktigt uteblir förstärkningen (Säljö, 2000).  

I ett kognitivt och konstruktivistiskt perspektiv sker lärande och kunskapsutveckling genom 

aktiv bearbetning inom individen. Ofta är det individanpassade uppgifter som är av 

problemlösningskaraktär. Det här perspektivet bygger på en kunskapsteori som utvecklades 

av den schweiziske kunskapsteoretikern och utvecklingspsykologen Jean Piaget.  

När IKT används i lärmiljöer kan det vara dataprogram eller appar i pekplattan som är 

konstruerade så att en svårighet ska lösas för att eleven ska komma vidare i uppgiften. Elever 

tolkar ny kunskap genom tidigare erfarenheter där de försöker anpassa och applicera de nya 

kunskaperna till det de redan kan. Begrepp som förförståelse, reflektion och transformation 

ingår i det kognitiva och konstruktivistiska perspektivet där begreppet kunskap kan bytas ut 

mot meningsskapande.  I denna process innefattas inte bara elevers tankevärld utan även deras 

känslor (Johnson, 2014). 

2.2.2 Sociokulturellt eller socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Det sociokulturella eller socialkonstruktivistiska perspektivet innebär enkelt beskrivet att 

kunskaper och färdigheter som tidigare generationer har erfarit utvecklas och lever vidare i 

nya generationer, i nya sammanhang. Detta perspektiv bygger i huvudsak på den ryske 

utvecklingsteoretikern Lev Vygotskijs teorier.  

Kunskapsutvecklingen sker utifrån sociala sammanhang i till exempel lärmiljön eller i 

hemmet. Utvecklingen sker först mellan individer och sedan genom individuell bearbetning. I 

ett sociokulturellt perspektiv talas det om lärande på individnivå, lärandeprocesser genom 

vilka människor approprierar kunskaper och färdigheter. Appropriering innebär att lärande är 

en process som sker både inom individen och i relation med andra individer och i kollektivet. 

I det sociokulturella perspektivet är olika slags verktyg betydelsefulla i lärandet.  Begreppet 

artefakter är ett samlingsbegrepp för olika verktyg som ska hjälpa individer att till exempel 

skriva och läsa (papper, penna, pekplatta, dator, telefon etcetera). Att ha möjlighet att kunna 

lagra och organisera information i ett annat minne än i människans egen hjärna är också en 

artefakt. I det sociokulturella eller socialkonstruktivistiska perspektivet är kunskapsutveckling 

starkt kopplat till språket (Säljö, 2002). 
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Centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är den proximala utvecklingszonen som 

synliggör varje individs utvecklingspotential. För att lärande ska ske behöver de uppgifter 

som elever ställs inför vara på en nivå som utmanar elevers förmågor (Säljö, 2002). 

2.2.3 Lärandeprocesser 

Lärandeprocessen kan ses ur fler perspektiv där både kunskap, omsorg och fostran ingår. 

Processen är komplex där varje elevs förmågor, familjesituation och hälsa måste vägas in. 

Elever ska erfara känslan av att vara kompetenta och de ska få stöd att utveckla realistiska 

förväntningar för framgång. Om elever ska lära sig att ta ansvar för sin kunskapsutveckling 

behöver de också få känna sig delaktiga i lärandet. I begreppet omsorg ingår även trygghet där 

lärande och kunskap måste bygga på att både skolan och utvecklingen i samhället vävs 

samman för i annat fall känns lärandet meningslöst och fyller ingen funktion (Lundmark, 

2000).  

Nutidens pedagoger vill gärna formulera kunskapsutveckling och lärande i mål och de pratar 

ofta om målstyrning. Steinberg (2013) menar att skolans undervisning inte bör styras med mål 

utan med värderingar. Alla elever i en grupp kan inte ha samma mål, utan det ska handla om 

vilken riktning skolan styr mot. Det allra viktigaste är pedagogers människosyn, syn på 

lärande och de relationer som skapas i lärmiljön (a.a.).  

IKT-verktyg kan underlätta pedagogers arbete genom att enskilda elevers behov kan styra på 

vilket sätt de har möjlighet att lära sig något. Utbudet av digitala resurser är näst intill oändligt 

vilket medverkar till att pedagogen borde finna någon metod som varje enskild elev finner 

stimulerande där även kritiskt tänkande ingår. Att arbeta med IKT på både ett praktiskt och 

teoretiskt plan i skolan säkerställer att framtidens medborgare i samhället får kunskap som 

gagnar samhällsutvecklingen (AlagaranII, 2013; Steinberg, 2013). 

En central del i undervisning är att pedagoger måste organisera pedagogiska miljöer som ger 

eleverna de bästa möjligheterna och de bästa villkoren att lära sig det som krävs enligt 

läroplanen. Pedagoger kan inte överföra sina kunskaper till sina elever i den meningen att 

elever kan ta över pedagogers erfarenheter via någon slags överföring av tankar och 

erfarenheter i genomgångar och föreläsningar.  
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Pedagogers uppgift är att skapa fysiska och kommunikativa platser i lärmiljön där dialoger, 

grupparbeten, IKT etcetera vävs samman till en meningsfylld lärmiljö (Mathiasen, 2006). 

Lundmark (2000) synliggör hur olika krav och faktorer kan vara varandras ytterpunkter (figur 

2). Pendlingen mellan traditionell och en nyare syn på undervisning kan skapa dilemman och 

exempel på ytterligheter kan vara åtstramning (traditionell syn) eller eget ansvar (ny 

kunskapssyn). 

När IKT införs utmanas det behavioristiska perspektivet, enligt Lundmark (2000). Det 

behavioristiska perspektivet innebär en traditionell syn på kunskap och här gör elever moment 

i tur och ordning.  

 

Figur 2. Pendlingen mellan en traditionell och en nyare syn på undervisning (Lundmark, 2000, 

sid.119) 

Den traditionella synen är baserad på att kunskap är något stabilt, definitivt och slutet. Elever 

övar inför ett prov och om de sedan klarar alla moment i provet har det visat sig att de ”kan” 

det som har övats in. Om IKT-verktyg används för att öva in färdigheter, likt den traditionella 

synen, sker ingen förändring i lärandet (a.a.). 
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Eleverna har inte fått större möjligheter att förstå sin omvärld, utan IKT-verktyget används 

istället på ett traditionellt sätt. Den enda skillnaden är att lärandet sker på digitalt sätt istället 

för på traditionellt sätt med papper, penna, böcker etcetera (Steinberg, 2013). Elever som har 

svårigheter i undervisningen har varierade möjligheter att använda IKT. Användningen kan 

underlätta skolarbetet och ge ett bredare utbud av möjligheter i lärmiljön i väldigt många 

länder i världen, enligt Hasselbring och Williams (2000).  

Skolans undervisning kan baseras på olika teorier och Tissington (2008) belyser 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Bronfenbrenner var en rysk-amerikansk psykolog 

(NE, 2016f) som bland annat studerade barnuppfostran i USA och Sovjet. Bronfenbrenner 

undersökte också vilken effekt ingripanden från skola och samhälle har på försummade barn 

(a.a.). I Bronfenbrenners ekologiska systemteori ingår system på olika nivåer (micro-, meso-, 

exo- och makrosystem). Systemet är komplext och alla relationer är dubbelriktade och 

ömsesidiga vilket betyder att de påverkar varandra (a.a.).  Johnson samarbetade med 

Bronfenbrennern (Stockholms universitet, 2016) och utifrån det systemteoretiska perspektivet 

utvecklades projekt som bland annat handlade om utveckling i skolan. Johnson (sid. 303. 

2014) synliggör hur komplex lärandeprocessen är i förhållande till teknik-användning i 

figuren här nedan. Figuren kan förenklat beskrivas som en teori som utgår från 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori, ett ”ekologiskt-lärmiljö-perspektiv”. Här är 

behaviorism, kognitivism och konstruktivism organiserat inom en gemensam ram. Inom 

ramen ingår olika teorier i aspekter av lärande och utveckling. 

 

Figur 3. Det ekologiska lärmiljöperspektivet (Johnson, 2014, sid. 303). 
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I det ”ekologiska-lärmiljö-perspektivet” uppstår interaktion mellan individer, miljön och 

teknik på olika nivåer. Modellen beskriver och relaterar till olika processer som sker i 

människors liv, på olika nivåer. På mikronivån finns till exempel miljön i hem och skola och 

här sker interaktion mellan släkt och vänner. Människans egen biologi ingår också i 

makronivån (Tissington, 2008; Johnson, 2014). 

På mesonivån sker kontakter mellan miljöer, till exempel interaktionen mellan hem och skola. 

Exonivån inkluderar miljömässiga förhållanden som indirekt påverkar till exempel eleven. 

Vilka arbetsplatser föräldrarna har är exempel på exonivån. Makronivån avspeglar vilka 

kulturella värden samhället erbjuder, till exempel barns rättigheter. Begreppet 

”chronosystem” illustrerar utvecklingsprocesser som sker över tid. Ett exempel kan vara 

övergången mellan skolans olika stadier (Tissington, 2008; Johnson, 2014). 

Enligt Johnson (2014) har pedagogiska lärteorier två viktiga funktioner att fylla. Den första 

funktionen handlar om att teorier ger en begreppslig ram för att kunna tyda vad som händer i 

undervisningen och det andra handlar om på vilket sätt undervisningen kan förbättras. Det 

gäller både fysiska och interaktiva online miljöer. IKT i lärmiljöer hjälper elever och 

pedagoger att bland annat planera och organisera undervisningens uppgifter. Interaktiv miljö 

stödjer också utvecklingen av komplexa kognitiva processer och metakognitiva förmågor 

stimuleras i online-miljöer (a.a.). 

En studie (Hasselbring och Williams, 2000) visar att pedagoger över hela världen känner till 

att det finns elever som har svårigheter i skolan och att de har behov av särskilt stöd. I USA 

har 60 procent av de elever som är i behov av särskilt stöd inlärningssvårigheter och 

socioemotionella problem. Studien (a.a.) visar att denna grupp elever ökar för varje år som 

går. Övriga elever som är i behov av särskilt stöd har hörsel/synskada, tal/språkstörning eller 

psykisk utvecklingsstörning. Alla dessa elever i behov av särskilt stöd har inte tillgång till 

IKT vilket innebär att miljontals elever över hela USA inte kan prestera utifrån sina förmågor 

i en traditionell pedagogiskt lärmiljö. De behöver tidsenligt stöd och när IKT används främjas 

lärprocesserna för alla elever som befinner sig i skolan (a.a.) Giota och Lundborg (2007) visar 

i sin studie att 40 procent av Sveriges elever har varit i behov av särskilt stöd under sin 

skolgång.  I Sverige kategoriseras elever (Skolverket, 2014) utifrån liknande begreppsklasser 

som man gör i USA och socioemotionella problem kan vara att eleven inte trivs i skolan, drar 

sig undan och har hög frånvaro. 
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Pedagoger måste lära sig mer om IKT om alla elever ska ges möjlighet att klara av sin 

utbildning på ett fullgott sätt och i IKT ingår även socialt och intellektuellt lärande. 

Huvudmålet för teknik- och mediakunnighet handlar om att pedagoger ska ge eleverna, 

framtidens medborgare, kunskap om hur teknik fungerar och hur teknik kan påverka 

vardagslivet.  I det ingår kunskap om på vilket sätt tv, datorer, pekplattor, telefoner, 

interaktiva spel, sociala medier etcetera har inflytande på vår kunskapsnivå, våra värderingar 

och vårt uppförande i samspel med andra. I detta sammanhang är pedagogers förhållningssätt 

och intresse för teknikanvändning betydelsefullt (Shelley-Robinson, 2013).  

2.3 IKT i skolan  

2.3.1 IKT/IT-kunskap och användning i lärmiljöer 

Förkortningen IKT står för informations- och kommunikationsteknik där till exempel 

pekplattor, datorer och telefoner är IKT-verktyg. Även internetåtkomst inräknas i IKT vilket 

möjliggör att kommunikation med andra kan ske genom tekniken. IT-användning innebär 

ungefär samma sak som IKT men i IT ingår inte möjligheten till kommunikation lika starkt 

som en del i begreppet även om internetåtkomst också finns med då man talar om IT. När 

begreppet IT började användas var datorer med kabelbundet internet detsamma som IT. 

Här följer en bakgrund till hur teknikutvecklingen har lett fram till IKT kopplat till 

grundskolans undervisning. Tillbakablicken börjar för ungefär 50 år sedan. Historiskt sett har 

utvecklingen inom kommunikationskulturen skett gradvis och långsamt. Efter andra 

världskriget accelererade teknologiutvecklingen på kommunikationsområdet samtidigt som 

utbildningsnivån stegrades.  I mitten på 1950-talet påbörjades televisionens inträde i Sverige. 

Några år senare började TV bli en vanlig apparat i de svenska hemmen och det 

revolutionerade kommunikationssamhället med nya medier och kommunikationsmönster. En 

sådan genomgripande förändring påverkade inte skolans lärmiljö nämnvärt (Carlsson, 2013).  

Lärarkårens förhållningssätt inbegrep helt enkelt att utestänga det nya på grund av att det 

fanns en uttalad uppgift att motarbeta denna dåliga kultur. Skolans kultur har dominerats av 

skrift- och bokkulturens normer. Den ”nya medie- och teknikanvändningen” kallades 

ungdoms- och populärkultur, vilket ansågs ha undermålig estetisk kvalité, vara omoraliskt och 

ha en mängd fler negativa kvaliteter (Adelmann m.fl. 2013).  
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I början av 1960-talet gjordes en studie (Andersson, 1962) med både TV-baserad 

undervisning och programmerad undervisning. Förhoppningen var att dessa erfarenheter 

skulle ge bättre kunskap om hur dataprogram skulle kunna kartlägga och utveckla elevers 

förmågor i ämnet geografi. I studien framkom att det var svårt att programmera 

inlärningsuppgifter som skulle leda fram till det som avsågs. De som gjorde programmen kom 

fram till att det var svårt för elever att fuska och samtidigt ställes frågan huruvida fusk är ett 

problem. Programmerarna kom fram till att ett bra inlärningsprogram inte ger elever någon 

anledning att fuska eftersom motivationen oftast är hög om programmet upplevs vara lärorikt 

(a.a.). 

 När de populärkulturella inslagen gjorde sin entré i skolans lärmiljö var syftet att 

medvetandegöra eleverna om vilka allvarliga brister kulturen hade. Barn och ungdomar skulle 

lära sig att bli kritiska och kunna demonstrera mot mediekulturen som var så dålig (Adelmann 

m.fl. 2013).  

I slutet på 1970-talet började vissa skolor nyttja tekniska verktyg där användandet av datorn 

”var först ut”. På 1980-talet uppmärksammade Göranzon (1984)  att datoranvändning inte 

kunde ses som ”bara ett verktyg” utan att detta skulle komma att förändra hela samhället. Den 

nya tekniken skulle innebära att alla individer behövde förhålla sig till och lära sig kunskaper 

som ingen tidigare hade behövt (a.a.).  

Ungefär två decennier senare möjliggjorde tekniken bland annat att nätbaserad information 

lätt kunde nås och många läromedel fanns också att tillgå via datorn. Till exempel kunde en 

talsyntes i datorn läsa upp text istället för att en skolpersonal läste högt.  Det var stora 

nationella skillnader då det gällde tillgång till teknik och möjligheten att använda den.  Syftet 

med införandet av ny teknik var att den skulle möjliggöra modernare undervisning där elever 

bland annat skulle få ökad förståelse för omvärlden. Det ökade informationsflödet skulle höja 

elevers kunskapsnivå (Bertini och Kimani, 2003; Pedersen, 1998).   

Under 1990-talet började man i pedagogiska sammanhang byta ut begreppet inlärning till 

ordet lärande. Elever och pedagoger skulle lära tillsammans (Säljö, 2000). Teknik och internet 

kommer att förändra förskolans och skolans roller som kunskapsbildande plattformer, anser 

McLean, Jones och Scharper (2015). Barn kommer att kunna lära sig att läsa och skriva 

genom sina föräldrar och från "gemenskapen" som nu kan omfatta hela världen (a.a.).  
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En bit in på 2000-talet belyste Karlsohn (2009) hur utvecklingen från stordatorer till 

persondatorer med nätverk och internet har skapat oanade möjligheter. Datorn var från början 

ett verktyg som sedan har övergått till ett medium. IKT skapar enorma möjligheter men det 

blev också svårt att överblicka dess konsekvenser (a.a.). År 2000 startade Utbildnings Radion 

(UR) ett pilotprojekt under namnat Mediebiblioteket som syftade till att öka användningen av 

tv-program och radio i skolan. UR skapade en redaktion som var helt inriktad på pedagogisk 

utveckling och här var tillgänglighet och digital distribution ledord (Boreson, 2013). 

Idag används IKT över hela världen, i skolor, på arbetsplatser och på fritiden. Mobil och 

trådlös teknik har under de senaste åren revolutionerat världen. En användare kan utföra en 

eller flera parallella aktiviteter när som helst på dygnet. Att kunna interagera med andra 

användare från praktiskt taget hela världen har blivit vardagliga handlingar. 

IKT-användning går inte att stoppa utan utmaningen handlar om att finna 

användningsområden som underlättar vardagen för människor, oavsett om de är elever i 

skolan eller individer som på grund av ålderdom eller sjukdom är i behov av särskilt stöd 

(Bertini och Kimani, 2003).  

Skolan i Sverige ska ansvara för att varje elev är förtrogen med IKT, så att de i sitt framtida 

liv har förmåga att använda IKT i sitt vardagliga liv.  Elever ska använda modern teknik som 

ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Skolverket, 2015a). 

Pedagoger måste fråga sig vad IKT kan tillföra och hur det påverkar våra liv på olika sätt. I ett 

lärande perspektiv måste innehåll och motivation ingå. Lärande och IKT måste få möjlighet 

att gå hand i hand och pedagogens roll i 2000-talets lärmiljö är att sammanfoga dessa (Smith 

och Throne, 2009).  

Sverige är ett av de mest teknologintensiva och ”uppkopplade” länderna i världen och många 

av dagens elever har tillgång till IKT i skolan redan i de lägre åldrarna, från förskoleklass och 

uppåt (Carlsson, 2013).  

I princip alla svenska 15-åriga elever svarar att de har tillgång till dator och 

internet i skolan. I genomsnitt är svenska elever online 39 minuter per dag på 

skoltid, vilket är över OECD-genomsnittet på 25 minuter. 

                                                                                                                    (Skolverket, 2015c) 
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EUS:åtta nyckelkompetenser 

1. Kommunikation på modersmålet. 

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och 

grundläggande vetenskaplig och 

teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella 

uttrycksformer. 

Under senare år har det funnits en övertro på IKT och dess möjligheter att förändra skolans 

lärmiljö, anser Player-Koro (2015). Staten, kommuner och enskilda skolor använder ansenliga 

belopp på ogenomtänkta IKT-projekt som ska verka som något slags trollspö. Politiker 

beslutar om stora IKT satsningar utan att ha kunskap om vad det är skolans elever och 

pedagoger har behov av. Det är ett allvarligt problem (a.a.).  

Även forskare Sjödén (i af Sandeberg, 2015) uttrycker att det finns dilemman kring införandet 

av IKT i skolan: 

Vi behöver ett smalare utbud med högre kvalitet. Kanske behövs ett nationellt 

ämnesråd, som i Danmark, för att hjälpa lärarna på vägen. De ska inte behöva 

ägna sin fritid åt att "gissa" vilka läromedel som fungerar bra. 

Precis som Sjödén (i af Sandeberg, 2015) uppmärksammar har Danmark en nationell strategi 

för IT i skolan. Strategin har existerat i snart fem år. Ungefär 1,5 miljarder danska kronor har 

avsatts under dessa år för att digitalisera medborgarna där både skolan och den offentliga 

sektorn ska förbättras och effektiviseras (Pålsson, 2016a).  I Finland införs en ny läroplan 

hösten 2016 (LiU-nyheter, 2014) och läroplanen utgår från EU: s åtta nyckelkompetenser 

(EUR-Lex, 2006). Syftet med den nya läroplanen är att utveckla och förändra skolans lärmiljö 

och undervisning (Pålsson, 2016b). Här nedan visas de sju delkompetenserna som kommer att 

ingå i Finlands läroplan och de är generativa, vilket innebär att de ska ingå i alla ämnen. 

Finlands läroplanskompetenser kan jämföras med EU:s åtta nyckelkompetenser. 

      

 Figur 4. Målen i Finlands nya läroplan.        Figur 5. EU:s nyckelkompetenser (EUR-Lex, 2006)               

(Pålsson, 2016b).                            

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32006H0962
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Elever ska ha goda möjligheter att förbereda sig för vårt digitala och komplext globala 

samhälle. Elever ska ha möjlighet att utveckla alla olika förmågor så att de i hög grad klarar 

av att hantera de utmaningar som krävs för att kunna växa in i livet som människa och som 

medborgare (Dunkels, 2008; Pålsson, 2016b; Smith och Throne, 2009). I dessa förmågor 

ingår förmågor som behövs både i skolan och på fritiden.  

Sveriges Regering (2015) gav den 24 september 2015 Statens skolverk i uppdrag att föreslå 

nationella IT-strategier för skolväsendet. I april 2016 åskådliggjordes de IT-strategier som 

Skolverket har lagt som förslag. Visionen är att IT-strategierna ska vara uppnådda år 2022. 

För att skolväsendet ska kunna nå visionen, krävs insatser av många olika yrkesgrupper på 

olika nivåer, bland annat på nationell nivå och på huvudmannanivå (a.a.). I Sveriges 

nationella strategi synliggörs behovet av att digitalisera skolans miljö och att skolor ska ges 

förutsättningar att ta tillvara alla möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Tanken med 

strategin är att den ska vara ett stöd för skolutveckling och framförallt att den ska ge stöd för 

elevers lärande. Pedagoger som arbetar i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem ska i 

framtiden kunna använda funktionella digitala verktyg i sitt arbete (Sveriges Regering, 2015). 

Sveriges nationella strategi påminner om de nordiska ländernas strävan att förbereda 

nationens elever för framtiden och EU:s nyckelkompetenser (EUR-Lex,2006) finns med i 

visionen. 

Sakta men säkert blir IKT i undervisningen en naturlig del i skolans lärmiljö i Sverige, 

Danmark, Finland och Norge (Pålsson, 2016a). Även skolor i Storbritannien arbetar aktivt 

med IKT genom att bland annat undervisa elever från årskurs 1 i datavetenskap (LiU-nyheter, 

2014). Vilka kunskaper och användningsområden IKT innefattar och vad elever behöver 

kunna om IKT kan vara svårt att ta tag i och förstå. Handlar det om att kunna hantera tekniska 

enheter, att förstå programvaror och programmering eller handlar IKT om allt, om både 

hårdvara och mjukvara? Pedagoger och forskare behöver hålla ett öppet sinne till de 

pedagogiska programvaror som finns att tillgå då IKT införs i lärmiljön. Både teknik och 

pedagogiska programvaror kan ha enorm potential och inverka på undervisning och inlärning 

på ett positivt sätt. Samtidigt ska pedagoger hålla ett kritiskt öga på sina nuvarande 

begränsningar som kan bli ett hinder i IKT-utvecklingen. Pedagogisk programvara öppnar nya 

möjligheter för individuellt anpassningsbara uppgifter och det tillåter att elever får möjlighet 

att inta olika sociala roller som har visat sig få kognitiva effekter. IKT kan skapa både 

möjligheter och hinder i lärandeprocessen där det pedagogiska värdet varierar (Sjödén, 2015).  
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Elevernas IKT-kompetens bedöms som en del i de olika skolämnena och bedömningen sker 

lokalt av lärarna på skolan. Definitionen av vad IKT i lärmiljön innebär är oklart även om 

begreppet "IKT" är integrerat i nationella läroplaner (Sejer Iversen och Ask Rasmussen, 

2016).     

Det finns en kunskapsklyfta mellan elever som använder IKT och vuxna. Elever uppfattar att 

pedagoger och vårdnadshavare gör upp regler och kontrollerar IKT-användning och 

internetåtkomst utan att diskutera hur IKT kan utnyttjas i utbildningssyfte.  Detta nya IKT 

perspektiv är ett dilemma som måste synliggöras, hur vi vuxna relaterar till ny teknik. Vi 

vuxna använder begrepp utifrån gammal teknik medan eleverna diskuterar konsekvenserna av 

den nya.  Utbildningssystemet måste utveckla förhållningssätt och användandet av teknik i 

lärmiljön. Dialog bör föras i ett brett fält i samspel med individer som befinner sig inuti 

utbildningssystemet och elever som har erfarenheter och kunskaper från utsidan.  

Gapet mellan vad som används för att lära sig något nytt på fritiden och vad som används i 

skolan får inte bli för stort, anser Dunkels (2008), Smith och Throne (2009). Syftet med IKT 

var att det skulle användas i utbildningsprocessen och i ett teoretiskt perspektiv skulle IKT ge 

positiva effekter. Både pedagoger och elever skulle få en enormt varierad och aktuell kunskap 

som skulle vara lättillgänglig i en relativt snabb miljö och i vissa fall skulle kunskapen också 

vara gratis (Perbawaningsih, 2013).  

IKT är inte den enda förkortningen som används som ett samlingsbegrepp för kunnighet inom 

teknisk-, informations- och mediekunskap utan både MIK och MIL förekommer.  Det kan lätt 

uppstå begreppsförvirring när flera förkortningars innebörd påminner om varandra så med 

anledning av det finns begreppen MIK och MIL med under den här rubriken som ett kort 

inslag. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) förordar 

användningen av ett samlingsbegrepp kring medie- och informationskunnighet. I Sverige har 

vi förkortat begreppet till MIK i syfte att harmonisera begreppet och bättre möta den samtida 

utvecklingen med konvergerande medie- och informationsplattformar (Carlsson, 2013). 

Thorslund (2016) belyser att Statens medieråd rekommenderar att skolans pedagoger i sin 

undervisning använder det gemensamma samlingsbegreppet för medie- och 

informationskunnighet (MIK) istället för IT, IKT, digital kompetens, mediekompetens och 

digital litteracitet.                
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Begreppet MIL (Media och Informations Literacy) är ett mer internationellt begrepp som 

UNESCO använder och föreslår. Det innefattar media och informationskunnighet där 

pedagogers och elevers lärande ingår tillsammans med målet att styra mot ett skrivkunnigt 

samhälle (Singh och Horton, 2013) 

I den här studien betyder god tillgång till IKT och IT i lärmiljön att elever i behov av särskilt 

stöd har god tillgång till pekplattor och datorer samt att dessa enheter har internetåtkomst. Att 

ha god tillgång innebär antingen att skolan har 1:1 eller att elever i behov av särskilt stöd har 

tillgång till ett eget IKT-verktyg (som skolan har köpt in) och som kan användas då skolarbete 

ska göras. Det innebär att IKT-verktyget kan kopplas upp mot internet både trådlöst och 

genom kabelbunden åtkomst. 

2.3.2 Alternativa verktyg, lärverktyg, tidsenliga verktyg och IKT-verktyg 

I den här studien benämns tekniska enheter som används som redskap i lärmiljön på olika sätt 

och det kan skapa förvirring. Här följer en liten begreppsförklaring till dessa uttryck i hopp 

om att det ska bringa lite klarhet. Olika uttryck kan användas då skolan inför IKT i lärmiljön. 

Uttrycket ”alternativa verktyg" kan sägas vara ett ersättningsbegrepp för det äldre uttrycket 

kompensatoriska hjälpmedel som har använts tidigare. Ordet ”kompensatorisk” för lätt 

tankarna till att man vill kompensera för en brist hos en individ. Uttrycken ”alternativa 

verktyg” och/eller ”lärverktyg” betonar i större utsträckning skolans ansvar för att skapa en 

lärmiljö som är tillgänglig för alla elever (Skolverket, 2015b; SPSM, 2015a). 

Begreppet lärverktyg signalerar att det är en artefakt som ingår i lärandeprocessen.  

Alternativa verktyg, lärverktyg och tidsenliga verktyg används som begrepp då tekniska 

enheter ska användas i skolan (Skolverket, 2015b; SPSM, 2015a). 

I dagens skola har alla elever rätt att känna sig delaktiga och kompetenta. IT och alternativa 

lärverktyg kan hjälpa till att skapa delaktighet och bidra till att elever känner sig som 

kompetenta. När undervisningen bjuder variation blir det till exempel enklare för varje elev 

att hitta sitt egna sätt att skriva, läsa och göra presentationer. Pedagogers stora utmaning är att 

finna framgångsrika undervisningsmetoder. När pedagoger planerar sin undervisning behöver 

de grundläggande resonerande tankarna handla om att förebygga och inkludera alla elever.  
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Tillgänglig undervisning innebär att pedagoger planerar undervisningen så att den bidrar till 

att alla elever ges möjlighet att lyckas. Skolan måste köpa in adekvat utrustning och samtidigt 

skapa lärtillfällen för pedagogerna så att de får utökad kompetens. Många kommuner har 

startat upp övergripande verksamhet kallad Skoldatateket. I den verksamheten arbetar oftast 

specialpedagoger och IT-pedagoger. Syftet med verksamheten är att de ska ge 

specialpedagogiskt stöd till skolor och dess pedagoger i kommunen (Söderqvist, 2013a).   

I ett initialt skede kan kommunen söka ekonomiskt stöd från SPSM då sådan verksamhet ska 

ordnas. En av fördelarna med en kommunövergripande specialpedagogisk verksamhet är att 

ansvaret för att öka kompetensen kring IKT kan ligga där, istället för på enskilda skolor. Till 

exempel kan ansvar för IKT-utbildningar, sökning efter digitala läromedel och lättanvända 

talsyntes- och stavningsprogram etcetera ingå i den specialpedagogiska verksamheten 

(Söderqvist, 2013a). Begreppet tidsenliga verktyg går inte att söka förklaring till i ett 

uppslagsverk, utan det är ett begrepp som bland annat används av skolor, kommuner, statliga 

myndigheter och media. Tidsenligt förklaras i NE (2015c) såsom något som väl återger det 

typiska under viss (förfluten) tidsperiod. Ett annat ord skulle kunna vara modern.  

Lärverktyg kan, enligt forskare Sjödén (i af Sandeberg, 2015), vara ämnesdetekterade och 

interaktiva datorprogram som kan ge feedback i syfte att uppnå ett visst kunskapsmål. 

Begreppet lärverktyg är en översättning från engelskans educational tools. 

Davidsson (Skolverket, 2015b) vid Elevhälsan och Umeås kompetenscentrum för digitalt 

lärande vill att vi använder begreppet ”tidsenliga verktyg” istället för att kalla det 

”alternativa” eller ”kompensatoriska” verktyg. Begreppet ”tidsenliga verktyg” signalerar att 

digital teknik kan användas för att utveckla och främja alla elevers lärande, vilket betyder att 

vissa elever inte behöver känna sig utsatta för att de har ett verktyg som inte alla har (a.a.).  

Socialstyrelsen (2012) uppmärksammar att barn som är i behov av särskilt stöd inte per 

automatik får ta del av de gynnsamma förhållanden som finns på skolor med hög 

kunskapsnivå och detsamma gäller om skolan har god tillgång till teknik, inget sker 

automatiskt. Skolan och samhället måste bli bättre på att ge elever det stöd de behöver (a.a.) 

och när 1:1 miljö införs blir teknikstöd tillgängligt för alla. IKT-verktyg är ännu ett begrepp 

som kan likställas med tidsenligt verktyg där bland annat pekplatta och dator ingår. 
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2.3.3 Pekplatta, dator, internetåtkomst och 1:1 

Idag finns det väldigt många olika märken och storlekar på pekplattor och de har varierande 

minne och datakapacitet. Pekplattor ger betydande möjligheter utifrån vad tidigare teknik har 

erbjudit eftersom mycket sker via touchskärmen där det till exempel finns tangentbord och 

inspelningsmöjligheter. Pekplattor kan också erbjuda ett stort sortiment av appar som kan 

vara lämpliga för att stärka barns skilda förmågor och olika inlärningsbehov (Gällhagen och 

Wahlström, 2013; Kucirkova, Messer, Critten och Harwood, 2014; SPSMd). 

De allra flesta pekplattor och datorer har väldigt många funktioner och inställningar som kan 

göras utifrån användarens behov. Bland annat kan textstorleken ändras, kontraster ökas, 

möjlighet att få text uppläst, kartor och beskrivningar finns också lättillgängliga. IKT 

utvecklas för varje dag som går och ju fler aktörer som erbjuder sina produkter ju fler 

valmöjligheter har användarna att välja utifrån specifika behov. Priset på tekniska enheter 

sjunker och fler och fler har ekonomiska möjligheter att införskaffa ett personligt IKT-

verktyg. Vuxna individer (föräldrar) som har behov av särskilt stöd kan ha svag ekonomi på 

grund av arbetslöshet eller lågavlönat arbete, vilket kan bidra till att de inte kan inhandla IKT-

verktyg. Med anledning av det kan det vara bra om elever har tillgång och får lära sig vad 

IKT kan användas till. I alla länder borde beslutsfattare på olika nivåer ha ett intresse av att ge 

ekonomiska bidrag till enskilda individer, till skolor och andra inrättningar i samhället.  

Om samhällets medborgare har tillgång till IKT-verktyg bidrar det till inkludering och 

demokratisering (Bertini och Kimani, 2003).  

I Sverige har tillgången till tekniska enheter ökat lavinartat, enligt Statens medieråd (2016a) 

de senaste åren, både i skolan och i hemmen. Väldigt många barn och ungdomar har tillgång 

till en egen smart mobiltelefon och den har nästan helt ersatt den traditionella telefonen. 

Många elever och deras familjer äger och använder pekplattor, innehavet har mångdubblats 

sedan 2012/13. Andelen barn under två år som använder pekplattan har nästan fyrdubblats på 

två år. Bland nioåringarna har tillgång till egen pekplatta nästan fyrdubblats under dessa två år 

från 12 % till 46 %. Pekplattan gör det möjlig för allt yngre barn att använda digital teknik 

och med tanke på det påverkas även skolans lärmiljö (Statens medieråd, 2016a). Denna 

tekniska explosion ställer högre krav på både förskola och skola eftersom barn behöver vuxna 

personer som har kunskap och som kan vägleda dem i användandet av tekniska och digitala 

verktyg.  
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Alla barn och ungdomar har kanske inte en vuxen person i hemmet som kan ge detta stöd 

vilket innebär att kvalificerad kompetens bör finnas både i förskolan, skolan och på 

biblioteken. Barn i lågutbildade familjer äger oftare egna apparater än barn i högutbildade 

familjer (Statens medieråd, 2016b). 

När elever kopplar pekplattan eller datorn till internet innebär det att ett stort antal funktioner 

finns att tillgå, det är en källa som aldrig sinar. Elever kan använda internetfunktioner i 

språkundervisning från det att de börjar studera ett språk fram till att de studerar på 

universitetets högsta nivå. Danska barn och ungdomar har god erfarenhet av att kunna 

använda internet både i skolan och på fritiden. I åldersgruppen 13-15 år använder 56 procent 

internet dagligen. De nyttjar internet i större grad på sin fritid än vad de gör i skolan. 

Internetaktiviteter kan vara att surfa/söka efter information, texter och bilder. Många elever 

lyssnar på eller laddar ner musik och film. De kan också chatta, spela spel och kommunicera 

via e-post (Mathiasen, 2006). Det här innebär att många elever har lärt sig att hantera flera 

funktioner och tjänster som finns i IKT-verktyg på sin fritid, kunskap som de skulle kunna 

använda i skolans undervisning. Elever kan skriva text, ta bilder och göra presentationer i 

olika sociala appar och dessa kunskaper skulle kunna användas i skolan. 

Att grundskolor har tillgång till trådlösa nätverket är ett viktigt verktyg för att undervisningen 

ska kunna använda IKT. Enligt rapporten "IT i praktiken 2011" är internetåtkomsten alldeles 

för instabil på många skolor. En femtedel av Danmarks kommuner hade så 

underdimensionerade trådlösa nätverk att det absolut inte kunde användas i lärmiljön. Skolor 

som har beslutat att de ska ingå i försök med digitala läromedel måste ha formulerat vilka 

behov som styr användandet. Om internetåtkomsten är svag och ostabil innebär det att digitala 

läromedel inte kan användas. I Danmark hade endast var sjätte kommun formulerat krav för 

skolledningen om internetanvändning (Pålsson, 2016b). 

Många kommuner inför 1:1 i syfte att höja elevernas prestationer. Det kommer många 

signaler från granskningar, till exempel PISA, och även uttryck från media där de svenska 

elevernas sjunkande resultat synliggörs (Grönlund, 2014). Tidigare forskningsresultat visar att 

1:1 i skolan kan bidra till att stärka de sociala och de intellektuella färdigheterna. Det kan 

hjälpa bra skolor att bli bättre men 1:1 kan också bidra till att förstärka problem på sämre 

skolor med svaga elever (Warschauer, 2006; Shelley-Robinson, 2013).  
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När elevers lärmiljö blir en 1:1 betyder det inte detsamma som att alla elever blir mer nöjda 

med skolan.  Elever kan vara exakt lika tillfredsställda med sin skola utan att ha 1:1 i skolan. 

När elever ska skatta skolans kvalité handlar det mer om pedagogers förmåga att inspirera 

sina elever till nya utmaningar, än på hur stor tillgången på IKT-verktyg är. Skolor som 

använder teknik i god harmoni med ämnen och skapar intresse för IKT får högre betyg 

(Grönlund, 2014).  

Det finns ingen samlad forskning som kan visa på något tydligt samband mellan ökad 

teknikanvändning och bättre elevprestationer på standardiserade nationella prov. Vare sig 

datorn, pekplattan eller smarta telefoner kan fungera som ett trollspö, som löser alla problem.  

Det finns föreläsare och media som vill antyda att det är när skolan börjar använda IKT som 

elevernas prestationer ökar.   

Att lärandet effektiviseras när IKT införs i lärmiljön och att det leder till goda resultat är inte 

riktigt sant. IKT möjliggör nya arbetssätt och det kan leda till att positiv lärutveckling sker i 

skolarbetet (Cuban, 2001) och man ska vara införstådd med att teknikinförandet kräver att ett 

förändringsarbete, vad gäller synen på lärande, sker parallellt. Även Grönlund (2014) 

uttrycker att IKT och 1:1 inte bara handlar om att köpa in tekniska enheter. 

”En till en” är inte ett it-projekt utan ett förändringsprojekt. Därför är ledarskap 

den viktigaste framgångsfaktorn. Eftersom förändringarna är genomgripande, 

sträcker sig över flera år och innefattar beslut som ligger över rektors nivå måste 

kommunerna ta ansvar för resultatet, det går inte att bara beställa dem. 

                                                                       (a.a.). 

2.3.4 Elevers kunskap, användning och påverkan av IKT 

När, var och hur elever får IKT-introduktion och hur IKT används påverkar elevernas 

möjlighet och vilja att använda IKT.  När det finns tillgängligt för alla elever på skolan känner 

sig elever i behov av särskilt stöd inte utpekade. Talsyntes, rättstavningsprogram, bildstöd 

med mera bör finnas tillgängligt för alla elever i skolan eftersom det då kan bli en naturlig del 

i lärmiljön. IT-stöd kan bidra till att skapa förebyggande och inkluderande arbetssätt där varje 

enskild elevs behov ska styra. Det ska inte vara tillgängligt för bara en viss grupp elever, med 

till exempel en diagnos, utan alla ska kunna använda IKT (Söderqvist, 2013b).  
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Elever som har särskilt behov av IKT i lärmiljön ska naturligtvis få använda dessa i 

provsituationer också. Oavsett vilken funktionsvariant som bidrar till att särskilt stöd behövs 

måste det ges. Vi skulle väl aldrig drömma om att säga till en elev med glasögon att dessa inte 

får användas i en provsituation (Söderqvist, 2013b). 

Teknik är användbar då nya metoder för lärande och undervisning skapas. Den tekniska 

utvecklingen sker i snabb takt vilket bidrar till att det kan vara svårt för pedagoger att ”hänga 

med” i utvecklingen. Det är viktigt att skolan förbereder framtidens medborgare på vilket sätt 

teknik kan användas i nätverkssamhället (Bertini och Kimani, 2003). Elever i behov av 

särskilt stöd kan till exempel ha kognitiva och motoriska svårigheter och då kan pekplattan 

vara ett bra alternativ. Till exempel behöver elever som ska använda datorn för att skriva, 

göra presentationer etcetera ha förmåga att vänta på att datorn ska ”komma igång” vilket kan 

bidra till att svårigheter uppstår. Pekplattan är skrivbar direkt, utan väntetid. De elever som 

har motoriska svårigheter att styra en mus vid datorn kan använda pekplattans touchskärm på 

ett alternativt sätt eftersom den inte kräver lika stark beröring som datorns tangentbord 

(Johansson och Olsson, 2014).  

Teknik skapar både möjligheter och hinder. Informationskompetens blir viktigt i ett 

nätverkande samhälle och alla som inte känner till hur vi kan söka, värdera, hantera och 

använda kunskap kan hamna i ett utanförskap både i sociala och kulturella sammanhang 

(Säljö, 2005). Datalogiskt tänkande kan ingå som en del i IKT-kunskap. Elever i den svenska 

grundskolan har inte IKT-utbildning på schemat, som ett eget ämne, trots att digitaliseringen i 

samhället växer för varje dag som går.  Att känna till grunderna i användandet av hur datorer 

och internet fungerar kommer att vara betydande inför framtiden, där programmering är en 

del i det datalogiska tänkandet (LiU-nyheter, 2014). 

På Linköpings universitets hemsida (LiU-nyheter, 2014) kan vi läsa att Fredrik Heintz, docent 

i datalogi, har fått en dryg miljon till forskning från statliga Vinnova. Forskningen ska 

behandla hur vi kan införa datalogiskt tänkande från grundskolan och uppåt. Heintz anser att 

elever måste få insikt i den digitala världen på samma sätt som de undervisas i andra ämnen 

på skolan. Utbildningsfrågor kring datalogiskt tänkande måste synliggöras. Alla elever 

behöver utökad kunskap om hur datorer fungerar så att fler kan ta kontroll över tekniken. 

Heintz uttrycker att digitala verktyg är mycket användbara och skolans uppgift är att lära 

elever hur de kan användas (a.a.).  

http://www.sciencedirect.com.e.bibl.liu.se/science/article/pii/S0360131512002199%20/%20bib4
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När elever i behov av särskilt stöd får differentierad undervisning kombinerad med teknik och 

goda förutsättningar med tydlig struktur skapas utmaningar som leder till framgångsrikt 

lärande (Smith och Throne, 2009).   

IKT kan, enligt Smith och Throne (2009) inte längre betraktas som ett frivilligt verktyg eller 

ett särskilt verktyg i lärmiljön. IKT stärker undervisningens effektivitet eftersom den gör det 

möjligt att anpassa lärandet för alla våra unika elever. IKT bidrar till att stimulera elevernas 

fantasi och skapar möjlighet för visuella, ljudmässiga och kinestetiska stimulering. IKT 

skapar broar mellan den verkliga världen och lärmiljön som förbättrar och förstärker lärandet.  

Pedagoger kan inte envisas med konventionella instruktionsstrategier i 2100-talets skola för 

då kommer skolan att förlora sina elever fysiskt, intellektuellt och känslomässigt (a.a.).  

2.3.5 IKT införs - pedagogers utbildning, användning och erfarenheter 

I mer än 40 år har åsikter framförts gällande att tekniska enheter ska användas i skolan. 

Frågan som kan ställas handlar om på vilket sätt pedagoger förbereds för detta uppdrag. I 

skiftet 1970-1980 gjordes en kartläggning av hur omfattande medieutbildningen var vid 

samtliga lärarutbildningar i Sverige och resultatet var nedslående, enligt Carlsson (2013). Det 

här visade att blivande pedagoger inte utbildades i hur tekniken skulle kunna bli en del av 

undervisningen. 

Under åren 1999 till 2002 pågick en stor utbildningssatsning i Sverige (ITiS: en statlig 

satsning på IT i skolan, 2002) som gick ut på att utveckla pedagogers kompetens vad gällde 

datoranvändning och IT som pedagogiskt verktyg. Satsningen anordnades nationellt där 

Skolverket och fackförbundet Kommunal var initiativtagare. Utbildningen kallades ITiS och 

förkortningen stod för Informationsteknologi i Skolan.  

Till ITiS-projektet avsattes 1,7 miljarder kronor och ungefär 70 000 pedagoger fick var sin 

dator. Pedagogerna fick inte någon datorutbildning utan istället fördes pedagogiska 

diskussioner. Kurstiden var avsatt till 35 timmar och kursen leddes av handledare utsedda från 

skolan/kommunen (ITiS: en statlig satsning på IT i skolan, 2002). 

En bit in på 2000-talet fick Skolverket medel och uppdrag av Regeringen att erbjuda praktisk 

it- och mediekompetensutbildning under sju år, från 2007 till 2014. Utbildningen kallades 

PIM och den bedrevs mycket framgångsrikt där ett stort antal av Sveriges förskolor och 
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skolor genomförde utbildningen (Skolverket, 2015c). Pedagoger som undervisar i 2000-talet 

har stora utmaningar att anta då det gäller att ha kunskaper och se möjligheter i användandet 

av IKT.  Genom formella kontroller utreds hur IKT-utbildning och användandet av IKT 

fortskrider där statens utbildningspolitik signalerar hur viktigt det är att ”hänga med”.  I den 

teoretiska traditionen ses utbildningssystemet som en nyckelfaktor för framgång i ett 

samhällsperspektiv. Det genomsyrar också samhällsmedborgarnas möjlighet till arbete och 

utveckling (Player-Koro, 2015).  

EU-kommissionen och OECD och har fastställt att digital teknik i samhället är en drivkraft 

för ekonomisk konkurrenskraft, vilket gör IKT oerhört viktigt i lärmiljön. Undervisning och 

lärande i IKT har blivit ett universalmedel för alla pedagogiska besvär, där IKT tvingats på 

elever och lärare i grund-, gymnasie- och högskolor oavsett om de har uttryckt att behov finns 

eller ej (Player-Koro, 2015). Hur en organisation styr implementationsprocessen är en 

avgörande faktor, enligt Hoekstra och Kaptein (2012). De beskriver olika organisatoriska 

perspektiv som är på micro-, macro- och mesonivå. På micronivån ligger fokus på pedagoger 

och vilka förmågor och behov de har, på macronivån befinner sig skolledningen som ska styra 

implementationen och på den tredje och högsta nivån finns kommunens ledning på mesonivå 

(a.a.). 

Behövs IKT-utbildning när vi inför IKT i lärmiljön på 2000-talet?  Alla elever i skolan klarar 

väl av teknik eftersom de är ”uppvuxna med en modemsladd i munnen”? Ja, det är många 

som inte arbetar i skolan som anser att det bara är att beställa IKT-verktyg och dela ut dem. 

Hur svårt kan det vara? Men de som är verksamma i skolan känner till att IKT-utbildning 

krävs i oerhört hög grad.  Arbetet består ”inte bara” av att IKT-verktygen beställs till skolan 

utan det krävs också att nätverket fungerar och att en ordbehandlare finns installerad (Giertz, 

2014). 

Lägg därtill att pedagoger också ska kunna inspirera och stödja elever med hjälp av IKT och 

då behöver pedagoger i alla fall ha baskunskaper i IKT. Det är viktigt att förstå att pedagoger 

ska ha fokus på vilken uppgift som ska göras (innehåll) istället för att fokus ligger på IKT 

(Giertz, 2014). IKT-kunskap/utbildning och andra förväntningar som dagens pedagoger 

förväntas ”kunna klara av” beslutas ofta på hög organisationsnivå. Det kan i sin tur leda till att 

det inte alltid överensstämmer med de behov skolans pedagoger anser att skolans lärmiljö har 

och/eller har förmåga att infria (Forsman, 2013).  
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Skolpolitiska policytexter kan ge riktlinjer och omtala vad som behövs i skolans utbildning, 

men det behöver inte betyda att det är, vad man faktiskt har behov av eller att skolans dagliga 

verksamhet ägnar sig åt det texterna ”säger”. IKT-utbildning och dess användning är 

betydelsefull för väldigt många elever med funktionsnedsättning och då är pedagogers behov 

av utbildning och erfarenhet av olika sätt att arbeta med IKT en betydelsefull del. Elever i 

behov av särskilt stöd ska ha möjlighet att pröva alternativa sätt att läsa, skriva och 

kommunicera oavsett om funktionsnedsättningen beror på kognitiva, fysiska och/eller 

sensoriska svårigheter. Ett av de allra viktigaste målen i klassrummet bör vara att elevens 

möjligheter att förvärva nya kunskaper, förbättra sina resultat i kombination med att deras 

relationer med omgivningen utökas. Att kunna utföra skolarbetet självständigt ”som alla 

andra” bidrar till att elevens självkänsla ökar. I skolans lärmiljö bör pedagoger uppmuntra 

elever att utveckla sin kompetens och förvärva kunskaper som kommer att vara användbara 

under hela deras livstid. IKT måste införas utifrån både ett pedagogiskt perspektiv och ett 

elevperspektiv om införandet ska bli framgångsrikt.  

Figuren här nedan synliggör de viktiga delarna som Fernández-López m.fl. (2013) anser bör 

ingå då teknikstöd ska införas. 

 

Figur 6. Viktiga delar som bör ingå i lärmiljön när teknikstöd införs (fritt översatt från Fernández-

López m.fl. 2013, sid 80). 
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Alla nordiska utbildningssystem är decentraliserade där ansvaret delas mellan stat, 

kommuner, skolor och lärare. I de nordiska länderna är IKT integrerat på ett 

ämnesövergripande sätt vilket betyder att IKT inte är ett ämne för sig. Pedagoger har 

bristande IKT-kunskaper och det finns inte någon allmän bedömningsram för vilken IKT-

kompetens pedagoger i nordiska nationer behöver, vilket gör dilemmat komplext. Det finns 

flera svårigheter som bidrar till att användandet av IKT blir komplext där målet är att IKT 

används för verkliga problemlösningar.  I ett lärande perspektiv finns bristande kunskap om 

IKT och kreativa processer där bristen på auktoritet och brist på kontroll ingår (Forsman, 

2013; Sejer Iversen och Ask Rasmussen, 2016). 

Alla slags bibliotek kan vara utbildningsarenor för IKT. Folkbiblioteken ska verka för att öka 

kunskapen om hur IKT kan användas för att underlätta lärandet där kunskapsinhämtning och 

delaktighet är viktiga beståndsdelar. Folkbiblioteken ska vara anpassade så att barn och 

ungdomar har möjlighet att få tillgång till språkstimulerande utbud som bland annat innebär 

att de ska erbjuda litteratur utifrån elevers behov och förutsättningar. Bibliotekens utbud och 

mediebegrepp vidgas kontinuerligt, vilket inbegriper att förutom böcker tillhandahålls även 

film, tidskrifter, dagstidningar, musik, tecknade serier och på vissa bibliotek finns också spel 

och IKT-verktyg (SPSMa).  

Många universitets- och högskolebibliotek engagerar sig för att sprida kunskap om IKT och 

MIK. Lärarstudenter, pedagoger med flera kan få tillgång till MIK-relevant material som 

exempelvis UR tillhandahåller. Högskolornas bibliotek riktar sig inte till minderåriga men de 

kan ändå vara en viktig del i utbildningssyfte, eftersom pedagoger kan söka efter relevant 

kunskap både för egen del och för sina elever (SPSMa). Pedagoger har flera möjligheter att 

själva få ny kunskap genom att delta i webbaserade IT-utbildningar. 

Många skolor abonnerar på ett webbaserat uppslagsverk och en stor sådan aktör är 

Nationalencyklopedin som har anordnat en webbaserad IT-utbildning, kallad ”Har du gått IT 

för lärare?”. Utbildningspaketen innehåller tre utbildningar som fokuserar på hur internet och 

sociala medier kan användas i undervisningen.  I utbildningen ingår också frågor om hur man 

som pedagog berörs av upphovsrätt och källkritik på internet (PUL) och på vilket sätt Twitter, 

Face Book, och YouTube kan bli en inspirationskälla och en naturlig del av undervisningen 

(NE, 2015d). 
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Att pedagoger i skolan har bristande kunskaper och att pedagogernas attityder påverkar 

införandet av IKT i skolan har ofta framställts som hinder för den utveckling av skolan som 

måste ske. IT och IKT ska inte bedömas som ett avskilt fenomen utan måste ses i relation till 

det samhällsuppdrag skolan har. Skolans organisation måste ses över eftersom det inte bara 

handlar om att utbilda pedagoger i IKT utan organisationens traditionella syn- och arbetssätt 

sätter käppar i hjulen.  

Ämnesindelning och betyg är trubbiga verktyg då elevers prestationer ska mätas och dessa 

traditionella metoder skapar pedagogiska dilemman. Pedagoger ska inrätta sig och utbilda 

efter ämnesmål och styrdokument, samtidigt ska de skapa utrymme för elevers inflytande i sitt 

eget lärande där intressen och initiativ ska tillvaratas (Lundmark, 2000).   

Pedagoger som undervisar i dagens skola ska ha kunskap och kunna implementera uppdrag 

som har tagits av beslutsfattare på verksamhets- och politikernivå. Det finns empiriska 

undersökningar från 1970 framåt som visar att många offentliga verksamheter hade 

implementeringsproblem då det gällde att sammanfläta politiska beslut på förvaltningsnivå. 

Politiker hade goda intentioner att beslut skulle gagna exempelvis skolan, men att förverkliga 

de politiska visionerna innebar en komplex process som var beroende av överenskommelser 

och resurser från många olika aktörer. Forskning har visat att när politiska beslut ska 

genomföras på ett framgångsrikt sätt måste besluten förankras i den verksamhet som berörs. 

Förankring kan ske genom till exempel empiriska undersökningar (Hjern, 1985; Pressman och 

Wildavsky, 1984).  

I många av Sveriges kommuner införs IKT i lärmiljön utifrån politiska beslut. Det är 

intressant att läsa om hur IKT-beslut tas emot i de verksamheter som ska implementera 

användandet av tekniska och digitala verktyg överallt i världen. Machiavelli (McCormick, 

2014) levde på 1500-talet och hans politiska skrifter utlöste några av de mest intensiva 

vetenskapliga kontroverser i västerländsk historia. Grundläggande frågor om hur politiska 

framgångar kan främjas och hur besluten påverkade individer i samhället ingick i hans 

skrifter. Machiavelli ansåg att människan är kritisk till sin natur och betvivlar nyordning 

eftersom hen inte känner till hur det kommer att påverka livet. Med anledning av det håller 

människor fast vid det gamla, välbekanta och bekämpar förändringar (a.a.). 
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En studie som undersökt hur politiska visioner och införandet av IKT i skolan kan ske visar 

att det finns tre viktiga faktorer som bör ingå om man vill att implementeringen ska bli 

framgångsrikt. Den första faktorn är att det finns en IT-strategisk grundplan som en vision, 

den andra faktorn är att politiker ser över vilka tekniska investeringar som måste göras. Den 

tredje faktorn är en strategisk plan som är grundad i en syn på utbildning och IT-integration 

med konsekvenser för hur skolans organisation bör ge stödjande förutsättningar för 

pedagogers och elevers lärande. En oerhört viktig del är att skolledare och pedagoger känner 

till vilka redskap och metoder de förväntas använda vid införandet av IKT i lärmiljön. Det 

handlar till stor del om att främja godtagandet av de IKT-mål som är uppsatta (Vanderlinde, 

van Braak och Dexter, 2012).  

Easton (i Gunnell, 2013) studerade politiska strategier och formulerade förslag till politiska 

system. Enligt Easton (a.a.) behöver en organisation som ska utvecklas inse att det är viktigt 

att alla inblandade i organisationen tar på sig ett visst ansvar som innebär att var och en bidrar 

till att framåtskridandet sker. Organisationen kan inte lägga över hela utvecklingsprocessen på 

en individ eller några få individer.  De strategier som Easton (i Gunnell, 2013) kom fram till 

var framgångfaktorer som hade visat sig genom forskning. Här belystes att behovet av fler 

allmänna empiriska teorier av politik är stort, speciellt då goda exempel på hur 

implementation av politiska beslut ska ske (a.a.). En väl genomförande strategi behöver enligt 

Bowen (1982) inte nödvändigtvis handla om att undersöka hur beslut kan förankras i 

organisationer.  Istället för att beslut först ska genomgå en analys behövs uthållighet och 

stabila förtydligande om beslut.  Det är alldeles för tidskrävande att först göra undersökningar 

och sedan analysera vad undersökningen har kommit fram till. Under den tiden kan 

förändringar ha skett i organisationen. Istället det är mer effektivt att tydligt förmedla 

beslutets innebörd då man vill öka chansen till framgångsrikt genomförande av politiska 

beslut, anser Bowen (1982). 

När IKT ska införas bör skolan se det som ett verktyg som kompletterar allt annat som görs i 

skolan. Teknik är ett komplement till den traditionella skolan och det är inget omvälvande 

som ska ske, utan tekniken ska sakta men säkert implementeras. Det är bättre att införa IKT 

sakta men säkert istället för att överösa skolan med teknik. När IKT införs ställs höga på 

undervisningsmetoder, på pedagoger och framförallt på elever.  Elevers kunskapsutveckling 

sker inte per automatik bara för att IKT införs, utan istället skapar det sämre lärmiljö och 

skolans miljö blir stressande (OECD, 2015b). 
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2.3.6 IKT införs - stress 

Begreppet stress skapades under 1940-talet av fysiologen Hans Selye och hans definition av 

vad stress är har debatterats.  Begreppet används inom psykologisk, medicinsk och 

allmänbiologisk vetenskap. Förenklat kan stress beskrivas som att den utlöses av fysiska eller 

psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).  

Stressreaktioner hos individer kan enkelt förklaras som att ”larmet går”. Det är en reaktion 

som är sammanlänkad med psykiska och kroppsliga processer. Dagens liv kräver ökad 

kunskap om teknik och digitalisering och förändringstakten är hög. Kraven på att ”hänga med 

i teknikutvecklingen” kan framkalla samma biologiska stressreaktioner som våra förfäder 

hade nytta av då de skulle förbereda sig för kamp eller flykt. När det är balans mellan de krav 

som ställs och vår förmåga att hantera kraven kan stress upplevas som en positiv utmaning. 

Negativ stress kan framkallas då kraven överstiger individens förmåga (NE, 2015e). 

När individer upplever att de har medinflytande över sina arbetsuppgifter och arbetsmetoder 

minskar oftast känslan av stress. Undersökningar bland yrkesverksamma, i västerländska 

samhällen, visar att en stor del av dessa individer anser sig vara utsatta för stress i arbetet 

(NE, 2015e).  

I Unos uno årsrapport 2013 (Grönlund, Andersson och Wiklund, 2014) sammanfattas 

resultaten av 1:1 införandet som skett under åren 2011-2013   i svenska skolor. Ungefär 50 % 

av pedagogerna uppger att stress och ökad arbetsbelastning uppkommer vid teknikinförandet 

och då handlar det om höga krav från ledning och lågt medinflytande. Elever uppfattar att 

pedagogernas presentationer går snabbare eftersom pedagogerna inte längre skriver upp 

stödord på tavlan, utan redan har en presentation klar. Många elever uppger också att det är 

svårt att hinna anteckna eftersom genomgångar går alldeles för fort. Av grundskolans elever 

upplever ungefär 8 % att det är stressigt i skolan på grund av att teknikanvändning bland 

annat driver upp tempot i undervisningen (Grönlund m.fl. 2014).  

Stress kan bero på att individer tror att de kan hantera flera saker samtidigt, ofta kallad 

multitasking, och det finns forskning (Martin m.fl. 2015) som visat att det kan försämra den 

kognitiva förmågan. Hjärnan blir stressad av att växling sker mellan olika uppgifter och det 

bidrar till att hjärnans produktion av stresshormonerna kortisol ökar. 
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Nutidens pedagoger och elever utsätts för hårda krav på uppnådda mål och då kan det uppstå 

stress. Stressen kan bidra till psykisk ohälsa, vilket i sin tur leder till att pedagoger måste 

prioritera omsorg och trygghetaspekter i lärprocessen. Syftet är att lärandet ska upplevas 

positivt och stressen ska minska. Pedagogers traditionella funktion som undervisare får i och 

med det stå åt sidan. Den traditionella skolan har krav på kontroll och tydliga kunskapsmål 

där hyfs, ordning och reda ingår. I den motsatta riktningen finns krav på att pedagoger ska 

tillägna sig ny kunskap och engagera sig i de förändringar en tidsenlig skola kräver, vilket kan 

uppfattas som stressande. Det här betyder att när pedagoger ska genomföra sitt ”lärande 

uppdrag” har de många olika krav och faktorer att förhålla sig till (Lundmark, 2000). 

2.3.7 Paradigm och forskning om IKT i skolan 

Lundmark (2000) framhöll att forskning kring samhällets massiva IT-satsning i skolan inte är 

omfattande. Hur de framtida utsikterna för IT i skolan skulle te sig, där kontinuerlig 

utbildning, inköp av IKT-verktyg och skötsel av teknik skulle utformas, fanns med i de 

funderingar som framhölls. Forskning behövs för att synliggöra på vilket sätt IKT påverkar 

skolan (ibid.). Det är inte enkelt att finna forskning om hur IKT påverkar lärmiljöer, elever 

och pedagoger rent allmänt. Det finns tidigare forskning som är kopplad till påverkan där 

mätning av elevers resultat i ett specifikt ämne utgör en stor del. Studier som intresserar sig 

för hur pedagoger förhåller sig till teknikanvändning i lärmiljön är mindre vanligt (Yusop, 

2015). 

Forskning kring implementerandet av IKT kopplat till elever med kommunikativa svårigheter 

går att finna. Teknik kan skapa många kommunikationsmöjligheter där alternativ 

kommunikation till exempel kan bygga på egna bilder och/eller piktogram. Anpassning av 

uppgifter i lärmiljön är nödvändigt för dessa elever och speciellt om de har fått diagnos 

(Aspergers syndrom, autism, språkstörning etcetera). Elevers arbetsrytm och inlärningsbehov 

är olika vilket gör att individualisering i inlärningsprocessen är nödvändigt om eleven ska 

lyckas i skolan (Fernández-López m.fl. 2013).  

Organisationen OECD granskar utbildningssystem i världen genom undersökningar och en 

omtalad sådan kartläggning är PISA. OECD går också i spetsen för att bidra till förståelse och 

kunna hjälpa regeringar att reagera på nya utvecklingar och synliggöra farhågor, såsom 

utmaningar och brister i olika länders utbildningssystem.  
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Organisationen erbjuder möjligheter för regeringar att jämföra politiska strategier och 

erfarenheter, söka svar på vanliga problem, identifiera god praxis och arbeta för att samordna 

nationell och internationell politik (ICT and Learning, 2006). 

På ett statligt universitet i Malaysia gjordes en studie (Yusop, 2015) där blivande pedagogers 

inställning till teknikanvändning i undervisningen studerades. Respondenterna i studien var 

studenter på lärarutbildningen, vilket innebar att de är framtidens pedagoger. I studien ingick 

100 studenter, både män och kvinnor i åldern 22-24 år. De hade studerat olika länge i sin 

utbildning. Fördelningen var så att några hade studerat på lärarutbildningen ett år, två år, tre 

och fyra år. De som ingick i studien (a.a.) studerade på lärarutbildningen för att få examen 

som förskollärare, lärare i engelska som andraspråk, naturvetenskap och islamisk utbildning.   

I undersökningen, Yusop (2015), studerades teknikutbildningens effekter kopplat till 

användningen. Resultaten i studien (a.a.) visar att blivande pedagogers attityder till teknik är 

en viktig faktor för en framgångsrik integrering av framtida teknik i lärmiljön. En annan 

viktig faktor är den blivande pedagogens personliga uppfattning om huruvida 

teknikanvändningen gynnar lärandeprocessen eller ej. 

I den digitala tidsålderns klassrum kommer differentierad undervisning fortfarande att 

behövas och möjligheterna att anpassa undervisningen spelar en betydande roll.  Instruktioner 

kan ändras och utformas på ett flexibelt sätt genom IKT.  Teknik kan hjälpa till i strävan att 

engagera elever och anpassa instruktioner utifrån deras intressen och förmågor.  

Forskning (Smith och Throne, 2009) visar att IKT öppnar en ny och spännande dörr för elever 

i behov av särskilt stöd och även i pedagogens uppdrag. IKT innebär att framgångsfaktorer 

inte enbart handlar om utbildning för pedagoger utan att risker måste tas för att prova några av 

de nya idéerna och strategier där nya vägar upptäcks.  Belöningarna i lärmiljöns arbete (för 

både elever och pedagoger) kommer förr eller senare. Att som pedagog ha mod att 

experimentera och våga hålla i och hålla ut i IKT-arbetet är en viktig framgångsdel.  Om till 

exempel eleverna förbereds i klassrummet bidrar det till att lärmiljön blir ännu mer effektiv. 

I vilken grad pedagoger implementerar IKT i sin undervisning indikeras av vilken kunskap, 

attityd och beteende pedagoger har till teknikanvändning, enligt Perbawaningsih (2013). Den 

lägsta graden visas genom att pedagogen har låg kunskap om IKT, vilket betyder att hen anser 

att IKT är en oviktig sak.  
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De med låg kunskap använder inte IKT överhuvudtaget eller i väldigt låg grad för dagliga 

aktiviteter, detta gäller både i tjänst och privat. De som har hög IKT-kompetens har stor 

kunskap, positiv attityd och de använder IKT i många dagliga aktiviteter. IKT-användning 

bland föreläsare på college i Yogyakarta, i Indonesien, är ganska hög och där används IKT 

mer allmänt för ordbehandling.  Bland den äldre generationen av pedagoger är nivån av IKT-

användning dock lägre, även om de har en positiv inställning. Anledningen till att IKT-

användningen är låg beror på oförmåga att använda denna teknik. Dessa personer kallas ofta 

för tekniska analfabeter (Perbawaningsih, 2013).  

Yusop (2015) belyser att det fortfarande saknas studier vad gäller pedagogers uppfattningar 

om teknikutbildning och teknikanvändning i lärmiljö. Sådana studier kan hjälpa forskare och 

pedagoger att reflektera över lärandeprocesser och även utvärdera effekterna av utbildning 

och IKT- användning. Forskning inom detta ämne kommer att fortsätta utvecklas, även om 

ämnet fortfarande är mycket begränsat och allmänt tillgängligt (a.a.). Det är inte vilka IKT-

verktyg som finns att tillgå, utan vilket förhållningssätt pedagoger har till sina elever, som är 

det absolut viktigaste faktorn för att uppnå god kvalitet i lärmiljön, anser Giertz (2014). 

Oavsett om eleven är låg- eller högpresterande ska pedagogen andas tillit och hopp. Det är 

tillförsikten som hjälper elever allra bäst. Att pedagoger bekräftar att elever är kompetenta 

och att de kommer att lyckas med sina uppgifter är oerhört grundläggande.  Alla pedagoger på 

alla skolor borde prata mer med varandra om vikten av vilket förhållningssätt som råder på 

skolan (a.a.).  Framgångsfaktorer vid införandet av 1:1 i lärmiljön är, enligt Grönlund m.fl. 

(sid. 5-6, 2014). 

 Politisk förvaltning, skolledning och lärare i samarbete. 

 IT i skolan är ett förändringsprojekt, inte ett teknikprojekt! Skolans behov ska styra 

teknikinköp och teknikanvändning. Framgång styrs inte av tillgång på teknik utan 

pedagogik och lärmiljö måste utvecklas.  

 Pedagoger behöver ökad kompetens och mer tid eftersom 1:1 bidrar till att elever kan 

behöva mer individualiserat stöd. Byt ut elevers ensamarbete mot lärarlett enskilt 

arbete. 

 Ersätt inte pedagoger med mer teknik – elever behöver pedagogernas tid och 

kunskap. 

 Hantera stress/fysisk och social arbetsmiljö. 

 Hantera sociala medier eftersom de är en mycket stor källa till distraktion, vilket 

skapar stress hos många elever eftersom skolarbetet blir eftersatt.  

 Skolans arbetssätt måste förändras så etablera, upprätthåll och vidareutveckla dessa. 

 Dokumentera och kvalitetssäkra arbetssätt som medför förbättring. Sprid goda 

exempel i hela organisationen. OBS! Det är ett kommunalt åtagande och inte de 

enskilda skolornas och/eller pedagogernas uppgift. 
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Vi behöver ett smalare utbud med högre kvalitet. Kanske behövs ett nationellt ämnesråd, som 

i Danmark, för att hjälpa lärarna på vägen. De ska inte behöva ägna sin fritid åt att "gissa" 

vilka läromedel som fungerar bra, anser Grönlund m.fl. (2014). 

Alla pedagoger kan glädja sig åt att den forskning som har skett under de senaste 30 åren har 

visat att pedagoger är den viktigaste faktorn i lärmiljön. Elever behöver pedagoger i sin 

kunskapsprocess även om IKT finns att tillgå. Det är pedagoger som gör avtryck i elevers 

lärande även när vi har tillgång till ny teknik (Smith och Throne, 2009). 

Om pedagoger från olika generationer kan mötas med blandade erfarenheter och möta 

elevernas nyfikenhet och kunskap, kommer det att överbrygga den digitala klyftan som finns 

mellan pedagoger och elever. Pedagoger som är villiga att ta ett steg i elevers IKT-riktning 

kommer att upptäcka vilket tillmötesgående stöd de kommer att få av eleverna då de ska 

transportera pedagoger ut på många lärande IKT-resor (Smith och Throne, 2009). 

2.4 Teknikfilosofi 

Idag har teknik och människor någon slags relation. En filosofisk undran kan handla om var 

gränsen mellan teknik och människa finns. Kan vi synliggöra var tekniken slutar och var 

människan tar vid? Kan vi tänka med teknik eller kan tekniken tänka åt oss? Under de senaste 

decennierna har teknik i samhället mött ett allt större filosofiskt intresse. En explosionsartad 

teknisk utveckling har skett i ett globalt perspektiv där ekonomiska och politiska visioner 

utmanar människan i samhället, där identitet och självförståelse starkt ingår. 

Kommunikationsteknologier genomsyrar vår livsvärld i större och större utsträckning, vilket 

aktualiserar frågor rörande teknikens etiska och politiska konsekvenser (Sjöstrand, 2015). 

 

En mycket verksam teknikfilosof hette Francis Bacon och han levde år 1561 till 1626. De 

filosofiska tankarna Bacon hade skiljde sig från de allra flesta andra filosofers tankar vid den 

här tiden.  Andra filosofer ansåg att teknik kunde hjälpa bland annat hantverkare att 

modernisera och effektivisera sitt arbete, men den breda allmänheten skulle inte bry sig om 

tekniken.  
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Bacon (i Sjöstrand, 2015) belyste att teknik måste ha en central plats i människors liv. Bacon 

ville att människor skulle inse att kunskap är makt. Kunskap handlade i det här 

sammanhanget, vid den här tiden om de möjligheter teknologisk makt kunde ge över naturen. 

Teknikutvecklingen skulle skapa ett välsituerat samhälle med hög livskvalitet, ett 

idealsamhälle (Sjöstrand, 2015). 

Om teknikfilosofi ska beskrivas på ett väldigt förenklat sätt kan Mitcham (i Sjöstrand, 2015) 

tolkning antas.  Den tolkningen innebär att det finns två breda teknikfilosofiska traditioner: en 

humanistisk tradition och en ingenjörstradition. Den humanistiska traditionen företräds av 

humanister som försöker inta olika ansatser då modern teknik ska göras begriplig i samhället. 

Teknikfilosofi blir i den humanistiska traditionen ett sätt för filosofer att uppriktigt reflektera 

över tekniken som fenomen i interaktion med människor. En humanistisk teknikfilosof är i 

allmänhet mer kritisk och tolkande än en teknikfilosof i ingenjörstraditionen. I 

ingenjörstraditionen försöker tekniker och ingenjörer skapa en teknikfilosofi genom att 

undersöka tekniken från insidan och betrakta ett teknologiskt sätt att förhålla sig till världen. 

Ingenjörstraditionen är oftast positiv till teknik (Sjöstrand, 2015). 

Nu är begreppet teknikfilosofi inte så enkelt som beskrivits här, det finns varierande 

dilemman med att kategorisera filosofer i grupper. Sjöstrand (2015) föreslår att teknikfilosofer 

kan inta andra perspektiv och ett förslag är ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Det innebär 

att förhållandet mellan teknik och samhälle studeras ur ett kulturellt, socialt, ekonomiskt eller 

politiskt perspektiv. Sådana utgångspunkter skulle utskilja sig från de två andra traditionerna 

genom att tekniken ses som en integrerad del av det omgivande samhället.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar om hur IKT infördes i lärmiljön och 

hur det har påverkat elever i behov av särskilt stöd.  I studien ingår också att studera, 

analysera och synliggöra uppfattningar om hur IKT har påverkat pedagogerna.  

Pekplatta och dator används som IKT-verktyg i undervisningen inom de grundskolor som 

ingår i studien. 

Frågeställningar:  

 Hur introducerades IKT och vilka erfarenheter gjordes?  

 På vilket sätt påverkades elever i behov av särskilt stöd av IKT?  

 Vad kan användandet leda till?  

 Vilken påverkan har pedagogernas IKT-kunskap när det gäller undervisning för 

elever i behov av särskilt stöd? 

 Vilka erfarenheter gjordes och vilka lärdomar kan förmedlas? 
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3.1 Avgränsningar  

Att studera på vilket sätt IKT införs i lärmiljön och vilken påverkan det har på elever i behov 

av särskilt stöd och dess pedagoger är ett stort område. Med anledning av det har följande 

avgränsningar gjorts: 

 Undersökningsobjektet har begränsats till grundskolans lärmiljö.  

 Urvalet av pedagoger som har ingått i studien begränsades till de som undervisar från 

förskoleklass till år 4. 

 Elever i behov av särskilt stöd kommer inte att särskiljas i olika kategorier i 

resultatdelen. Studien skulle till exempel kunna synliggöra hur elever med dyslexi har 

ökat sitt ordförråd genom att använda IKT. 

 Resultatet innehåller inte någon genusaspekt, det vill säga pedagogerna har inte fått 

någon fråga gällande om pojkar och flickor har påverkats på olika sätt. 

 En begränsning har också gjorts vad gäller fördjupning i skolans olika ämnesområden.  

Inga uppmätta ämnesresultat kommer att redovisas. 

 Vilka olika typer av programvaror och vilka appar som har använts på pekplattan i 

lärmiljön har inte heller ingått. 

 Intresset har fokuserats på IKT som fenomen vilket betyder att inga tekniska enheter 

kommer att nämnas vid företagsnamn. Studien ska inte behandla vilken produkt som 

är bäst lämpad i lärmiljön 

 Den fysiska påverkan har också utelämnats, där till exempel ergonomi och 

strålningsaspekter kan beaktas. 

 IT-säkerhet ingår inte heller i den här studien. IT-säkerhet är en samlingsterm för allt 

som rör säkerhet för data i IT-system och i skolan kan det handla om molntjänster, 

bloggar, med mera. 

 Studien är endast genomförd i Sverige även om den teoretiska genomgången 

innehåller utblickar kring IKT i lärmiljön till övriga världen. 
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4. Metod 

När studien skulle påbörjas valdes metoden utifrån frågeställningar som var centrala kring 

IKT i lärmiljön. Valet föll på kvalitativ metod där data skulle hämtas i samtal med pedagoger, 

i fokusgrupper. Den metodiska ansats som ligger till grund för studien är inspirerad av 

fenomenografins struktur och i den underliggande rubriken ”Förarbete” följer teoretisk 

genomgång och vad som gjordes innan genomförandet.  

En forskare ska, enligt Bryman (2011) ifrågasätta och kritiskt granska sin analys av data och 

sina resultat för att försöka se om det som har framkommit är hållbart. Min uppfattning, då 

analysarbetet pågick, var att ytterligare data behövdes för att urskilja om resultaten från 

fokusgrupperna överensstämde med fler pedagogers upplevelser av hur IKT påverkar elever i 

behov av särskilt stöd i lärmiljön och hur det påverkar pedagoger. Metodvalet för att inhämta 

ytterligare data innebar att även en kvantitativ metod med enkäter utarbetades.  

Enkäten utformades efter att analysen av de kvalitativa data hade bearbetats, där de 

meningsbärande enheterna framkom. Metoddelen skildrar först hur förarbetet till den 

kvalitativa metoden gick till därefter följer förarbetet till den kvantitativa metoden.  

I den fortsatta metoddelen finns fyra huvudrubriker 

 Förarbete kvalitativ metod 

 Förarbete kvantitativ metod 

 Forskningsetik 

 Metoddiskussion 

 

Det finns differenser mellan kvalitativ och kvantitativ forskning. Det är betydelsefullt att inte 

överdriva dessa skillnader så att höga murar byggs upp i förhållande till om det är ord eller 

siffror som kan synliggöra och/eller mäta det fenomen som undersökningen gäller. Bryman 

(2011) uppmärksammar att forskarens reflektion över i vilken utsträckning distinktionen 

mellan kvalitativ och kvantitativ är fast och orubblig, bidrar till att nya idéer uppstår och 

varierad forskning kan skapas. 
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4.1 Förarbete kvalitativ metod 

Under den här rubriken finns en redogörelse av fenomenografisk metod samt hur det kommer 

sig att valet föll på den metoden. Därefter följer beskrivning av fokusgrupper, hur urvalet till 

fokusgrupperna gick till och hur kontakt togs.  

4.1.1 Val av kvalitativ metod/perspektiv 

Metodvalet landade på kvalitativ forskningsmetod som är en metod som oftast lägger 

tonvikten på ord istället för på kvantifiering då data ska insamlas och analyseras (Bryman, 

2011). Pedagogernas varierande uppfattningar om på vilket sätt IKT har introducerats i 

lärmiljön och hur det har påverkat elever i behov av särskilt stöd var huvudsyftet med studien. 

Hur IKT i lärmiljön har påverkat pedagogerna och vilka erfarenheter de vill dela med sig 

ingick också.  

Tidigare forskning har visat att pedagogers upplevelser är en viktig del då IKT ska införas i 

lärmiljön (Smith och Throne, 2009; Yusop, 2015).  

Kvalitativ forskning utgör en utmaning för forskare när det gäller på vilket sätt en väldig 

mängd data, som har samlats in från till exempel fokusgruppers samtal, ska bearbetas. Det 

finns ett antal metoder för att hjälpa forskaren att göra detta. Om dataprogram eller liknande 

ska användas vid analys av till exempel stor mängd intervjudata (mer än 40 intervjuer) kan 

användning av avancerade dataprogram vara behjälpligt istället för att hantera dessa med 

traditionella manuella tekniker (Adams, Hafiz, Raeside och White, 2007). Förhoppningsvis 

medverkar forskningsmetoder och dess resultat till en bredare kunskapsbas som bidrar till att 

skapa förändring i samhället. I en perfekt värld önskas förändringen ske i både pedagogiska 

och sociala sammanhang i världen (Collier-Reed, Ingerman och Berglund, 2009).  

En kvalitativ metod belyser bara några få pedagogers uppfattning och det kan inte sägas 

representera hela pedagogpopulationen i Sverige. I kombination med att annan forskning 

kopplas till den kvalitativa metoden blir i alla fall bilden av IKT i lärmiljön lite vidare. 
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En kvalitativ undersökning sker oftast i sex steg som beskrivs i nedanstående modell 

(Bryman, 2011).  

 

Figur 7. Sex steg i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011, sid. 346). 

Studien var i inledningsskedet kvalitativ och hade ett induktivt angreppssätt som innebar att 

utifrån data och resultat utvecklades en teori.  

En induktiv ansats har sin utgångspunkt från enskilda fenomen tagna från enskilda, konkreta 

objekt eller händelser och data från dessa sluter sig till en allmän princip eller ett begrepp. Det 

vill säga att den induktiva ansatsens startpunkt utgår från verkligheten för att sedan behandlas 

med teorier och begrepp (Rienecker, Stray Jørgensen och Hedlund, 2002).  

Den här studien är både kvalitativ och kvantitativ och den har ett induktivt angreppssätt och 

en fenomenografisk ansats. Fokus i fenomenografisk forskning är att inte beskriva fakta utan 

istället ligger utmaningen i att försöka få material som visar så stor variation som möjligt 

inom ett visst område, till exempel uppfattningar av företeelser i skolan (Cooney, 2006; Fejes 

och Thornberg, 2009).   
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Den typiska fenomenografiska intervjun är av halvstrukturerad natur med endast några 

förutbestämda nyckelfrågor. Den fenomenografiska utmaningen ligger i att strukturen och 

innehållet i intervjuerna visas och redogörs på ett omfångsrikt sätt för att kunna utveckla 

trovärdighet i resultatet. Fenomenografisk forskning spelar en viktig roll där forskaren kan 

identifiera ett fenomen och visa hur olika uppfattningar påverkar samhället. Forskning skapar 

kollektivt lärande inte bara i forskningens ursprungliga miljö, utan den bidrar också till att 

bygga en mängd kunskap som kan spela en viktig roll i samhällsförändring.  Att samtala i 

fokusgrupper är en metod som kan väljas då kvalitativa studier ska göras. De individer som 

bidrar med data kan kallas respondenter. I den här studien kommer datamaterialet bland annat 

från respondenter som samtalade med varandra i fokusgrupper. 

4.1.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper kan användas för att människor som är insatta i en viss fråga och/eller har en 

viss erfarenhet får möjlighet att beskriva det i ett samtal. I första hand innehåller samtalet i 

fokusgrupper öppna frågor kring en specifik situation. När till exempel pedagoger deltar i en 

fokusgrupp och som ingår i en studie kallas de respondenter eller informanter. Den person 

som ska leda fokusgruppen bör skapa en tillitsfull relation till respondenterna som ska ingå i 

fokusgruppen. Det finns en risk med att skapa en alltför trevlig atmosfär under samtalet 

eftersom det kan bidra till att respondenterna svarar på ett visst sätt, för att moderatorn ska få 

en positiv bild av dem (Bryman, 2011). 

Intervjumetoden med fokusgrupper innebär att flera respondenter intervjuas samtidigt och 

intervjustrukturen är fokuserad. Personen som har inbjudit till den fokuserade intervjun kallas 

moderator eller gruppledare och det är hen som leder in fokusgruppen på frågorna som ingår i 

fokusgruppens samtal. 

Det finns många olika faktorer som kan påverka samtalet i fokusgruppen. En sådan faktor är 

vid vilken plats intervjun sker.  Platsen ska vara ostörd så att andra människor inte kommer 

och går, ut och in i rummet (Bryman, 2011).  

Det är också oerhört viktigt att säkerställa trovärdigheten i metod och under intervjun bör 

moderatorn sträva efter en öppen dialog där samtalen inte begränsar den öppna och djupa 

diskursen kring det fenomen som ska synliggöras (Collier-Reed m.fl. 2009).   
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Vid kvalitativa intervjuer är det angeläget att moderatorn inte uppfattar några svar som 

”självklara svar” och gör egna tolkningar. Istället ska efterföljande frågor och nyfikna 

undringar från moderatorn bidra till att oklarheter och missuppfattningar inte uppstår (Trost, 

2010). De pedagoger som bildade fokusgrupper kommer fortsättningsvis att kallas 

respondenter.   

4.1.3 Urval av respondenter till fokusgrupper 

Kravet på respondenternas medverkan var att de måste ha arbetat med IKT i sin undervisning 

under minst ett år. Respondenterna skulle undervisa elever i F-4. Skolan de arbetade på skulle 

vara en 1:1 skola eller i annat fall en skola där IKT hade en central plats. Det innebar att 

elever i behov av särskilt stöd skulle ha god tillgång till tidsenliga verktyg. Dessa kriterier 

bidrog till att frågan om IKT-användning i undervisningen ställdes då kontakt med 

respondenterna togs.  

4.1.4 Kontakt med respondenter till fokusgrupper 

Med anledning av att mitt kommunövergripande arbete på Skoldatateket finns ett brett 

kontaktnät över hela Sverige, vilket gjorde att jag kunde ringa några telefonsamtal och få 

kontaktuppgifter till pedagoger från två olika kommuner.  Frågan om deltagande i studien 

skedde sedan genom mejlkontakt. De tre fokusgrupperna var sammansatta enligt nedan. 

 Respondenterna som ingår i fokusgrupp ett och två arbetar i en medelstor kommun i 

mellersta Sverige. De tjänstgör på samma grundskola och de undervisar elever från 

förskoleklass till år sex. Varje fokusgrupp bestod av sju respondenter och alla är 

kvinnor. Skolan de arbetar i är en 1:1 skola där beslut om IKT i lärmiljön har tagits på 

politisk nivå i kommunen. Arbetet med IKT har pågått under flera år. 

 Respondenterna i den tredje fokusgruppen var fem till antal och de arbetar i ett mindre 

samhälle i norra Sverige. Gruppen bestod av fyra kvinnor och en man. Grundskolan 

där de tjänstgör är en f-6 skola med god tillgång till IKT.  Önskan att arbeta med IKT i 

lärmiljön har framförts av respondenterna och i samråd med rektor beslutades att IKT 

-verktyg skulle inköpas/ingå i undervisningen. Här har kommunpolitikerna inte varit 

delaktiga i beslutet att införa IKT utan det är ett beslut som skolan har tagit för ett par 

år sedan.  Elever i behov av särskilt stöd prioriterades då beslutet togs. 
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4.1.5 Utformning av fokusgruppsfrågor 

Frågeställningarna till respondenterna i fokusgrupperna skulle handla om IKT i lärmiljön.  De 

frågor som skulle ingå i fokusgruppernas samtal skulle kunna ha utformats som öppna eller 

slutna frågor. Det finns för- och nackdelar med dessa sätt att utforma frågor vilket gjorde att 

studiens syfte fick vara avgörande då valet av frågeställningar skulle göras. 

Öppna frågor 

Fördelen med öppna frågor är att respondenterna kan besvara frågorna med egna ordval som 

känns välbekanta istället för att foga in sig i moderatorns begrepp och termer. Att personligt 

kunna formulera svaren främjar den metakognitiva förmågan, vilket också ökar kvalitén på 

den kvalitativa forskningen. Öppna frågor lämnar också utrymme för respondenten att lämna 

svar som moderatorn inte har kunnat förutse och därmed har moderatorn inte heller kunnat 

foga in dem som svarsalternativ (Adams m.fl. 2007; Morgan, 2007).  

Nackdelen med öppna frågor kan vara att respondenterna pratar längre än vad som planerats 

och det i sin tur leder till att intervjun kan ta väldigt lång tid. Respondenten kan också komma 

in på områden som moderatorn inte har för avsikt att samtala om. Om det är en forskning som 

flera forskare är inbegripna i kan det också bli svårigheter att tolka svaren i öppna frågor. Om 

dessa forskare ska fungera som moderator i olika grupper kan det bli så att moderatorn i en 

grupp ställer efterföljande frågor som en annan moderator inte gör. När dessa data sedan ska 

kodas och bearbetas är det tidsödande och svårigheter uppstår eftersom tolkningen som görs 

beror på vem som är moderator och vem som kodar. Det blir en skev kodning vilket 

frambringar ett mätfel och en bristfällig validitet. Om det är möjligt att genomföra en liten 

pilotundersökning kan det vara hjälpsamt eftersom den kan visa om metoden, 

frågeställningarna och tekniken för datainsamling fungerar (Bryman, 2011).  

Vid strukturerade intervjuer och enkäter används flera olika typer av frågor. Personliga 

faktafrågor kan handla om ålder och kön, faktafrågor om andra personer berör till exempel 

hur många elever som går i skolan där man tjänstgör, faktafrågor som berör respondenter där 

frågan om hur många kollegor man har kan ingå, attitydfrågor är mycket vanliga i både 

strukturerade intervjuer och enkäter, åsiktsfrågor berör respondentens uppfattning om till 

exempel något fenomen har ökat på senare tid och genom kunskapsfrågor kan kunskapsnivån 

mätas i en viss fråga (Bryman, 2011).  
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Fokusgruppsfrågorna i den här studien är strukturerade. Frågorna handlar om IKT i lärmiljön, 

frågorna är öppna och till största delen är det attitydfrågor. I förberedelserna kring 

utformandet av fokusgruppsfrågor gjordes en liten pilotundersökning där fem goda vänner till 

mig (som är pedagoger) fick testa att besvara frågorna.  

Därefter gjordes vissa ändringar eftersom det blev så att vi i vårt samtal kom in på 

ämnesspecifika områden (svenska, matematik, samhällskunskap etcetera) som ligger nära 

IKT användning, men de upplevelserna ingick inte under studiens frågeställningar. Studiens 

samtalsguide utformades på nytt, utifrån erfarenheterna i pilotundersökningen. Denna 

samtalsguide användes vid fokusgruppernas samtal (bilaga 1). En telefon användes till 

inspelning av samtalet i pilotstudien och det visade sig att ljudkvalitén inte blev bra, vilket 

gjorde att det var svårt att höra vad vissa personer sa. Denna erfarenhet gjorde att två IKT-

verktyg användes vid fokusgruppernas samtal, en telefon med tillkopplad extern mikrofon och 

en pekplatta. 

4.2 Förarbete kvantitativ metod  

I samband med analysen av data från fokusgrupperna uppstod tanken på att även utforma 

enkäter och de tillhör kvantitativ metod.   

4.2.1    Val av kvantitativ metod/perspektiv 

Till största delen gjordes valet av kvantitativ metod på grund av min kritiska hållning till 

resultaten av den kvalitativa analysen kring införandet av IKT i lärmiljön. Utfallsrummet var 

positivt – kunde det vara sant? Respondenterna i fokusgrupperna ett och två hade upplevt 

införandet av IKT i lärmiljön på ett liknande sätt som de i fokusgrupp tre, trots att de arbetar i 

kommuner som ligger mer än 100 mil från varandra.  Samma sak gällande positiva effekter 

för elever i behov av särskilt stöd. Om fler pedagoger fick besvara enkätfrågor om IKT i 

lärmiljön, där funderingar och dilemman som hade ställts och uppkommit i fokusgrupperna 

ingick, skulle enkätsvaren likna de uppfattningar som fokusgrupperna hade? Min kritiska 

reflektion innebar att jag ville ta reda på om pedagoger som inte träffade mig personligen 

skulle ha liknande uppfattningar som respondenterna i fokusgrupperna. Skulle de positiva 

uppfattningarna kring IKT i lärmiljön vara överrepresenterade om de besvarades i enkätform? 
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Det kan finnas stora vinster med att sammanföra kvalitativ och kvantitativ forskning. Enkäter 

kan bidra till en fördjupad förståelse för ett forskningsområde där enkäter förstärker eller 

försvagar det som framkommit i den kvalitativa analysen (Bryman, 2011). Om ett 

forskningsområde synliggör resultat från både kvantitativa och kvalitativa studier bidrar det 

till att kunskapsområdet breddas (Eriksson Barajas m.fl. 2013).  

Enligt 5 § i Skollagen (2010:800) ska utbildning i Sverige vila på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund. Vad begreppen beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund innebär kan 

inte bemötas på något enkelt sätt, utan att vissa dilemman uppstår. Utgör beprövad erfarenhet 

och vetenskaplig grund evidens? Evidens kan tolkas som att den ger klarhet, fingervisning, 

saklig, påtaglig och objektiv syn (Eriksson Barajas m.fl. 2013).  Syftet med att blanda 

kvalitativ metod med kvantitativ metod i den här studien var i alla fall att försöka finna 

klarhet i pedagogers uppfattningar om IKT i lärmiljön. 

4.2.2    Enkätkonstruktion 

Enkäten utformades nästan tre månader efter att samtalet med fokusgrupp tre hade genomförts 

(bilaga 2a-2c). Frågorna utformades med utgångspunkt i de meningsbärande enheterna som 

framkom i analysen av fokusgruppernas/informanternas uppfattning om IKT i lärmiljön (se 

4.6 Metod för analys av data). Det var de öppna frågorna från fokusgrupperna som ledde fram 

till ett antal fasta frågor och svarsalternativ. 

En enkät ska helst utformas så att den kan besvaras snabbt eftersom respondenterna i annat 

fall kan bli avskräckta från att besvara den. Om enkäten innehåller frågor som respondenten 

anser vara viktiga ökar sannolikheten för att enkäten besvaras och då minskar det välkända 

enkätbekymret, att bortfallet blir högt. Det är viktigt att det finns tydliga instruktioner om hur 

svarandet ska gå till, om det till exempel går att avge fler svarsalternativ eller om endast ett 

svar ska avges (Bryman, 2011).   

Enkäter kan bestå av slutna frågor och fördelarna med slutna frågor är att det är enkelt att 

ställa dem och de är enkla att besvara. I till exempel en enkät behöver respondenten bara ringa 

in de svarsalternativ som finns att välja mellan. Slutna frågor är enkla att bearbeta och man 

kan också öka jämförbarheten i svaren.  
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Nackdelen med slutna frågor är att det kan vara svårt att formulera frågorna så att de inte 

överlappar varandra, viket i sin tur kan leda till att respondenten inte vet vilket svarsalternativ 

hen ska välja. Respondenten kanske bara svarar mer eller mindre på måfå utan större 

engagemang, bara för att avge ett svar. Slutna frågor rymmer inte heller uttömmande svar som 

kan ge ett djup i frågan (Bryman, 2011).   

I den här studien är enkätfrågorna slutna och specifika. Enkätfrågorna utformades utifrån de 

samtal som uppstod i fokusgrupperna vilket gjorde att svarsalternativen formades utifrån 

respondenternas svar. Vid vissa frågor kunde respondenten bara avge ett svar och vid andra 

frågor fanns flera möjliga svarsalternativ.  Efter varje fråga valde jag också att skriva om det 

var ett eller flera svar som var möjliga, allt för att göra det så tydligt som möjligt (bilaga 2a-

2c). I slutet på enkäten fanns också möjlighet att skriva egna tankar om IKT i lärmiljön.  

Innan enkätfrågorna var ”helt klara” bad jag fem pedagoger (som jag träffar regelbundet) att 

läsa igenom dem och ge respons på utformningen. Vissa ändringar gjordes innan jag ansåg att 

enkätfrågorna var klara. Därefter överfördes frågorna till ett enkätverktyg på internet 

(enkät.se, 2015).  Via enkätverktyget skickades enkäten till respondenterna, de fick den sänd 

till sin kommunala e-post. Enkäten besvarades anonymt, det innebar att bara IP-adressen 

angavs vid inskickandet. Enligt Jörbeck och Levén (2003) är webbaserade frågor bra att 

använda om man vill att det ska gå snabbt och smidigt att till exempel utvärdera åsikter om en 

aktivitet.  

4.2.3    Urval av respondenter enkät 

I kvantitativa studier kan olika tillvägagångssätt användas för att göra urvalet. I ett 

slumpmässigt urval har varje individ i en population samma möjlighet att bli utvald att delta. 

Om syftet med en kvantitativ studie är att uttala sig om populationen bör 

forskaren i första hand prioritera att urvalet ska representera populationen med 

avseende på variabler som är speciellt relevanta i förhållande till studiens syfte. 

(Eriksson Barajas m.fl. sid.95. 2013)  

Alla respondenter i den här studien är individer som arbetar i kommunala grundskolor. Det 

betyder att urvalet inte är slumpmässigt utifrån hela Sveriges population. Istället kan urvalet 

sägas representera en del av befolkningen som arbetar som skolpersonal i f-4 klasser.  
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De som fick möjlighet att besvara enkäten är pedagoger, speciallärare och specialpedagoger 

och de undervisar elever från förskoleklass upp till år 4, vilket innebär att de undervisar elever 

i samma åldersspann som respondenterna i fokusgrupperna.   

Urvalet gjordes utifrån en skolkatalog där det står vilken ålder eleverna har där 

respondenterna undervisar och det är både män och kvinnor. Jag valde ut personerna som 

skulle bli studiens respondenter i skolkatalogen utifrån ovan angivna urval och det blev 

sammanlagt 138 personer. Respondenterna som fick enkäten arbetar i samma kommun som 

respondenterna i fokusgrupp ett och två. De respondenter som hade ingått i fokusgrupperna 

valdes bort eftersom de redan hade besvarat frågorna i fokusgruppens samtal. Vissa 

respondenter som har besvarat enkäten har arbetat länge med IKT och andra står just i 

startgroparna, vilket betyder att det har använt IKT i minst 6 månader. Det innebär att 

respondenterna arbetar i kommunen som har infört IKT i lärmiljön genom politiskt beslut. 

Alla individer som arbetar i kommunen och som uppfyller inklusionskriterierna har tillfrågats 

om deltagande i undersökningen. 

4.3 Forskningsetik 

Oavsett var i världen forskning ska genomföras har forskaren ett etiskt ansvar för resultatet av 

sin forskning och naturligtvis har en rad etiska överväganden gjorts i den här studien. 

Forskningsresultatet kan påverka respondenterna som har ingått i studien på både positivt och 

negativt sätt, vilket gör att forskaren bör studera både inre och yttre faktorer i fenomenet. 

Resultatets trovärdighet ökar om olika faktorer synliggörs och sannolikheten för att 

respondenterna känner tillit till studiens presentation och resultat ökar (Collier-Reed m.fl. 

2009). Alla respondenter, både de i fokusgrupperna och de som har besvarat enkäten har fått 

ta del av ett informationsblad där studien presenterades.  

Respondenterna i fokusgrupperna fick ett e-postmeddelande (bilaga 3) och de som fick 

enkäten informerades i e-post/enkätmeddelandet (bilaga 4). I samband med att frågan om 

medverkan ställdes fick respondenterna också kännedom om att de forskningsetiska 

principerna kommer att följas.  
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Kortfattat kan de forskningsetiska principerna rubriceras under fyra punkter och här nedan 

synliggörs dessa punkter kopplat till vilka etiska överväganden som har gjorts i den här 

studien. 

1.  Informationskravet betyder att forskaren ska informera respondenterna om studiens syfte 

där insamling av data, metod och deltagande inräknas (HSFR, 1996).  De respondenter som 

hade svarat att de ville ingå i fokusgruppernas samtal fick först information av mig via e-post 

där det stod hur insamling av data skulle ske. Eftersom alla samtal skulle spelas in var det 

också viktigt att jag informerade respondenterna om att analysmetoden skulle innebära att 

dessa inspelningar skulle avlyssnas av mig innan meningsbärande delar skrevs ner.  När jag 

sedan träffade respondenterna informerades de muntligt och då fanns också möjligheter för 

respondenterna att ställa frågor. De respondenter som besvarade enkäten fick vetskap om 

informationskravet genom ett e-postmeddelande (bilaga 4). Alla respondenter har fått 

telefonnummer och e-postadress till mig så att de har kunnat komma i kontakt med mig, 

utifall undringar har uppstått.                                                                

2. Samtyckeskravet innebär att deltagandet är frivilligt och att respondenterna har rätt att 

avbryta sitt deltagande närhelst de vill (HSFR, 1996). De respondenter som deltog i 

fokusgruppernas samtal deltog av fri vilja såsom jag kan tolka medverkan. Naturligtvis finns 

risken att någon respondent kände sig tvingad att delta eftersom det till stor del var hela 

arbetslag som deltog, men å andra sidan vet jag att några tackade nej för att de hade ”annat 

viktigt att göra”. Enkäten skickades ut till alla som arbetar i XX kommun med elever inom 

studiens åldersspann. Den besvarades anonymt och det enda som registrerades var IP-

adressen.    De som inte ville delta och avge svar i enkäten kunde välja att inte besvara den.   

Jag känner inte till vilka som har svarat och vilka som har avstått.                                                      

3. Konfidentialitetskravet fordrar att alla personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och 

deltagandet ska inte kunna spåras (HSFR, 1996).   Det här kravet innebär att alla respondenter 

ska kunna lita på att fokusgruppernas samtal inte kommer att avlyssnas av någon annan än av 

mig. Inga namn på respondenterna i fokusgrupperna har antecknats vilket gör att det blir 

omöjligt att ta reda på vilka som har deltagit. Enda möjligheten att få kännedom om vem som 

har sagt vad i fokusgrupperna vore att någon som avlyssnade inspelningarna kände igen 

rösterna. För att undvika identifiering av vilken fokusgrupp som hade uttryckt viss kritik vid 

införandet av IKT och öka anonymiteten har jag i så stor utsträckning som möjligt valt att 
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presentera fokusgruppernas uppfattningar som en grupp istället för tre. Grupperna kommer 

från olika delar av Sverige vilket innebär att vissa dialektala uttal har bytts ut vid presentation 

av respondenternas uttryck, allt för att den geografiska tillhörigheten inte ska gå att spåra. 

Uttrycken presenteras med fokus på uppfattningar istället för på individer. Vidare gjordes 

valet att inte presentera kön och ålder på respondenterna. Hur länge de har arbetat som 

pedagoger presenteras inte heller utan istället presenteras hur lång tid de har arbetat med IKT.                                                          

4. Nyttjandekravet innebär att insamlat datamaterial endast får användas för det 

forskningsändamål som angetts till respondenterna (HSFR, 1996).  Allt datamaterial som har 

insamlats kommer att förstöras då studien har presenterats, både inspelningar och 

enkätmaterial.  Alla respondenter känner till hur datamaterialet ska användas. Jag har varit 

noga med att ladda ner ljudfilerna på datorn direkt efter inspelningen. Sedan har jag valt att 

radera ljudfilerna från de enheter som har använts vid samtalen och ljudfilerna har förvarats 

på ett externt minne som jag har haft inlåst i ett säkert skåp på arbetet.  Tanken med detta 

förfarande har varit att ingen skulle kunna lyssna på det inspelade materialet utifall min 

telefon eller pekplatta skulle bli stulen.  

4.4 Metoddiskussion 

Att göra en studie som har både kvalitativa och kvantitativa inslag var utmanande och mitt 

syfte var att det skulle bidra till att kunskapsområdet breddades precis som Eriksson Barajas 

m.fl. (2013) belyste som en fördel/vinst. 

4.4.1    Relation teori och praktik 

Min studie har behandlat IKT i lärmiljön där elever i behov av särskilt stöd stod i centrum. 

Det finns en anledning till att IKT blev utgångspunkt i studien eftersom mitt 

specialpedagogiska yrkesliv dagligen handlar om att synliggöra vilka möjligheter IKT kan 

skapa. I mitt arbete på Skoldatateket kommer jag i kontakt med pedagoger som arbetar i 

förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller i vuxenutbildningen.  Jag möter många 

pedagoger som gärna vill prova nya sätt att undervisa och som upplever att det inte finns tid i 

”skolans värld” att samtala om kopplingen mellan teori och praktik. Min forskningsfråga om 

vad som händer i lärmiljöer då IKT införs skulle kopplas till lärandeteorier och elever i behov 

av särskilt stöd. Under studiens utformning, insamling och analys har jag medvetet ansträngt 

mig att inta en objektiv ställning till IKT.  
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Såsom Bryman (2011) belyser måste forskaren ställa kritiska frågor till sig själv och vara 

undrande över de data som insamlas. Kvalitativa perspektiv kan användas vid analys av 

kvantitativa undersökningar och vice versa. I mitt val av undersökningsområde är det tydligt 

att IKT-användning starkt ingår i mitt specialpedagogiska yrkesliv och det är också en 

anledning till att forskningsfrågan uppstod.  

4.4.2    Kvalitativ metod 

Fenomenografisk forskning innebär inte att sanningar ska beskrivas utan istället består 

uppgiften av att försöka få ett så omfångsrikt material som möjligt inom ett visst område, 

precis som Fejes och Thornberg (2009) belyser. Det har varit spännande och svårt att se 

bortom horisonten av alla positiva uppfattningar eftersom de var överrepresenterade både i 

fokusgruppernas samtal och i enkätsvaren. Respondenternas uppfattningar bidrar till att skapa 

mening i den kontext de befinner sig i, precis som Uljens (1989) synliggör. Att försöka 

urskilja delar från sammanhanget och skapa en helhet av fenomenet ”IKT införs i lärmiljön” 

har inneburit att jag har behövt vända på mina egna föreställningar och värderingar. 

Utmaningen har legat i att försöka se det som jag ”inte vill se” och förhålla mig neutral till 

datamaterialet. I metoden ingick samtal som inte bara handlade om elever i behov av särskilt 

stöd utan om erfarenheter och lärdomar utifrån att IKT infördes i lärmiljön. Med respekt för 

respondenternas uppfattningar måste dessa vävas samman med pedagogers uppdrag att finna 

bra metoder och kunna ge stöd till elever i behov av särskilt stöd. Det blir flera viktiga 

pusselbitar som måste finnas med om resultatet ska skapa en bild som synliggör en helhet 

kring hur IKT påverkar elever i behov av särskilt stöd.  

4.4.3    Kvantitativ metod 

Fördelen med enkäter på internet jämfört med pappersenkäter är att insamlandet av data och 

bearbetningen sker automatiskt. Vid ensvarsfrågor går det bara att avge ett svar på internet 

medan respondenter som besvarar en pappersenkät kan kryssa i fler svar på en ensvarsfrågor. 

Enkäterna sändes ut via internet, till respondenternas kommunala e-post och det är inte 100 % 

säkert att de som fick enkäten är de som har besvarat den. De som fick enkäten hade inte 

tillfrågats om deltagande innan den sändes ut, utan de fick frågan om deltagande och 

information om studien i ett och samma meddelande, vilket kan bidra till lågt deltagande. 
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Enkäternas frågor var slutna vilket kan göra att respondenten inte vet vilket svarsalternativ 

hen ska välja, precis som Bryman (2011) belyser.   Det finns respondenter i den här studien 

som har uttryckt att frågorna och dess svarsalternativ inte passar in i det som hen ville svara. I 

slutna frågor finns inget utrymme för egna formuleringar och i då kan det istället finnas 

svarsalternativ som bidrar till att den som har skickat ut enkäten förstår att man inte vet vilket 

svar som ska avges. 

Det råder delade meningar huruvida man ska inkludera ett svarsalternativ som kallas ”vet 

inte” eller ”har ingen åsikt” när slutna frågor ställs i en enkät. Ett argument för att ha med det 

som ett alternativ är att risken för att respondenten tvingas uttrycka en åsikt som inte stämmer 

minskar om det är okej att svara ”har ingen åsikt”. Ett argument som förespråkar att ”vet inte” 

alternativet inte ska finnas med i enkäter menar att de som avger ett ”vet inte-svar” oftast har 

en åsikt i frågan, men när alternativet finns behöver respondenten inte ta ställning. 

I den här studiens enkät var det osäkerhets/felsvars-anledningen som bidrog till att det 

svarsalternativet fanns med. I slutet på enkäten kunde respondenterna fritt skriva sina åsikter 

och enligt Bryman (2011) öppnar en sådan fri uttrycksdel möjligheten att utveckla sina tankar 

utifall frågorna upplevs vara för snäva. Fördelen med att göra webbaserad enkät var att det 

gick väldigt smidigt att distribuera den, att få den besvarad och att få den redovisad i diagram. 

Deltagandet skulle troligtvis ha varit högre om frågan om deltagande hade ställts innan 

enkäten skickades. Nu besvarades enkäten av drygt 50 % av de tillfrågade, 76 respondenter av 

138 svarade. Enligt svarsfrekvensen i diagrammet kan man se att några svarade direkt när 

enkäten skickades ut den 21 november. Efter någon vecka sändes en påminnelse och då har 

flera personer besvarat enkäten. Enkäten ”stängdes” och gick inte att besvara efter den 15 

december och då har svarsfrekvensen legat stabilt lågt. Det som kan tolkas utifrån detta 

diagram är att påminnelser bidrar till att fler besvarar enkäten. 

 

Figur 8. Antal inkomna enkätsvar mellan 21 november och 15 december 2015. 
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4.5 Genomförande 

I genomförandedelen ingår på vilket sätt insamling av data skedde och vilken metod som 

användes för att genomföra analys. 

4.5.1    Insamling av data 

Insamling av data har skett genom samtal med fokusgrupper (kvalitativ metod), där 19 

respondenter har ingått och en enkät (kvantitativ metod) har också skickats ut och 76 

respondenter har besvarat den. Det innebär att allt datamaterial sammantaget kommer från 95 

respondenter. 

Fokusgrupper 

Fokusgrupperna har sammanlagt bestått av 19 respondenter och de har fördelats/ingått i tre 

fokusgrupper. Fokusgrupperna har träffats för att fritt berätta om hur introduktionen av IKT i 

lärmiljön har genomförts och på vilket sätt elever i behov av särskilt stöd har påverkats när 

pekplattor och datorer har använts. 

Varje grupp hade avsatt en timmes samtalstid och den sammanlagda intervjutiden för de tre 

fokusgrupperna har uppgått till 3 timmar och 14 minuter.  Alla fokusgrupper har träffats på 

den skola där de arbetar och det innebär att intervjumiljön var bekant för respondenterna. Alla 

samtal har spelats in med en pekplatta och en telefon.  

Vid samtalen i fokusgrupperna har det funnits öppna frågor som har gett informanterna 

möjlighet att utveckla sina tankar, precis som Starrin och Svensson (1994) och Trost (2010) 

belyser som en viktig ingrediens vid kvalitativa samtal och intervjuer.  

Fokusgrupp ett och två deltog i samtal när vårterminen 2015 närmade sig sitt slut. Eleverna 

hade gått på sommarlov och respondenterna hade tid för planering och dokumentation. 

Fokusgrupp tre deltog i samtal strax efter att höstterminen 2015 hade påbörjats.   

Enkät 

I enkätstudier kan man räkna med att ungefär 50-75 procent besvarar enkäten, enligt Eriksson 

m.fl. (2013).  Enkäten i den här studien skickades via e-post till 138 personer som arbetar i 

samma kommun och den besvarades av 76 respondenter, det vill säga en svarsfrekvens på 55 

procent. 
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4.6 Metod för analys av data 

4.6.1    Fokusgrupper 

Forskningsstrategin i studien har fenomenografisk och induktiv ansats. Analysen i den 

fenomenografiska ansatsen har genomgått olika steg (Dahlgren och Johansson, i Fejes och 

Thornberg, 2009). 

Den fenomenografiska analysens första uppgift är att bekanta sig med materialet och etablera 

helhetsintryck. Det innebar att ljudfilerna avlyssnades direkt efter att fokusgruppen hade 

avslutat sina samtal. Därefter avlyssnade jag ljudfilerna flera gånger under nästkommande 

dagar, skrev ner uttryck och meningar som återkom. Avlyssningen och skrivandet gjordes för 

att bli bekant med materialet, se delar och försöka skapa en helhetsbild. I inledande fas fanns 

tanken att ljudfilerna skulle transkriberas, men efter flera timmars avlyssnande insåg jag att 

det skulle bli tidskrävande eftersom respondenterna talade i munnen på varandra och ibland 

pratade flera stycken samtidigt. Sedan urskiljdes de mest framstående enheterna 

(återkommande meningar och uttryck) som senare fick bli en grund för jämförelser. Eftersom 

skolans sommarlov kom emellan fokusgruppernas möjlighet till samtal tog det några månader 

innan all data kunde urskiljas och bilda enheter.  

I analysprocessen ingick sedan att identifiera sådant som ofta uttrycktes, betonades eller 

framhölls för att finna skillnader och likheter samt att gruppera och ta bort standardsvar. 

Standardsvar kan definieras som ytliga uttalanden där respondenten inte säger så mycket om 

själva upplevelsen av fenomenet. De uttalanden som var relevanta för studien delades sedan 

in i meningsbärande enheter.  

Enheterna grupperades efter teman där skillnader och likheter i utsagor framkom. Här ingick 

till exempel teknikglädje och teknikfientlighet. I begreppet glädje sorterades vad som bidrog 

till glädje och i fientligheten vad som bidrog till den uppfattningen. 

Nästa åtagande i analysen var att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier för att 

slutligen studera den underliggande strukturen i kategorisystemet. De gemensamma 

kategorierna fick sedan bilda gemensamma meningsbärande enheter och när urskiljningen var 

gjord återstod två enheter som har utfallit i rubriker.  
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De meningsbärande enheterna handlade om informanternas uppfattning kring: 

 hur införandet av IKT gick till handlar om samklang och planering av IKT. Den 

enheten presenteras som ”ERFARENHETER AV ATT IKT INFÖRDES”  

 på vilket sätt elever i behov av särskilt stöd har påverkats av att IKT infördes, både 

positiva och negativa effekter synliggörs. Dessa effekter introduceras under en enhet 

kallad ”ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD PÅVERKAS AV ATT IKT 

INFÖRS”  

Jag vill framhålla att de teman som har framkommit inte på förhand är bestämda utan de är 

resultatet av den analys som har gjorts.  

Teman som planering, delaktighet, utbildningsbehov, teknisk funktion, syn på lärande och 

lärdomar sorterades under erfarenheter. Under rubriken om elever i behov av särskilt stöd 

ryms teman om uppfattningar om vad IKT- användandet kan leda till. Både positiva och 

negativa effekter framkom där till exempel inkludering och glädje plus exkludering och 

frustration presenteras.  

Ett framstående samtalsämne i alla fokusgrupper har kretsat kring införandet av IKT där 

samklang, planering och utbildningsbehov för elever och pedagoger ingår. Från början fanns 

det fler enheter som handlade om införandet av IKT men eftersom de gick in i varandra fick 

de bilda en gemensam enhet.  
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4.6.2    Enkäter 

Datamaterialet inkom via ett enkätverktyg på internet (enkät.se, 2015).   Svaren insamlades 

och sorterades automatiskt i diagram utifrån varje fråga. Ett exempel på hur det såg ut då jag 

loggade in på sidan där enkäten fanns registrerad visas här nedan. 

 
            

  Fråga 4           

  Anser du att ansvaret för IKT-utbildning för elever ska ligga på dig,   

  
arbetslaget, rektorn eller bildning, centralt? 

Endast ett svar möjligt.     

    Antal 

  

    

  Dig 20         

  Arbetslaget 32 

  

    

  Rektor 6 

  

    

  Bildning centralt 18         

              

 

Figur 9. Exempel på enkätfråga. 
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Figur 10. Exempel på stapeldiagram utifrån svaren på fråga 4. 
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4.7 Generaliserbarhet 

Kvalitativa studier kan vara svåra att generalisera eftersom studiens utfall är det enda man 

som forskare har att förhålla sig till. Frågan om generalisering kan ändå lyftas om 

utgångspunkten är att i det generella kan det specifika lyftas fram (Bryman, 2011). I den här 

studien har även kvantitativ metod använts och det bidrar till ökad generaliserbarhet. Studiens 

enkät kan användas om och om igen vid skolor där IKT införs.    

Den här studiens fenomenologiska utfallsrum visar att det finns förhållanden och 

uppfattningar som har kunnat identifieras, vilket skulle kunna vara konkret universellt. 

Planering och utbildningsbehov för elever och pedagoger är ett exempel som skulle kunna 

undersökas om och om igen. Enligt Åsberg (2001) bör forskningsprocesser innehålla flera 

olika strategier för att öka generaliserbarheten i kvalitativa data.  Att eftersträva maximal 

variation i materialet, till exempel strategiska urval av respondenter är en viktig faktor. Att 

forskningsstrategin också använder kontexter som blir gemensamma nämnare vid 

generalisering är en faktor som kan hänvisa till mönster som återkommer och som går att 

urskilja. Analytisk-, situerad - och användargeneralisering är det som Fejes & Thornberg, 

(2009) förespråkar då det handlar om generaliserbarhet. Generaliserbarheten bör också mätas 

på metanivå (a.a.).  

Kvantitativ data kan generaliseras om noga utvalda stickprov studeras och analyseras för att 

visa statistisk inferens (Bryman, 2011). I min kvantitativa datainsamling gjordes ett urval som 

inte är slumpmässigt eller som kan ses som ett stickprov. Urvalet utgör dock en del av 

populationen, det vill säga populationen av människor som arbetar i kommunala grundskolor. 

Pedagogerna som ingår i den här studien representerar ”bara sig själva och sina 

uppfattningar”, både de som har deltagit i fokusgruppernas samtal och de som har besvarat 

enkäten. Det betyder inte att resultatet som har framkommit är ointressant i andra kontexter, i 

lärmiljöer som inför nya tekniska enheter. De mönster som återspeglas i resultatet kan 

återfinnas i andra kommuners lärmiljöer.  Studien kan sägas ha en tvärvetenskaplig ansats 

eftersom teknik och pedagogik möts i lärmiljöer, informatik och pedagogik. Elever och 

pedagoger kan interagera med teknik precis som Shneiderman och Plaisant (2010) belyser. I 

den här studien var fokus på vilken påverkan teknik hade på människor, elever i behov av 

särskilt stöd och pedagoger i lärmiljöer. Att generalisera en tvärvetenskaplig studie där teknik 

ingår kan bli problematiskt om studien ska handla om teknik.  
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Jag vill ändå uppmärksamma att studier om individers uppfattningar kan göras om och om 

igen. När fenomenet handlar om att ny teknik införs på en skola kan uppfattningarna om 

fenomenet studeras om och om igen, även om de tekniska enheterna förändras. Då blir det en 

strategi om ett fenomen, precis som Olsson och Sörensen (2011) uppmärksammar, kontexter 

blir en gemensam nämnare vid generalisering. 

5. Resultat  

I det fenomenografiska angreppssättet ingår att resultatet ska synliggöra helhet och varierade 

uppfattningar om fenomenet, i detta fall ”IKT i lärmiljön”. De varierade uppfattningarna 

påminner om varandra i de olika fokusgrupperna vilket gör att de tre fokusgrupperna av och 

till framhålls som en samlad fokusgrupp. När uppfattningarna i fokusgrupperna skiljer sig åt 

markant presenteras uppfattningarna enskilt, det vill säga som fokusgrupp ett, två eller tre. 

När det gäller enkätmaterialet utformades frågorna utifrån fokusgruppernas meningsbärande 

enheter och då blev det naturligt att sammanfläta resultaten.  Det betyder att de kvalitativa och 

kvantitativa resultaten presenteras tillsammans och de ska utgöra exempel på pedagogers 

uppfattningar kring införandet av IKT.  

Datamaterialet kommer från nitton respondenter från tre fokusgrupper och enkätsvar från 

sjuttiosex respondenter, vilket betyder att det sammantaget är 95 respondenters uppfattningar 

som presenteras i resultatdelen. När respondenternas egna ord och uttryck presenteras formas 

text/bokstäver i kursiv stil. 

Utfallet i min fenomenografiska studie är indelat i två kapitel som bygger på analysens 

meningsbärande enheter. Jag har valt att kasta om studiens frågeställningar, vilket betyder att 

istället för att börja med att sammanföra resultat av hur IKT introducerades presenteras på 

vilket sätt elever i behov av särskilt stöd har påverkats av att IKT infördes i lärmiljöer. Både 

positiva och negativa effekter synliggörs. Efter denna introduktion följer ett kapitel som 

presenterar hur införandet av IKT gick till. Vilka erfarenheter som gjordes då IKT infördes 

och här ingår bland annat planering, delaktighet, utbildningsbehov och teknisk funktion. Sist i 

detta kapitel följer en underrubrik som är kallad ”Känn ingen PANIK!” Här ger 

respondenterna råd till andra pedagoger om IKT ska införas i lärmiljöer. 
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5.1 Elever i behov av särskilt stöd påverkas av att IKT införs 

IKT kan vara utvecklande och inkluderande för elever i behov av särskilt stöd när det blir en 

naturlig del i vardagsarbetet på skolan. Det finns också risk för det motsatta, det vill säga att 

elever i behov av särskilt stöd blir exkluderade och inte utmanas i sitt lärande. Både positiva 

och negativa effekter blev synliga i den här studien. 

Många elever som är i behov av särskilt stöd har funktionsvarianter som påverkar förmågan 

att utföra vissa uppgifter i skolan. I den här studien är det väldigt sällan begreppet 

funktionsnedsättning används i fokusgruppernas samtal. Att definiera vilka ”elever i behov av 

särskilt stöd” är, anser respondenterna i fokusgrupperna vara av underordnad betydelse.  

Alla elever har rätt att få det stöd de behöver oavsett om det är under längre eller kortare 

perioder. Antalet elever inom autismspektrat (ASD) och elever med koncentrationssvårigheter 

(attention-deficit/hyperactivity disorder/ADHD) har ökat, anser respondenterna i 

fokusgrupperna. Det är egentligen oväsentligt vilken diagnos eller vilken funktionsvarians 

som bidrar till att elever är i behov av särskilt stöd. Elever som har specifika 

inlärningssvårigheter och elever med tal- och språkstörning kan enkelt få speciellt anpassade 

appar utan att det känns utpekande. Elever som är talangfulla kan också ha stort behov av 

särskilt stöd och då kan IKT vara bra eftersom utökade uppgifter kan ges på ett enkelt sätt. 

Det blir mer naturligt att de fördjupar sina kunskaper i pekplattan, där till exempel omvärlden 

kan tas in på ett enkelt sätt. Allt som eleverna gör inspirerar övriga klasskamrater och kan 

gagna lärandet på många olika sätt, enligt fokusgruppernas uttalanden. 

IKT-kunskapen ökar ju längre skolans lärmiljö har använt IKT, anser alla respondenter i 

fokusgrupperna. Elever i behov av särskilt stöd har inte svårare än andra elever att lära sig hur 

IKT kan användas. I fokusgruppernas samtal framkom snarare att många elever i behov av 

särskilt stöd är duktiga på att lära sig hur IKT kan användas då ansenlig textmassa ska läsas, 

presentationer ska genomföras och texter ska skrivas. Flera respondenter lyfte också att det är 

positivt att dessa elever får vara kompetenta i något som andra elever inte är lika duktiga på.  
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5.1.1   Positiva effekter 

De positiva effekter som lyfts är bland annat delaktighet, förenklar strukturstöd, inkluderande, 

lustfyllt lärande och kunskapshöjande. Effekterna har sorterats in i bokstavsordning och de 

följer i underrubriker.   

Delaktighet och samklang 

Eleverna blir själva delaktiga i sitt lärande och i dokumentationen av sin utveckling när IKT 

införs. Det kan ske genom att eleverna gör egna berättelser och filmer som sedan sparas. Att 

anpassa nivån är också enklare genom IKT, anser respondenterna i fokusgrupperna. 

I delaktighet ingår också att IKT-användandet kan leda till att strukturstöd kan ges på ett 

enklare sätt. Beroende på skolans tillgång har kanske inte alla möjlighet att använda IKT 

samtidigt och då måste det vara varje enskild elevs behov som styr användandet, ansåg 

respondenterna i den här studien. Till exempel kan elever som inte vet hur de ska organisera 

sitt arbete ha en app som hjälper till med strukturen, det är ingen annan elev som 

uppmärksammar det. Skolan blir mer lustfylld när man inte behöver ha en lärare bredvid sig 

som visar schemat och strukturen över dagen, sa en respondent. Även tidshjälpmedel finns i 

pekplattan, vilket respondenterna uppfattade som positivt. Om en aktivitet pågår i 30 minuter 

behöver elever som har svårt med tidsbegreppet till exempel dela upp tiden i 15 + 15 minuter 

för att förstå tidsrymden.   Elever känner sig mer självständiga och delaktiga när de kan ha 

kontroll över vilka aktiviteter som ska ingå i skoldagen och själva se hur tiden disponeras. 

Inkluderande 

En av studiens frågeställningar handlade om vad IKT-användning kan leda till och i alla 

fokusgrupper fanns begreppet inkludering med som en stark positiv effekt. En respondent i en 

fokusgrupp sa att ”varje pedagog har ett ansvar att inkludera alla elever och pedagogens 

förhållningssätt är betydelsefullt”. De respondenter som ingick i fokusgruppernas samtal 

pratade om inkludering som ett begrepp där heterogena grupper undervisas och att 

arbetsformer kan anpassas där även lärmiljön utgör en del av inkluderingen. Tanken med 

fenomenografisk metod var att belysa skillnader i respondenternas upplevelser, men då det 

gäller att synliggöra positiva och negativa effekter är det väldigt tydligt att de flesta 

respondenter uppfattar att påverkan är positiv även om effekterna inte går att mäta. 
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En respondent sa att  

det kommer att visa sig om några år, om vårt slit med IKT har gett resultat. Tänk när 

man ser sin gamla elev på tv och han får pris för sina kreativa idéer då kommer jag att 

känna mig stolt. 

Pekplattan och datorn används metodiskt och med förtrogenhet av elever och pedagoger 

under olika aktiviteter under skoldagen, vilket många respondenter uttryckte som positiv 

påverkan. Respondenterna anser att IKT i stor utsträckning normaliserar den särskilda 

individanpassningen som elever i behov av särskilt stöd behöver. Det blir naturligt att några är 

kvar i klassrummet och att några går iväg till ett grupprum, alla elever blir inkluderade i 

skolmiljön oavsett om de har behov av särskilt stöd eller ej.  

En respondent i fokusgrupp tre uttryckte det genom att säga: 

Man måste inte ha ett särskilt rum för elever i behov av särskilt stöd utan de 

ingår i övrig verksamhet där kanske en speciell inställning eller app ger eleven 

extra stöd i läsning eller skrivning.  

Inkluderingen handlar inte bara om fysisk plats utan flera respondenter uppmärksammade att 

läshastigheten inte längre spelar någon roll när till exempel en skönlitterärbok ska diskuteras.  

Det visade sig också att 46 respondenter som har besvarat enkäten uppfattade att inkludering 

var en positiv effekt av IKT i lärmiljön, eftersom alla elever har samma möjlighet att använda 

tidsenliga och tekniska verktyg (se diagram sid 82). 

I den inkluderande effekten ryms också samstämmighet vilket måste genomsyra arbetslagets 

planering, ansåg respondenterna i fokusgrupperna. Det är viktigt att arbetslaget är en enad 

grupp då IKT införs för i annat fall kan meningsskiljaktigheter uppstå mellan pedagoger och i 

undervisningen uppstår differenser.  Inkluderande arbetssätt måste finnas med då arbetslag 

träffas. Elever i behov av särskilt stöd måste ha samstämda pedagoger för om vissa pedagoger 

till exempel tillåter pekplattor medan andra inte tillåter det för att pedagogerna tycker att det 

blir komplicerat, fungerar det inte bra för eleven. Arbetslaget bör planera och genomföra IKT 

på ett sådant sätt att alla elever som har behov av en viss enhet och/eller ett visst program/app 

känner sig trygga och kompetenta. 

När hela elevgruppen är samstämda och införstådda med vilka möjligheter IKT kan skapa blir 

det hög nivå på undervisning, presentationer med mera.  
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Flera respondenter från de olika fokusgrupperna uppfattar att det blir ett naturligt inslag om 

IKT införs på ett väl genomtänkt sätt. Elever i behov av särskilt stöd känner sig mer delaktiga 

och inkluderade. De vet att det till exempel är naturligt att man kan skriva för hand, på 

pekplattan och på datorn. Allt är lika rätt & riktigt, sa en respondent. 

Lustfyllt lärande, motivations- och kunskapshöjande 

Flera respondenter uttryckte att lärandet hade blivit mer lustfyllt med IKT. Några andra 

respondenter ville framföra att allt lärande inte måste vara lustfyllt. Den åsikten blev till viss 

del ifrågasatt och en respondent undrade om man ska väl inte behöva skämmas för att ens 

elever tycker att det är kul att spela ett mattespel istället för att göra samma sak i boken? 

Den grupp elever som ska vara tillsammans när uppgifter ska lösas och/eller göras måste 

också vara samstämda. När IKT ska införas bör alla elever få möjlighet att använda det. Alla 

tre fokusgrupper uppfattar att det blir mer lustfyllt och lättare för en elev med 

funktionsnedsättning att ta fram ett IKT-verktyg om alla elever har fått prova att använda det. 

Det i sin tur bidrar till att uppgifterna utförs och i och med det höjs elevers kunskapsnivå.  

De allra flesta respondenter som har ingått i den här studiens fokusgrupper uppfattar att elever 

i behov av särskilt stöd kan höja sina kunskaper inom alla ämnen genom att använda 

pekplattor och datorer. Det blir lustfyllt att utföra skoluppgifter.  

När glädjen finns med i klassrummet lär sig eleverna mer, sa en respondent. Respondenterna i 

fokusgrupp ett visste att alla deras elever hade fått godkänt resultat i ett visst ämne i de 

nationella proven. Det var första gången som respondenterna hade varit med om att alla elever 

i klassen var godkända i detta ämne. Elevers motivation har ökat och det har i sin tur bidragit 

till att eleverna verkar anse att det har blivit roligare att läsa och skriva. 

Läs-, skriv- och skolglädje 

Enligt fokusgrupp ett och två bidrar 1:1 användningen till ökad ”skolglädje” och elevers 

möjlighet att självständigt utföra uppgifter som är individuellt anpassade. Fokusgrupp tre 

belyste att när elever har ”en egen” pekplatta och/eller tillgång till en ”egen dator” bidrar det 

till ökad lust att läsa och skriva. De lyfter också fram att IKT-verktyg skapar nya möjligheter 

för alla elever. Möjligheten som skapas är att elever kan välja om de vill skriva för hand eller 

på dator/pekplatta.  
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När skrivlusten ökar hos eleverna bidrar det till ökad kvalité och bättre resultat när berättelser 

och presentationer ska göras. En respondent som besvarade enkäten skrev hur pekplattor hade 

förändrat lärmiljön i då det gäller förmågan att skriva. 

Jag brukar vara i en klass på särskolan ibland. En del elever har svårt med att 

skriva lika snabbt som andra. Där kör man med pekplatta och sedan skriver man 

ut texten som sparas i elevernas mappar. Lektionen är smidig och flyter på och 

eleverna slipper stressen med att hinna skriva allting på papper. 

Elever med dyskalkyli och dyslexi har haft väldigt stor nytta av tekniken, uppfattar alla 

respondenter i både fokusgrupperna och bland enkätsvaren. När alla har pekplatta är det 

inget ”konstigt” att man har en dator med scanner, talsyntes och rättstavning också, sa en 

respondent.  

En respondent berättade att en elev i sexan vägrade att skriva eftersom det som skrevs var 

oläsligt både för eleven själv och för dess pedagoger. Dessa elever finns på varje skola, sa en 

respondent, och för varje text som skrivs, så att det är läsbart, stärker elevens självkänsla. 

Det är vinst och glädje varje gång! 

Respondenterna i fokusgrupp tre pratade om digitala läromedel som elever använde och som 

hade fått väldigt positiva effekter. Främst var det elever med motoriska svårigheter som var 

lyckliga över att till exempel siffrorna i matteboken blev läsliga när svaren kunde skrivas 

maskinellt. Pedagogen minns att uttrycket som kom från eleven var något i stil med: 

Det går att skriva i boken, man kan få snygga siffror här, kolla! 

En annan respondent sa: 

I min klass har jag en elev som läser väldigt långsamt och som vi har satt in olika 

stöd till så han har inte gillat att diskutera böcker eftersom han oftast inte hunnit 

läsa ut boken när boksnacket ska va…vi har erbjudit honom att va i ett annat rum, 

men det vill han inte…han vill va med oss men han har stört klassen med allt 

möjligt bredvidsnack som inte handlar om boken…jag förstår om han är rädd att 

någon ska spoila vad som händer längre fram, dit han inte hunnit…men vi har en 

regel att vi aldrig avslöjar slutet…dit jag vill komma är att nu sedan han fått 

möjlighet att lyssna på böcker istället för att själv läsa är att han gillar att ha 

boksnack nu och han är väldigt delaktig i samtalen, det är inkluderande att lyssna 

på böcker, det var det jag ville säga. 
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Många respondenter belyser hur viktigt det är att elever med funktionsnedsättning känner sig 

delaktiga. En respondent sa att man vill ingå i ett sammanhang och känna sig som alla andra 

inte bara göra annat…sån´t som ingen annan gör. 

De respondenter som besvarade fråga 3 i enkäten (bilaga 2b) hade övervägande positiva 

uppfattningar då de besvarade frågan: ”På vilket sätt påverkas elever i behov av särskilt stöd 

om du tänker på användandet av pekplattor?” OBS! Fler svar kunde ges!  

 

Figur 11. Stapeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 3 om hur elever påverkas av att använda 

pekplatta. 

I diagrammet här ovan visar det sig att de positiva effekterna vid användandet av pekplattan 

var överrepresenterade vid enkätsvaren. Av de 76 respondenter som besvarade enkäten ansåg 

61 att elever i behov av särskilt stöd kan få stöd i sin läsning, stöd då de ska skriva och nya 

sätt att utföra skolarbeten på. Fyrtiosex respondenter ansåg att det är positivt att alla elever har 

samma möjlighet att använda samma tekniska verktyg. Koncentrationsförmågan blir bättre 

hos elever i behov av särskilt stöd ansåg 32 av de 76 respondenterna. Sju av de 76 

respondenterna svarade att de inte kan se någon effekt av pekplattornas införande i lärmiljön. 
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Under punkt 6 i enkäten kunde respondenterna fritt delge vilka andra tankar de hade om på 

vilket sätt IKT i lärmiljön påverkar elever i behov av särskilt stöd. Här följer fyra reflektioner 

som synliggör att rättstavning, fotografering, ljudinspelning, motivation och glädje är delar 

som ingår i de reflektioner som respondenterna har gjort kring vad IKT kan medverka till: 

1. Allt som påverkar elever i behov av särskilt stöd beror på pedagogernas 

kunskap och möjligheter att individualisera. Men att varva skrivande med 

hand och på pekplatta är bra för alla barn. Man behöver traditionellt 

skrivande men det är bra med pekplatta, de ser t.ex. om de stavat fel och 

börjar fundera. De har också många bra idéer. När vi hade lab i NTA frågade 

en elev om de inte kunde få fotografera resultatet (det var att se färgerna i 

färgen och svart består ju av alla färger, de kunde se många och det blev fint). 

Sen fick de som en följd av detta skriva och infoga sin bild, ännu ett bra sätt 

att dokumentera. 

2. Bra för elever med skrivsvårigheter, att kunna göra ljudinspelningar istället 

för att skriva svar vid t.ex prov. Det blir en glädje att kunna göra själv! 

3. Det är ofta motivationshöjande vilket är en viktig faktor för elever i behov av 

särskilt stöd. De blir inkluderade på ett naturligt sätt! 

4.  Elever i behov av särskilt stöd är mkt hjälpta av pekplattor men i övrigt tkr jag 

att kommunen inte har planerat detta tillräckligt utan bara "slängt ut". Elever 

i behov av särskilt stöd påverkas mycket av att pedagoger inte kan och blir 

otydliga och ostrukturerade. Planering och eftertänksamhet FöRST borde 

vara en självklarhet vid implementerandet.  

Den fjärde kommentaren avslutas med negativa effekter som handlade om att pedagogerna 

inte hade den kunskap som de ville ha.  De som besvarade enkätens fråga 3 (bilaga 2b) ansåg 

att en negativ effekt var att eleverna inte kan koncentrea sig på ”rätt saker” (6 respondenter), 

eleverna hinner inte lära sig teknikens funktioner (4 st.) och några respondenter uppfattar att 

elever i behov av särskilt stöd inte vill använda till exempel talsyntes (4 st.).  

Några respondenter samtalar om att de elever som är begåvade också kan behöva särskilt stöd 

för att få extra utmaningar, men de är oftast lågprioriterade. 

Språkutvecklande 

Språkutvecklande arbetssätt på individnivå underlättas med pekplattorna. Respondenterna i 

fokusgrupp ett och två anser att nyanlända elever och föräldrar med annat hemspråk har stort 

stöd av pekplattan. Föräldrar kan få ta del av till exempel veckobrev genom att 

översättningsfunktioner används via internet och appar.  



 

89 

 

Föräldrar kan också översätta sina reflektioner och bli delaktiga på ett annat sätt än vad som 

tidigare var möjligt och detta ansåg respondenterna vara ovärderligt. 

Stress 

Fokusgruppens samtal ledde fram till att stress kan vara både positivt och negativt. Positiv 

stress kan ”pusha på” både elever och pedagoger, ansåg respondenter i alla tre fokusgrupper. 

Stress kan vara positivt i lagom dos ansåg också respondenterna som besvarade enkätfråga 7 

(bilaga 2c): Anser du att stress (rent allmänt) kan påverka både dig själv och dina elever på ett 

positivt sätt? Endast ett svar kunde avges.  

 

Figur 12. Cirkeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 7 om positiv och negativ stress. 

I cirkeldiagrammet här ovan synliggörs att 46 respondenter av 76 anser att stress kan vara 

positivt. Femton respondenter ansåg att stress är en negativ upplevelse och lika många (15st) 

ansåg att de som vistas i skolan inte ska uppleva stress. 

Teknikinspirerande 

I alla fokusgrupper fanns teknikinspirerande tankar och då lyftes datorn med som ett viktigt 

IKT-verktyg. Pekplattan är lätt att använda eftersom den startar snabbt och är lätt att bära men 

datorn används också regelbundet. I datorn är det enklare att lagra stora filer med till exempel 

bilder, individuella och självständigt gjorda böcker. Många ansåg att datorn måste vara ett 

komplement till pekplattan och då speciellt för elever i behov av särskilt stöd.  



 

90 

 

Läs- och skrivprogram för dyslektiker ansågs vara mer tillförlitliga i datorn även om det finns 

sådana att tillgå i pekplattan. Variation av IKT-verktyg framfördes som en ”önskan i skolans 

IKT-värld”. Enligt respondenterna i fokusgrupperna har elever med funktionsnedsättning 

större krav när det gäller variation på tekniska enheter och program där utbudet ska vara 

lättillgängligt. En dator kan vara mer användbar än pekplattan, eftersom 

rättstavningsprogrammen är bättre på datorn och tangentbordet är större och stabilare på 

datorn än på pekplattan. 

Några respondenter i fokusgrupperna pratade också om att många elever har egna telefoner 

som skulle kunna nyttjas i större utsträckning än vad som görs idag. När det gäller 

telefonanvändning i skolan var åsikterna väldigt varierande. Vissa respondenter ansåg att det 

var ett naturligt inslag medan andra tyckte att elevernas egna enheter inte ska användas i 

undervisningen. De som var mot telefonanvändningen menade att det inte blir likvärdig 

undervisning för alla elever, eftersom alla kanske inte har lika moderna telefoner. Skolan ska 

tillhandahålla de IKT-verktyg som används i skolan. Respondenterna som besvarade enkäten 

(76 st.) hade blandade åsikter om vilken påverkan IKT har i det sammanhang de själva kände 

till. Fråga 2 (bilaga 2a) löd: På vilket sätt uppfattar du att IKT har påverkat lärmiljön?  

 

Figur 13. Cirkeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 2 om hur IKT påverkar lärmiljön. 

Om svaren samlas i en positiv del och en negativ del blir det synligt att 53 respondenter har en 

positiv uppfattning kring IKT i lärmiljön medan 18 anser att IKT behövs i liten utsträckning 

eller inte alls. Endast 5 av 76 respondenter har ingen uppfattning huruvida IKT påverkar 

lärmiljön. 
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IKT-kunskap och lärande ska inte bara göras utan den ska komma till användning och fylla 

ett behov, ansåg många respondenter i fokusgrupperna. Gör eleven en presentation måste det 

finnas en mottagare. En respondent sa att det ska inte vara såsom förr i tiden då man lärde sig 

saker bara för att det var bestämt så, elever idag vill finna mening med sitt lärande. Speciellt 

elever i behov av särskilt stöd ifrågasätter varför vissa moment ska göras och de kan ha svårt 

att finna motivation. 

Precis som i cirkeldiagrammet här ovan fanns det skilda tankar i fokusgruppen kring 

undervisning utan teknik. En respondent uttryckte att allt lärande måste inte vara roligt utan 

det finns moment som måste nötas in. Veckans ord, glosor och multiplikationstabellen 

nämndes som sådant elever inte älskar men som ändå måste tränas.  

Ökad koncentrationsförmåga 

Det är tillgången på användbar teknik i kombination med pedagogernas individuella 

förutsättningar som är avgörande då positiv utveckling ska ske. Elever med olika funktions-

nedsättningar har haft stor nytta av IKT, anser både respondenterna i fokusgrupperna och de 

som besvarat enkäten. Av de som besvarade enkäten (fråga 3, bil. 2b) ansåg 32 respondenter 

av 76 att koncentrationsförmågan ökade. Synen på funktionsnedsättning och elever i behov av 

särskilt stöd flyter ihop under samtalen. Specifika inlärningssvårigheter, ASD, ADHD, tal och 

språkstörda elever är de som nämns oftast. Pekplattan kan fånga elever med 

koncentrationssvårigheter som inget annat verktyg kan, sa en respondent.  

5.1.2    Negativa effekter 

Från den föregående delen av positiva effekter synliggörs också negativ påverkan då IKT 

införs. De negativa effekterna av att IKT införs i lärmiljön handlar om exkluderande, 

konfliktskapande, stress och tidsbrist distraktion. 

Exkluderande 

Vissa elever i behov av särskilt stöd blev exkluderade på grund av eget beteende och på grund 

av respondenternas sätt att angripa de negativa effekterna. En respondent sa:  

Om man inte själv fattar att det inte går att spela spel när annat ska göras måste 

vi ta ifrån dem pekplattan…precis som om man inte vet hur en boll ska användas 

på skolgården då tar man ifrån den…det där lär sig eleverna…vi måste vara 

tydliga… 
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Andra höll inte med om att det hjälper att bara ta ifrån dem pekplattan, vi måste fostra dom in 

i den digitala världen, sa en respondent. Om vi bara tar ifrån…vad lär sig eleverna då? 

Det finns också flera respondenter som har besvarat enkäten som har uttryckt oro för att 

pekplattan blir ett verktyg som avskiljer barn i behov av särskilt stöd. Dessa uppfattningar 

kom inte fram på samma sätt i fokusgrupperna. En respondent skrev: 

Jag har erfarenhet av att pekplattor kan vara till stor hjälp när man arbetar med 

barn i behov av särskilt stöd. Men jag har också sett det motsatta, tyvärr. Att 

pedagogen/assistenten behöver avlastning från sitt mycket krävande arbete med 

att ta hand om explosivt barn med svag social kompetens. Att barnet får sitta i 

enskilt rum och spela opedagogiska spel, som inte främjar utvecklingen. Utan 

kanske tom gör barnet ännu mer osocial och aggressiv. Inte bra! 

En annan respondent som besvarat enkäten skrev: 

Jag tror att det skulle behövas en ordentlig introduktion till de elever i behov av 

särskilt stöd hur denna resurs ska hjälpa dem. Det gäller att vid flertalet tillfällen 

under ca två veckors tid arbeta tillsammans med eleven på tu man hand för att de 

verkligen ska förstå hur de ska använda hjälpmedlet och hur det ska underlätta 

för dem. I nuläget blir det istället något som läggs på den undervisande läraren. 

Att hålla extra koll på vad elever i behov av särskilt stöd behöver tar tid.. Tror 

helt enkelt att det skulle vara mer lönsamt i längden om dessa elever fick bli 

ordentligt insatta från början för att verkligen få en vinning med den resurs som 

det egentligen är. 

Konfliktskapande 

De negativa konflikteffekterna som respondenterna i fokusgrupp ett och två har uppfattat, 

uppstod mest i början, då användandet av pekplattor infördes. Respondenterna uppfattar att 

många konflikter berodde på att tid försvinner. När pedagoger säger att de ska använda 

tekniken (glada elever) och sedan blir det omöjligt att använda tekniken (besvikna elever) där 

kan pedagogens irritation skapa konflikter, eftersom hen inte själv kan påverka situationen. 

Respondenterna samtalade om att det kunde uppstå frustration och konflikter bland eleverna, 

bland elever - pedagoger samt hos elever och dess föräldrar. Det har handlat om att vissa spel 

inte tilläts i skolan och att vissa föräldrar upplevde att det blev konflikter hemma med syskon, 

om användningsområde eller om användningstid. Det fanns elever som låste in sig på 

toaletten och i sitt rum ”bara” för att få vara ifred med pekplattan. Vissa elever blev som 

”besatta” av att spela spel på pekplattan och de hade svårt att sluta spela. Det fanns föräldrar 

som inte ville att deras barn skulle ta hem pekplattan eftersom den skapade många konflikter.  



 

93 

 

Stress och tidsbrist  

Upplevelsen av stress blir negativ om känslan av otillräcklighet hänger i för länge och om 

uppfattningen är att man aldrig blir klar och alltid är i tidsnöd. Respondenterna i alla tre 

fokusgrupper upplevde tidsbrist och stress tillsammans med IKT på olika sätt. 

Respondenterna uppfattar att lektionstid försvinner och att innehållet på lektionerna blir sämre 

när tekniken inte fungerar som den ska. Då måste nödlösningar sättas in och det uppstår 

svårigheter att använda tekniken på ”rätt sätt” när man känner sig stressad. Respondenterna 

uppfattar att reaktionen på ”teknikstrul” gäller både elever och pedagoger. De önskar att alla 

IKT-verktyg ALLTID ska fungera! Införandet av IKT medför inte att elever i behov av 

särskilt stöd per automatik får utökade möjligheter eller mer stöd av pedagogerna. Istället kan 

IKT-införandet medverka till att pedagoger får mindre tid till enskilda elever då de själva ska 

”lära sig allt nytt med tekniken”. Känslan av att vara stressad av allt som respondenterna 

borde kunna och hinna med vid införandet av IKT uppfattar de också påverkade eleverna. 

Glädjen liksom försvann, sa en respondent. 

Distraktion fanns också med som en negativ påverkanseffekt. Det fanns så många roliga spel 

som vissa elever hellre gjorde än att ta sig an skoluppgifter. Elever i behov av särskilt stöd 

ansåg vissa respondenter var överrepresenterade då de tänkte på vilka som blev distraherade 

av pekplattan.   

Många respondenter anser att både elever och de själva utsätts för stressande situationer i 

skolan vilket gör att lugn, trygghet och kunskap är oerhört viktigt om IKT-lärandet ska 

upplevas positivt och stressen ska minska. Respondenterna uppfattar att de inte ”bara ska 

undervisa” och ha full kontroll på kunskapsmålen utan de ska också fostra eleverna till att ha 

ordning på sina uppgifter, sina IKT-verktyg och samtidigt se till att alla följer de sociala 

samspelsreglerna, både på skolan och ”ute på nätet” och allt detta känns stressande. 

Respondenterna uppfattar att det också ställs höga krav på att de ska tillägna sig ny kunskap 

om IKT utan att det avsätts tid för det.  

Respondenterna som arbetar på de skolor som ingår i studien uttrycker vad som orsakar 

stress. En respondent pratade om vilka tankar som kommer då hen kände sig stressad: 

”Jag kan inte det här, hjälp alla är så duktiga utom jag!” 
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Respondenten fick medhåll av övriga respondenter i fokusgruppen som kände på liknande sätt 

oavsett vilken kunskapsnivå de själva ansåg sig ligga på. Att anses vara duktig på IKT skapar 

också stress eftersom de som inte kan ofta vill ha stöd av den som kan. I en av 

fokusgrupperna uttrycktes stressen som en orsak på grund av att tekniken inte alltid fungerar: 

”Tekniken skapar stress som gör att man tänker att man inte vill använda 

tekniken FAST man egentligen vill. Då är det bättre att använda papper och 

penna som förut.” 

Många respondenter i fokusgrupperna pratade om att inte fortsätta göra det som man alltid har 

gjort utan våga prova nya sätt att till exempel göra presentationer. Precis som respondenten 

här ovan är det ofta teknikstrul som bidrar till att man faller tillbaka i gamla synsätt på 

undervisningens form. Att omdefiniera lärandet tar tid och kräver reflektion, vilket gör att 

stressen blir påtaglig. En respondent uttryckte det genom att säga: 

Stressen handlar om att det saknas tid för att välja ut lämpliga appar för de elever 

som behöver extra stöd, det förstår inte skolledningen. 

Enkätfråga 8 (bilaga 2c) handlade om uppfattning kring stress: Anser du att IKT-verktyg 

skapar negativ stress i undervisningen?  Endast ett svar kunde avges. Som vi kan se här nedan 

anser 18 respondenter att IKT inte skapar stress medan 58 svarade ibland. Ingen av de 76 

respondenterna har kryssat i svar ja eller vet inte/kan inte ge svar. 

Fråga 9 i enkäten (bilaga 2c) var den sista som handlade om stress: Om du anser att det 

är en stressfaktor att använda IKT-verktyg, på vilket sätt är det stressande?               

OBS! Fler svar möjliga och möjlighet att ej besvara fråga, ”hoppa över” frågan. 

 

Figur 14. Stapeldiagram som visar fördelningen av svaren på fråga 9 angående vilken typ av 

stress IKT framkallar hos respondenterna. 
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Diagrammet visar att 38 respondenter av 76 ansåg att det var stressande att inte hinna 

lära sig hur tekniken fungerar medan 22 ansåg att det inte fanns tid att inspirera 

eleverna. Sammantaget var det 23 respondenter som ansåg att elever blev stressade. 

Några respondenter belyste också att vissa elever har uttryckt att allt går i rasande takt. 

När pedagoger har förberett text innan lektionen, istället för att skriva på tavlan under 

lektionen, blir tempot i klassrummet högre. Innan IKT infördes kunde det vara 

stressande för vissa elever att hinna skriva ner det som stod på tavlan och nu handlar 

det istället om att genomgångarna går för snabbt, sa en respondent. 

Under enkätens sista punkt 10 (bilaga 2c) fanns möjlighet att skriva om det fanns något 

annat som man ville delge mig som handlar om IKT-verktyg och stress. Här nedan 

presenteras fyra respondenters uttryck: 

1. För att undvika eventuell stress som kan uppkomma för att man känner sig 

otillräcklig, det finns så många bra verktyg som jag inte hinner sätta mig in i 

vore det bra om det fanns forum för kollegialt lärande, workshops od i olika 

webbresurser, det behöver finnas regelbunden tid avsatt i kalendariet och sen 

behövs en väl utbyggd supportorganisation så att inte tekniska problem sätter 

käppar i hjulet, samt att all kringteknik som behövs ska finnas tillgänglig. 

2. När det gäller alla nya metoder så gäller det att ta det lugnt och inte få panik. 

Allt är en process. Däremot är det helt anmärkningsvärt att vi är den enda 

yrkeskår som får ut teknisk utrustning innan vi får utbildning. För min egen 

del tar jag det lugnt som sagt och lär mig efter hand. Har jag nu inte fått 

någon utbildning i hur jag ska arbeta metodiskt med eleverna får det ta tid. 

3. Tänker att det är viktigt att man som pedagog begränsar sig då det finns ett 

stort utbud av appar, digitala verktyg och att man ska börja med något och 

känna sig nöjd kring det. 

4. Tekniken är ett bra hjälpmedel för alla elever oavsett om de är 

"duktiga/snabba" eller "mindre duktiga/långsamma. Elever i behov av särskilt 

stöd kan vara supersnabba med teknikstöd!!! 

Teknikfrustration och teknikstrul 

Bland de negativa effekterna fanns också frustration och oförmågan (hos pedagogerna) att 

lära eleverna nya användningsområden med IKT. Åsikterna om vem som skulle ansvara för 

IKT-utbildning för eleverna gick isär bland alla respondenter både i fokusgrupperna och hos 

dem som besvarade enkäten. Alla var överens om att pedagogernas okunskap att kunna 

utbilda eleverna i IKT påverkar elever.  
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En negativ effekt kunde vara att utbildningsbehovet var så otydligt och upplevdes som 

otydligt. Vems ansvar är det att utbilda eleverna? undrade en respondent. 

Variationen kring vem som skulle ansvara för elevers IKT-utbildning handlade om huruvida 

de själva kunde eller inte kunde avgöra vad var och en av eleverna behövde. Några tyckte att 

hela arbetslaget måste komma överens om vad elever behöver kunna inom IKT, medan andra 

ansåg att rektor eller utbildningspaket för elever måste bestämmas centralt, för annars blir det 

inte likvärdigt. 

Påståendet i fråga 4 (bilaga 2b) i enkäten löd: Anser du att ansvaret för IKT-utbildning för 

elever ska ligga på dig, arbetslaget, rektorn eller bildning, centralt? Endast ett svar var 

möjligt. De 76 svaren fördelade sig enligt nedan. 

 

Figur 15. Cirkeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 4 om vem som ska ha ansvar för personalens 

IKT-utbildning. 

Här synliggörs tydligt att variationen är stor kring uppfattningarna vem det är som ska ansvara 

för elevers IKT-utbildning. Av 76 respondenter ansåg 32 att det är arbetslagets ansvar medan 

20 ansåg av pedagogerna själva är de som kan avgöra vilken utbildning eleverna har behov 

av. Att utbildningspaket skulle komma från centralt håll ansåg 18 respondenter var bäst och 6 

ansåg att det var rektorns ansvar. 

Respondenterna upptäckte att en negativ effekt var att tekniken ofta slutade fungera eller 

annat tekniskt fel så de önskar att alla IKT-verktyg ALLTID ska fungera! 
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Alla elevgrupper är olika och pedagogernas stora utmaning är att skapa motivation då elever i 

behov av särskilt stöd inte vill eller tror sig kunna utföra skoluppgifter med IKT-verktyg. Att 

inte exkludera dessa elever och sätta dem i ”egna hörn” för att man vill undvika distraktion, 

det är elevens perspektiv som måste råda om IKT ska ge positiv effekt, uppfattar flera 

respondenter. Om pedagoger är lyhörda och tar sig an de teknikproblem som uppstår med ett 

positivt förhållningssätt skickar de positiva signaler till eleverna., annars blir allt bara skit. 

5.2 Erfarenheter av att IKT införs 

Respondenterna i fokusgrupperna samtalade mycket om sina erfarenheter av införandet av 

IKT. Samklang och planering är viktiga delar innan IKT införs i lärmiljön. Begreppet 

samklang innebär att respondenternas syn på hur IKT borde införas i lärmiljön inkluderar att 

delaktighet, dialog med politiker, övriga beslutsfattare och skolans ledning/personal där 

planering, inköp av IKT-verktyg och utbildning skulle ha haft hög prioritet innan införandet.  

Planering och införande av IKT  

Erfarenheten respondenterna gjorde var att inköp som gjordes (gällde både hårdvara, tekniska 

enheter och mjukvara, applikationer/digitala läromedel) inte kändes genomtänkt utifrån 

skolans behov. Hur införandet av IKT skulle ske och vilka användningsområden som 

beslutsfattare hade tänkt att lärmiljön skulle använda, lyftes också som delar i samklangen och 

då speciellt med tanke på hur elever i behov av särskilt stöd påverkas. 

Alla tre fokusgruppers respondenter belyser hur viktigt det är att beslut om IKT förankras i 

organisationen, så att alla känner sig delaktiga. Fokusgrupp ett och två arbetar i en kommun 

där beslutet om inköp och införandet av IKT i lärmiljön togs på politisk nivå, utan att de som 

skulle arbeta med IKT kände sig delaktiga. Många uppfattade att de utlämnades och en 

respondent sa att ingen brydde sig om hur vi mådde eller hur det gick, vi stöttade varandra 

och hjälptes åt, varken ledning eller politiker engagerade sig, det var frustrerande! 

Respondenterna har uppfattat att de fick kämpa sig igenom de svårigheter som uppstod i 

lärmiljön utan att någon beslutsfattare intresserade sig för hur det gick. Att beslut förankras på 

organisationsnivå betyder att skolans organisation ska ha goda förutsättningar att lyckas med 

sitt uppdrag, att införa IKT i lärmiljön krävde blod, svett och tårar innan glädjen infann sig, 

enligt en respondent. Vi ville känna glädje, sa en annan respondent. Glädjen kom i alla fall till 

slut efter månader av frustration och stresskänslor. 
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Yes, tillsammans klarade vi det! Även om organisationen inte hade bäddat gott åt oss.                                              

 (Uttryck från en respondent i fokusgrupp två) 

De respondenter som ingick i fokusgrupp tre hade själva varit drivande i frågan om inköp av 

IKT. Skolans ledning var positivt inställd och såg fördelar med IKT, speciellt för elever i 

behov av särskilt stöd. Ingen kommunpolitiker hade engagerat sig i frågan. När IKT fanns på 

skolan insåg respondenterna att mycket fritid fick användas för att de uppgifter som de ville 

att eleverna skulle utföra kunde fungera. Respondenterna uppmärksammar att en gemensam 

planerad delaktighet hade underlättat införandet. Om de tillsammans med skolans ledning 

hade fört dialog med politiker, övriga beslutsfattare hade de sparat mycket energi som skulle 

ha kunnat gå till elever i behov av särskilt stöd.  

Alla respondenterna i den här studien uppmärksammade att elever i behov av särskilt stöd 

behövde anpassade uppgifter som tog tid att hitta. Hade planeringen varit bättre skulle till 

exempel kommungemensamma läromedel ha rekommenderats. Tiden det tog att söka efter 

dessa skulle istället ha gått till eleverna eller i vissa fall till familjen (eftersom mycket gjordes 

på fritiden). Ett annat exempel på dålig planering var att det inte fungerade att skriva ut 

elevernas arbeten på skolans skrivare. Den var inte trådlöst inställd. Det var väldigt 

frustrerande och stressande, ansåg respondenterna.  

Respondenterna tog hem pekplattor och skrev ut elevernas arbeten på sina privata trådlösa 

skrivare. Många respondenter pratade om att det ofta kändes underligt att de som skrev på sitt 

IKT-verktyg fick vänta på sin utskrift, medan de som skrev för hand direkt hade sin skrift i 

handen. Det blev inte så likvärdigt som de hade önskat.  

När det gällde installation av appar fick respondenterna i studien ta hem pekplattorna för att 

ordna med det hemma. Det fungerade inte på skolans WiFi. Kommunens IT-enhet ansåg inte 

att det var något högprioriterat område. När frågan hade ställts var svaret att det kunde dröja 

upp till ett år innan pekplattorna kunde anslutas till den trådlösa funktionen på skrivaren.  

En respondent i grupp tre uttryckte att  

införandet av teknik i skolan måste vara förankrat på organisationsnivå, för annars 

krävs så mycket fritid av oss pedagoger som känner oss frustrerade ….tänk om vi inte 

orkar fixa och trixa med all teknik hemma hur länge som helst, då är det ju bortkastade 

pengar. 
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Att pedagogerna skulle ha fått pekplattor innan eleverna fick sina framfördes också som en 

viktig del i samklangen. Internetåtkomst ingick också i samklangen. Det fanns många goda 

idéer från både pedagoger och elever som till slut slocknade på grund av att internetåtkomsten 

var så ojämn och opålitlig. Det blev inte så roligt som det var tänkt, sa en respondent. 

I fokusgrupp ett och två utkristalliserades också frustrationen över att ett beslut var taget som 

många inte kände sig delaktiga i, ingen hade fått uppfattningen om att skolans pedagoger var 

viktiga delar i beslutsprocessen. Det hade gått ut information som gjorde att respondenterna 

var insatta i att beslutet var taget, men ändå var väldigt mycket oklart. Många lyfte fram att 

elever i behov av särskilt stöd har stor användning av IKT eftersom tekniska enheter 

möjliggör individanpassning. Pedagogerna fick experimentera sig fram till lösningar 

tillsammans med eleverna. En respondent i fokusgrupp ett uttryckte det genom att säga:  

det blev rörigt med vem som skulle göra vad och på vilket sätt pekplattan skulle 

användas, det fanns liksom inga tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Det blev ”TRY & 

ERROR.  

En respondent som besvarade enkäten skrev:  

Elever i behov av särskilt stöd är mkt hjälpta av pekplattorna men i övrigt tkr jag att 

kommunen inte har planerat detta tillräckligt utan bara ”slängt ut dem” och avtalet 

som sedan reviderades var ren katastrof, det drabbar alla och speciellt känsliga elever 

som har behov av struktur. PLANERING & EFTERTÄNKSAMHET FÖRST borde vara 

en självklarhet vid implementerandet!!! 

Många respondenter i fokusgrupperna ansåg att organisationen hade ett ansvar i 

planeringsstadiet att skapa arenor för kollegialt lärande där även synen på lärande ingår.  

Likvärdighet och demokratiska aspekter fanns med då politiker pratade i till exempel media 

om att pekplattan skulle tas hem. Hela familjen skulle få ta del av IKT. Att kunna läsa, skriva 

och översätta text till ett annat språk, till exempel sitt modersmål, fanns med i visionerna och 

många respondenter menade att det var en fin tanke som inte förankrades hos respondenterna. 

De kände sig inte alls delaktiga i politikernas visioner om införandet av IKT i lärmiljön. 

De som besvarade enkäten (76 st.) fick i fråga 1 besvara: Kände du dig delaktig och/eller 

insatt i arbetet med IKT då pekplattor inköptes till skolans elever? Observera att fler svar var 

möjliga vilket betyder att respondenten kan ha avgett fler svar, till exempel att de inte kände 

sig delaktiga och samtidigt insatta i beslutet även om mycket var oklart kring till exempel 

internetåtkomst.   
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Stapeln med oklarheter blev högst i enkätsvaren och i fokusgrupperna var den uppfattningen 

också övervägande. Nästan hälften av respondenterna (36 st.) som besvarade frågan var 

insatta i införandet av IKT även om väldigt mycket var oklart vad gällde kostnad för digitala 

läromedel och app-inköp.  

 

Figur 16. Stapeldiagram som visar fördelningen av svaren på fråga 1 om delaktighet i införandet av 

IKT på skolan. 

När det gäller delaktighet i införandet av IKT i lärmiljön var den låg både i fokusgrupperna 

och bland enkätsvaren. Elva enkätrespondenter kände sig delaktiga medan tjugonio inte kände 

sig inte delaktiga. Tre respondenter (av 76) kände sig inte insatta i beslutet att pekplattor 

skulle inköpas. Enkätsvaren speglar de uppfattningar respondenterna i fokusgrupperna ett och 

två lyfte, de kände sig insatta i beslutet även om mycket var oklart. Bland respondenterna som 

besvarade enkäten fanns också uppfattningar som blandas av både plus och minus då det 

gäller organisationens planering av IKT i lärmiljön. Här nedan följer två respondenters 

uppfattningar: 

1. Jag är mycket positiv och känner glädje till en organisation som satsar på 

pekplattor, men det är mycket pengar som satsas på tekniken. Jag HOPPAS 

att det satsas på speciallärare också. Just nu har vi ingen sådan alls på den 

skola jag arbetar på. Det ser jag som en allvarlig brist (speciellt för elever i 

behov av särskilt stöd) och jag hade hellre sett färre pekplattor/klass i utbyte 

mot en pedagog (speciallärare)!!! 
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2. Är överlag väldigt positiv till införandet av pekplattor i skolorna. Dock är jag 

precis som många andra missnöjd med hur det har organiserats och hur 

införandet har gått till. Vi pedagoger i skolan, arbetslag etc. borde ha fått 

utbildning och tydlig information som första steg istället för att skicka ut alla 

pekplattorna till skolorna. 

Utbildningsbehov 

Innan IKT införs finns ett stort behov av utbildning för pedagoger och speciellt för dem som 

förstärker undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Det uttrycks som en stark 

framgångsfaktor i alla tre fokusgrupperna. Många påtalar att IKT-verktygen annars används 

på traditionellt vis, elever läser i pekplattan istället för i en bok och i bästa fall används 

talsyntes. IKT-verktyg kan ta alla skolans ämnen till en ny nivå, sa en respondent, men då 

måste pedagogen känna sig trygg och kunnig för annars blir det färdighetsträning precis som 

förut. Det är värdefullt att pedagogernas utbildning äger rum innan införandet av IKT sker. I 

den kommunen där fokusgrupp ett och två arbetar hade det företag som hade sålt pekplattorna 

utbildning på ett övergripande plan och sedan var en IT-strateg ute på skolan och hade en kort 

introduktion. 

Önskemål om att pedagogerna var mer förberedda, innan eleverna fick sina verktyg (gäller 

pekplatta inte dator). En informant som besvarat enkäten skrev: 

När det gäller alla nya metoder så gäller det att ta det lugnt. Allt är en process. 

Däremot är det helt anmärkningsvärt att vi är den enda yrkeskår som får ut 

teknisk utrustning innan vi får utbildning. Hur ska man kunna nivåanpassa till 

elever i behov av särskilt stöd när man själv behöver stöd? För min egen del tar 

jag det lugn som sagt och lär mig efterhand. Har jag nu inte fått någon utbildning 

i hur jag ska arbeta metodiskt med eleverna får det ta tid. 

Samtalen i fokusgrupperna kretsade mycket kring att det var obegripligt hur 

kommunens beslutsfattare inte har förstått hur viktig utbildning och fortbildning för 

pedagoger är. När samtalen mynnade ut i hur ”den bästa utbildningen skulle utformas” 

gick åsikterna isär. Vissa anser att utbildningen måste vara nivåanpassad så att alla 

oavsett förkunskaper lär sig något nytt, för annars lär man sig inget och utbildningen 

känns meningslös och bortkastad, sa en respondent. Det gäller både dem som kan lite 

och de som kan mer, flikade en annan respondent in.   
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Andra tyckte att arbetslaget måste gå tillsammans eftersom man kan lära sig av varandra 

och tillsammans. En respondent uttryckte det genom att säga: 

Om alla i arbetslaget går samma utbildning kan man fråga kollegor som 

har gått utbildningen om det är något man har glömt, det är bra tycker jag. 

En annan respondent i samma fokusgrupp höll inte med, genom att säga: 

Ja, det kanske ni som inte kan så mycket tycker, men för oss som ligger i 

framkant och vill ha påfyllnad blir det oerhört dränerande om vi bara ska 

lära andra det vi kan och själva får vi lära nytt på fritiden. Det känns inte 

schysst! 

I fokusgrupperna hade respondenterna fått stöd från andra verksamheter då nya funktioner 

skulle användas i pekplattorna. Fokusgrupp ett och två samtalade om att bibliotekarierna hade 

kunnat hjälpa till med nedladdning av böcker. Bibliotekarierna utbildade inte pedagoger men 

eftersom de hjälpte elever lärde sig respondenterna nedladdning av skönlitterära böcker 

genom bibliotekets personal.  

Flera av respondenterna i dessa grupper hade också upptäckt att det finns bra filmer på 

internet som visar hur man kan lära sig att hantera pekplattornas olika funktioner. Några 

respondenter samtalade om de har ett eget ansvar att ta del av utbildning och inspiration som 

finns på internet medan andra ansåg att det ska inte ligga på den enskilda pedagogen att söka 

utbildning på ”sin egen kammare” 

En respondent sa att  

…då kan det bli väldigt stora skillnader på vilka som kan och inte kan. 

I fokusgrupp tre hade specialpedagogen på Skoldatateket hållit i/deltagit i undervisning med 

skolpersonal och elever, vilket respondenteran ansåg vara ovärderligt. Arbetslaget hade också 

träffats och testat olika funktioner, vilket gav ovärderlig kunskap, enligt en respondent. 

Vi vet ju att alla elever lär sig saker olika snabbt och så är det med oss också, sa en 

respondent. 
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Påståendet under fråga 5 (bilaga 2b) i enkäten löd: Anser du att IKT-utbildning som anordnas 

för skolpersonal ska vara nivåanpassad utifrån tidigare kunskap, anpassad så att arbetslaget 

går tillsammans, eller har du ingen åsikt i frågan? 

 

Figur 17. Cirkeldiagram som visar svaren på fråga 5 angående IKT-utbildningens 

nivåanpassning. 

Uppfattningen om hur utbildning för pedagoger ska ordnas varierar. I fokusgrupperna var 

spridningen liknande som i enkätsvaren. Vissa anser att den ska vara nivåanpassad medan 

andra menar att hela arbetslaget måste lära tillsammans. 

I den kommun där fokusgrupp ett och två arbetar har några respondenter lärt sig nya 

funktioner och fått inspiration genom olika plattformar (läromedelsplattformar, andra 

pedagoger bloggar med mera). Allt har skett på fritiden. I den kommun där fokusgrupp tre 

arbetar finns ett Skoldatateket och utan stöd från den verksamheten hade skolan haft större 

svårigheter att införa IKT. Både pedagoger och elever har haft stor användning av det stöd 

som Skoldatateket har gett. Skoldatateket anordnade utbildningar för både elever och 

pedagoger. Det var inget som organisatoriskt var ordnat så utan det bara blev så när behovet 

uppstod, sa en respondent. Respondenter som besvarade enkäten beskrev sina uppfattningar 

som gällde samklang och planering på olika sätt. Upplevelser kring införandet beskrevs av en 

respondent som hade besvarat enkäten på detta sätt: 

Som alltid, känns det, att när kommunen inför något nytt ska allt fungera på en 

gång utan att vi lärare får tid och möjlighet att sätta oss in i det som ska utföras. 

Denna dåliga organisation är det jag är allra mest kritisk mot. 
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En annan respondent som besvarat enkäten skrev: 

Ibland är det svårt att besvara en sådan här undersökning då alternativen inte riktigt 

speglar vad man tycker. Min huvudtanke kring detta är att det är så dåligt att man från 

politiskt håll tar ett sådant här beslut utan att ha en dialog kring behovet med oss 

lärare. Nästan kränkande att man har så låga tankar om lärares kompetens.  Självklart 

ska dessa pekplattor vara en tillgång för undervisningen men en så dålig 

implementering och utbildning gör att hela denna satsning får en så negativ start, tiden 

får visa om det kommer något gott utav den. 

Viktiga delar i införandet av IKT var att skolans ledning måste ha klart för sig hur införandet 

skulle ske och hur undervisande pedagoger skulle vara delaktiga. Även elever och föräldrar 

skulle känna till och vara införstådda med att IKT skulle införas i lärmiljön, ansåg 

respondenterna i fokusgrupperna. Eleverna blev glada över att få en pekplatta som de kunde 

spela spel på, föräldrar undrade hur de skulle användas och pedagogerna kände sig osäkra. 

IKT och funktion kopplat till införandet i lärmiljö 

Alla respondenter i de tre fokusgrupperna är överens om att STEG NUMMER ETT då IKT ska 

införas i lärmiljön måste vara att beslutsfattare på organisationsnivå engagerar sig i 

teknikens FUNKTION. Innan IKT införs i lärmiljön ska organisationen ha testat olika idéer, så 

att allt fungerar så friktionsfritt som möjligt. Alla respondenter säger sig vara införstådda med 

att nya bekymmer kommer att uppstå vartefter tiden och användandet pågår, men mycket ska 

vara utprövat innan själva införandet sker.  

Barnsjukdomar kommer man aldrig ifrån, sa en respondent, men de vanligaste 

ska man ha upptäckt innan införandet sker. Vi pratar ju om att elever i behov av 

särskilt stöd har rätt att få av våran tid…men när all tid går åt teknikstrul blir 

ingen tid över för extra stöttning… 

I funktion ingår att tekniska enheter ska fungera och vara kompatibla med varandra. Det kan 

handla om att dator och/eller pekplattan ska kunna kopplas till en interaktiv tavla utan att man 

först måste uppdatera programvaror, leta sladdar etcetera. Här ingår också att internet- 

åtkomsten ska vara hållbar och relativt ”säker” för i annat fall får pedagoger ofta ”köra med 

nödlösningar” som inte bidrar till god undervisning och stjäl en massa tid! 

I funktionen ingår också hur och om pekplattan skulle kunna låsas så att eleverna inte kan 

ladda hem otillåtna spel och appar. Vilken policy kommunen ska ha måste vara klart.   
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Samma klarhet ska finnas då det gäller pekplattans id och att elevers e-post fungerar på 

enheterna. I annat fall tar dessa dilemman alldeles för mycket tid, tid som skulle ha kunnat 

komma eleverna tillgodo.  En av respondenterna uttryckte att allt teknikstrul tar så mycket tid, 

vilket skulle kunna kallas ”Utbildningens svarta hål”. 

Ett basutbud av appar och digitala läromedel borde också finnas anser respondenterna i 

fokusgrupp tre. I de andra två fokusgrupperna är åsikterna om basutbud blandat. Några tycker 

att det skulle vara bra om det fanns ett basutbud som var kommunövergripande medan andra 

menar att var och en måste ha friheten att själv välja vad som ska användas i lärmiljön. En 

respondent från en fokusgrupp uttryckte det genom att säga:  

Alla olika elevers behov kan inte rymmas i ett kommunövergripande basutbud, det 

kan inte vara låst till ett visst utbud utan frihet måste råda! 

I fokusgrupp tre synliggjordes att pedagogerna måste få bestämma hur tekniken ska användas, 

istället för att politikerna ska bestämma över användandet. En respondent sa: 

IKT-verktyg ska inte inköpas och användas ”bara för att teknikanvändning är 

populärt” för då blir undervisningen sämre och sämre och resultaten likaså. 

Elever i behov av särskilt stöd kan ju vara en med koncentrationssvårigheter och 

om läraren blir osäker och vimsar runt blir det svårare för eleven att koncentrera 

sig. Det är ju meningen att lärandet ska bli bättre, annars är det ju ingen vits med 

tekniken i skolan! Vi pedagoger måste ju veta vad vi gör. 

Teknisk support ska förstärkas vid införandet av IKT, anser alla respondenter. De anser att det 

finns stora brister i tekniken. Erfarenheten är att det måste vara mer samverkan mellan 

bildning och IT-avdelningen i kommunen. Problemen handlar bland annat om att skrivare inte 

fungerar för att IT-enheten inte vill vara delaktiga i de trådlösa utskrifterna från pekplattor. 

Datorer är ”låsta” så att rättstavningsprogram för dyslektiker inte går att installera. Bilder och 

film kan inte sparas eftersom eleverna inte har tillgång till sin e-post och molntjänster saknas.  

Pedagogers kunskap om IKT, förhållningssätt och synen på kunskap  

STEG NUMMER TVÅ när en kommun har för avsikt att införa IKT ska vara att 

PEDAGOGERNA får vara FÖRST – både med att få de tekniska enheter som ska användas i 

lärmiljön och med att få utbildning. De måste bli bekanta med verktyget och dess funktioner 

innan eleverna ska börja använda det. I fokusgrupp tre framfördes att IT-enheten också 

behöver ”hänga med” i utvecklingen.  
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Vi vet att de gör sitt bästa och vi vet att många av dom också är självlärda på 

fritiden precis som vi. Alla måste få utbildning på arbetstid som är kopplat till det 

man håller på med i sitt jobb, sa en respondent.  

Supporten ska vara av god kvalité och det är först då utbildning och support prioriteras som 

den goda kvalitén kan uppnås. Respondenterna i fokusgrupperna efterfrågar fortbildning och 

en uttryckte: 

Det skulle finnas en kommunlag som sa att man inte skulle få köpa in IKT-verktyg 

till kommunen om man inte också köpte in fortbildningspaket till pedagogerna, det 

MÅSTE hänga ihop om vi vill att det ska bli bra och gynna utvecklingen och 

lärandet. Elever i behov av särskilt stöd behöver kompetenta pedagoger! 

IKT kan nyttjas för att ge både pedagoger och elever aktuell och skiftad kunskap som är 

lättillgänglig.  Respondenterna anser att man som pedagog måste fråga sig vad IKT kan 

tillföra och hur det påverkar elever i särskilt stöd på både gott och ont. Vad har vi för syn på 

kunskap och vilket förhållningssätt har vi? sa en respondent. Erfarenheterna som 

elevgrupperna har gett respondenterna är att det inte finns några färdiga mallar som bidrar till 

glädje, inkludering, likvärdighet i undervisningen, ökad eller minskad koncentrationsförmåga 

utan pedagoger måste vara öppen för alla olika påverkansfaktorer. Pedagoger måste ha 

förmåga att hantera både sin egen och elevernas frustration och den stress som kan uppstå i 

samband med att IKT-verktyg används. 

Ekonomiska aspekter på teknikinköp och fortbildning 

Det TREDJE STEGET vid införandet ligger på organisationsnivå och det handlar om 

EKONOMI. Om skolor ska bli likvärdiga måste fortbildningspaket köpas in, inte bara vid 

införandet utan också inplaneras kontinuerligt. För i annat fall blir det upp till varje rektor att 

prioritera och då blir det väldigt olika på skolor, ansåg respondenterna i alla tre 

fokusgrupperna. Teknikinköp ska göras centralt så att alla skolor får samma kvalité och utbud 

att välja av. Hur skador och trasiga pekplattor ska hanteras måste vara klart innan införandet 

sker. De ekonomiska aspekterna för trasig teknik måste ingå i organisationens ekonomiska 

planering, ansåg respondenterna, för i annat fall blir det väldigt ohållbart att arbeta med IKT. 

Synen på lärande och förhållningssätt till teknik 

Alla fokusgrupper samtalade om vad lärande egentligen är och hur de ser på kunskap kopplat 

till IKT. I fokusgrupp tre samtalade respondenterna om hur svårt det kan vara att skaka av sig 

det gamla lärandeperspektivet eftersom det har pågått under lång tid i lärmiljön.   



 

107 

 

Föräldrar kan ha åsikter om att det är oklart hur lärandet sker när elever inte har traditionella 

prov till exempel. En respondent uttryckte det genom att säga:  

Alla föräldrar kan relatera till sin egen skoltid och de kan tro att de vet hur det 

ska vara…då måste man själv känna sig säker… 

 

En annan respondent pratade om frustrationen som infinner sig då tekniken krånglar och 

vilka tankar som då kommer upp: 

Om IKT-verktygen krånglar och fungerar dåligt då är det lätt att man som 

pedagog faller tillbaka på utantillkunskap, fast man egentligen inte vill…man blir 

ju arg på sig själv att man ens ids tänka så. 

 

I fokusgrupp ett och två samtalades om att kunskapsutvecklingen bland annat äger rum utifrån 

sociala sammanhang i lärmiljön på individnivå och i förhållande till andra individer, både i 

mindre grupper och i relation till hela klassen. Vygotskijs namn lyftes vid ett antal tillfällen då 

det pratade om boken ”Från Vygotskij till lärande samtal” av Petri Partanen och digitala 

verktyg ansågs vara betydelsefulla i lärandeprocessen. Pekplatta, dator, telefon och diktafon 

var verktyg som flera ansåg kunde komplettera varandra i olika lärsituationer.  

Det är inte bara ett verktyg som elever i behov av särskilt stöd behöver utan det är 

variationen som är viktig, speciellt på individnivå… 

(Uttalande av en respondent i fokusgrupp) 

Pedagogers syn på kunskap påverkar elevgrupper också, ansåg flera respondenter. Elever 

kunde bli både glada/säkra eller irriterade/osäkra på vad uppgifterna skulle innehålla och 

vilken kunskap pedagogerna förväntade sig att elevgruppen skulle klara av att göra. När det 

inte var tydligt vad som var tillåtet fanns det elever i gruppen som ifrågasatte varför till 

exempel vissa elever inte behövde skriva ett prov utan istället fick ha muntligt prov. När 

kunskapssynen är tydlig för mig själv blir elevernas ifrågasättande mindre och elever i behov 

av särskilt stöd tryggare, sa en respondent. Det var enklare att skapa arbetsuppgifter på 

individnivå när respondenterna själva hade klart för sig hur de förhöll sig till variationen av 

uppgifter. Alla måste inte göra lika, sa en respondent. Det har mina elever lärt sig. 

Lärandeprocessen sker både inom eleven och i samband med att eleven samverkar med 

skolkamrater och pedagoger, ansåg många respondenter. Pedagoger måste vara lyhörda och 

nyfikna på elevernas individuella kunskaper inom IKT. Många respondenter lyfte tankar om 

att väldigt många elever är duktigare på IKT än vad deras pedagoger är. Det kan bli ett 

bekymmer om enskilda pedagoger har svårt att acceptera detta faktum.  
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Om pedagogens synsätt är att det är hen som ska ”kunna allt” uppstår svårigheter. 

Respondenterna i den här studien har olika syn på hur lärandet sker och de för dialog med 

varandra om det finns något rätt sätt att undervisa. 

Vissa respondenter synliggjorde också att elever kan mycket som är ”oviktigt för skolan” och 

i det ingick till exempel spel med otillåtna appar. En fokusgruppsrespondent beskrev att 

elevers teknikkunskap inte alltid kan appliceras i lärmiljön: 

Det är ju så att eleverna använder peklattan och datorn hemma men min 

erfarenhet är att vid datorn kan de inte några ordprogram och dom är inte 

duktiga på att hitta bokstäverna på tangentbordet heller…så användningsområdet 

ser olika ut om de är hemma vid datorn eller i skolan med datorn…och det är 

samma sak med pekplattan. 

Socialt utjämnande 

En av respondenterna i fokusgruppen där 1:1 miljö införts, reflekterade över att politikerna i 

kommunen önskade att IKT skulle bidra till att de sociala skillnaderna skulle utjämnas. I 

början av införandet av IKT i lärmiljön kändes den önskan verklighetsfrämmande, ansåg 

respondenten. Fler i fokusgruppen uttryckte att det kändes som ett jippo till en början 

eftersom de inte hade känt sig delaktiga i beslutet att IKT skulle införas. Efterhand har det 

visat sig vara utjämnande eftersom alla elever inte hade tillgång till IKT i sina hem. Alla 

elever har inte internetåtkomst hemma, men de blir ändå förtroliga med verktygen vilket 

verkligen lyftes som en god tanke. 

Känn ingen PANIK! 

Avslutningen på resultatdelen innehåller råd från respondenterna till andra pedagoger.  Om 

pedagoger ställs inför IKT-införande i lärmiljön, utan att ha fått goda förutsättningar med till 

exempel utbildning bör ni tänka på: 

Tro inte att du kan allt, låt lärandet ta tid.  

 

INGEN PANIK!  Man får lära sig vartefter tiden går och låt dina elever få visa dig, då växer 

de som människor. 
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Respondenterna vill också framhäva att det kollegiala stödet är oerhört betydelsefullt. En 

respondent sa: 

Vi kastades i bassängen utan att kunna simma, vi trodde vi skulle drunkna men 

alla höll sig flytande! Vi har hjälpts åt och vi har fått många erfarenheter även 

om det kostat mycket av vår fritid, så mitt råd är, samarbeta och hjälp varandra. 

Ta del av det som andra kollegor kan.  

Låt elever ”som kan” dela med sig till de som inte kan. 

 Läs andra pedagogers bloggar och använd själv en blogg som en portal. Du 

kommer att upptäcka att det är ett utmärkt informationsmedel. 

Alla respondenter från både fokusgrupper och enkätsvar har synliggjort att IKT påverkar 

elever och pedagoger ur både positiva och negativa aspekter. Ett uttryck från en respondent 

avslutar resultatdelen. Respondenten vill uppmärksamma att IKT inte löser alla dilemman 

pedagoger ställs inför då det gäller att nivåanpassa undervisningen: 

Kom ihåg att pekplattan är INGET UNIVERSALMEDEL utan låt lärprocessen få 

ta tid och avsätt reflektionstid både för elever, för dig själv och dina kollegor. 

Använd olika verktyg och fastna inte i ett särskilt för då utvecklas inte eleverna 

utifrån sin potential.  

6. Analys 

I analysen har helhetsintryck tillsammans med skillnader och likheter utgjort grunden för 

vilka erfarenheter som behöver beaktas vid introduktion av IKT. 

Studien har fenomenografisk ansats och analysen av resultatet är på abstrakt nivå. Det innebär 

att det inte är enskilda respondenters uppfattningar som analyseras utan den speglar en 

kollektiv nivå, pedagogers uppfattningar om att IKT införs i lärmiljöer. Den tolkande 

innehållsanalysen har sin utgångspunkt utifrån min teoretiska kunskapsförståelse och här 

skapas en mening i insamlade data. Mitt förhållningssätt har varit kritiskt, här synliggörs 

uppfattningar om IKT, de visar uppfattningar som ”blåser i medvind och motvind”, resistens 

och motstånd. 
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IKT initiativ 

Hur introduktion av IKT sker är en oerhört viktig del, visar den här studien. Under 

introduktionen och även efteråt är det oerhört viktigt att alla som ingår i organisationen får ta 

del av vilka erfarenheter som görs. Utifrån dessa erfarenheter kan förändringar göras och 

sådant som blev ”fel” kan rättas till. Förutsättningen är att organisationen har ett sådant 

system att dialog kan föras på olika nivåer.  De erfarenheter som pedagoger, elever och 

föräldrar erfar måste tas tillvara i implementeringen, visar den här studien.  Det är samma 

åsikter Easton (i Gunnell, 2013) framför utifrån sin forskning om hur politiska beslut kan 

förankras på ett fullgott sätt. Organisationer som vill nå framgång behöver ta del av allmänna 

empiriska teorier, gällande hur politikiska beslut kan implementeras. Det är inte lämpligt att 

lägga över stort ansvar på några få yrkesgrupper i organisationen (a.a.). 

Det visade sig att i en av kommunerna hade IKT introducerades på ett ogenomtänkt sätt. Det 

blev som ett slags ”jippo” där eleverna var glada och förväntansfulla medan pedagogerna 

kände sig lite nyfikna och mycket villrådiga. Förväntningar fanns från politiker, andra 

beslutsfattare, elever och föräldrar att IKT skulle bidra till att elever gavs möjlighet att vidga 

sin proximala utvecklingszon. Digitala verktyg visade sig skapa många känslor som 

blandades i en enda röra. Glädje, frustration, samhörighet och stress var känslor som visade 

sig när IKT infördes. Pedagogerna skulle förstå hur tekniken fungerade rent praktiskt, kunna 

planera lektioner och möta elevers olika behov i kombination med IKT. Yusop (2015) 

uppmärksammar i sin studie att IKT-införandet inte bara handlar om att kunna hantera teknik 

utan i det ingår också att kunna motivera, inspirera och finna nya uppgifter och arbetsmetoder 

i lärprocesser.  

När IKT införs är det vanligt förekommande att politiker inte kan se hela vidden av vad 

införandet innebär, enligt de studier Carlsson (2013), Perbawaningsih (2013) och Player-Koro 

(2015) har gjort. Mina studieresultat visar att politiker inte kunde förutse vilka svårigheter och 

utmaningar som skulle uppstå när IKT infördes. Samtidigt visar studien också att när 

pedagoger själva vill införa IKT uppstår svårigheter som ingen hade kunnat förutse. Ett 

exempel är de svårigheter som uppstod då text på pekplattan skulle skrivas ut via en trådlös 

skrivare. IT-enheten hade inte möjlighet att göra den trådlösa inställningen direkt utan det 

skulle kunna ta lång tid, upp till ett år.  
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Min slutsats gällande införandet av IKT i lärmiljöer är att oavsett om IKT införs via politiskt 

beslut eller utifrån pedagogers initiativ visar den här studien att det kommer att uppstå 

svårigheter och dilemman, oavsett vem som är initiativtagare.  Den allra starkaste 

framgångsfaktorn är tydlighet. Det ska klart framgå på vilket sätt IKT ska användas i ett 

initialt skede och vem som ansvarar för de olika delarna. Här ingår teknik, support, 

utbildning, digitala läromedel och pedagogik. När en digital enhet går sönder och måste lagas 

eller ersättas ska det också tydligt framgå vem det är som ska bekosta reparation och nyinköp. 

Även frågan om vems ansvar det är att göra inköp av till exempel appar och vilka 

lagringsmöjligheter som finns att tillgå måste finnas med i en tydlig förklaring. 

Elever i behov av särskilt stöd påverkas 

Att införa och använda IKT i lärmiljöer kan leda till att en del elever i behov av särskilt stöd 

får utökad motivation att börja läsa och skriva med anledning av att IKT-verktyg möjliggör att 

de kan läsa och skriva på ett sätt som de tidigare inte har kunna göra. Sjödén (2015)  belyser 

detsamma som min studie synliggör, pedagogiska programvaror öppnar nya möjligheter vad 

gäller att individanpassa uppgifter i skolan. Min studie visar att det också kan leda till att vissa 

elever inte vill använda talsyntes och rättstavningsprogram som finns i IKT-verktyget, med 

anledning av att det känns utpekande. Det kan också bli exkluderande då till exempel 

utagerande barn får en pekplatta i sin hand för att kunna lugna ner sig. Det kan bli så att 

eleven blir sittande med sin pekplatta, ”bara för” att det blir lugn och ro i lärmiljön när eleven 

inte är med i klassrummet. Att införa IKT innebär inte att alla utmaningar och dilemman som 

pedagoger brottas med försvinner eller minskar. Den extra anpassning som vissa elever 

behöver kräver reflektion och kunskap. Warschauer (2006), Shelley-Robinson (2013) och 

Grönlund (2014) visar i sina studier att 1:1 kan öka elevers intellektuella och sociala 

färdigheter men det kan också leda till det motsatta. Det finns inga likhetstecken mellan 1:1, 

högpresterande och nöjda elever i tidigare studier (a.a.) och min studie visar detsamma. 

Min studie visar att när IKT blir en naturlig del i vardagsarbetet på skolan utökas elevers 

möjligheter att utvecklas i skolans alla ämnen, oavsett om elevers funktionsvarianter handlar 

om läs- och skrivsvårigheter, begränsad koncentrationsförmåga eller behov av strukturerat 

schema. Individuella anpassningar kan göras utan att övriga elever känner till på vilket sätt 

det särskilda stödet ges. Sammanfattningsvis visar studiens resultat att IKT kan bidra till både 

positiva och negativa effekter för elever i behov av särskilt stöd.  
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Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla skolans olika 

kunskapskrav kan ges stöd genom IKT och pedagoger som vågar prova och föreslå nya 

metoder måste få stöd i sin strävan. Allt ska få ta den tid som krävs och så långt som det är 

möjligt ska IKT-verktygen bidra till att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. 

Smith och Throne (2009) uppmärksammar att förberedelse, modet att våga testa nya metoder 

och uthållighet är framgångsfaktorer. 

Effekter av IKT i lärmiljöer 

Den här studien visar att en effekt av att IKT införs är att användandet kan leda till att elever i 

behov avsärskilt stöd blir mer inkluderade i lärmiljöer. Enligt Nilholm och Göransson (2013) 

bör inkludering ses ur tre perspektiv när man ska analysera hur inkluderande undervisning 

kan förbättras. Inkludering är en slags förbättringsprocess (a.a.).  

Resultatet i min studie visar att pedagogers synsätt gällande elever i behov av särskilt stöd 

förändras i och med att IKT införs. Elever kan genom IKT-verktyg få individanpassat stöd 

utan att de behöver gå till en speciell pedagog eller till ett speciellt rum. Det blir inte lika 

viktigt att kategorisera eleverna som är i behov av särskilt stöd, utan istället ingår dessa elever 

i undervisningsmiljön som alla andra. Pedagoger har kunskap om olika elevers behov. De 

känner till vilket IKT-stöd till exempel en elev med dyslexi kan använda, men problem 

uppstår när tiden inte räcker till eller när det inte finns pengar till app-inköp. Detsamma gäller 

IKT-verktyg för elever med ADHD, ASD och andra funktionsvarianter, faktorer som tid och 

ekonomi återkommer i min studie. 

I min studie synliggjordes att de tre inkluderande perspektiven som Nilholm och Göransson 

(2013) belyser finns med i mina studieresultat. I det första gemenskapsorienterade 

perspektivet skapas inga segregerande lösningar. Behöver en elev särskilt lässtöd kan eleven 

använda talsyntes och läsa samma text som övriga. Att umgås med andra i ett socialt 

sammanhang och få känna att man klarar uppsatta mål ingår i det andra 

inkluderingsperspektivet som Nilholm och Göransson (2013) belyser. I min studie 

uppmärksammas att det är betydelsefullt att elever i behov av särskilt stöd får umgås med 

klasskamrater och att alla elever har möjlighet att delta i aktiviteter som sker i klassrummet. 

Det tredje inkluderingsperspektivet som Nilholm och Göransson (2013) synliggör är det 

placeringsorienterade perspektivet.  
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I min studie visas det till exempel att elever i behov av särskilt stöd i möjligaste mån deltar i 

klassrumsaktiviteter istället för att särskiljas,  

IKT-införandet kan också leda till teknikinspirerande tankar och teknikfientliga tankar, enligt 

den här studiens resultat. Det framkom ett tydligt dilemma som handlade om elever ska få 

använda sina privata telefoner som ett IKT-verktyg, eller inte. Olika åsikter framkom gällande 

om telefoner skulle användas i skolarbete eller inte.  Den starkaste faktorn som gällde att 

telefonanvändning inte skulle vara tillåtet, var att skolan ska köpa in de verktyg som ska 

användas i lärmiljöer. Alla elever har inte lika moderna telefoner och då blir det inte jämnlikt. 

Enligt en dansk undersökning (Mathiasen, 2006) visar det sig att elever använder digitala 

verktyg i mycket större utsträckning på sin fritid än vad som görs i skolan. Mathiasen (2006) 

synliggör att elevers förmågor inte tas tillvara i den utsträckning som skulle vara möjligt, och 

det var sådana åsikter som framfördes i min studie av dem som ansåg att eleverna skulle få 

använda sin privata telefon. Min studie visar också att elever och pedagoger utsätts för 

stressande situationer som de själva inte kan göra något åt. Exempel på det är teknik som inte 

fungerar och att nätåtkomst saknas. Grönlund m.fl. (2014) och Martin m.fl. (2015) 

uppmärksammar att IKT driver upp tempot i undervisningen och att det kan resultera i att 

elever förväntas klara av flera saker samtidigt. Den här situationen kan många uppleva som 

stressande. 

Min slutsats gällande effekter av IKT i lärmiljöer handlar om att teknikrelaterade samtal sker i 

skolan och att det finns både positiva och negativa effekter. Samtal som sker i skolan i 

kombination med att pedagogiska reflektioner också görs. Enligt Mathiasen (2006) finns så 

oändligt många möjligheter med IKT. Om dialogen handlar om våra egna föreställningar, vad 

som är rätt eller fel när det gäller elevers privata enheter kan det bidra till att gränsen mellan 

vad som är skolans verktyg och hemmets till viss del suddas ut (a.a.).  

Analys visar också att inkluderande och exkluderande effekter framgår då IKT införs. 

Pedagoger gör reflektioner i dialog med sina arbetslag. Att kollegor och elever lär av varandra 

och försöker se nya möjligheter bidrar bland annat till att elever i behov av särskilt stöd får 

nya möjligheter att lyckas med att uppnå sina uppsatta mål, både kunskapsmål och sociala 

färdigheter. De allra flesta uppfattningar som framförts i min studie intar ett teknikfilosofiskt 

samhällsvetenskapligt perspektiv, såsom Sjöstrand (2015) belyser. Teknik och samhälle 

sammansmälter i kulturella, sociala, ekonomiska och politiska perspektiv. 
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Utbildningsbehov, erfarenheter och lärdomar 

De erfarenheter som visades i den här studien var att pedagoger utmanades vid IKT-

införandet, genom att de förväntades kunna hantera teknik, lärprocesser och elever i behov av 

särskilt stöd i verksamheten på skolan. Utbildningsbehovet var stort, både för pedagoger och 

för elever.  Den erfarenheten synliggörs i all data från studien. Det visar sig att pedagoger inte 

kunde hantera de tekniska enheter som de skulle använda och det fanns många tekniska 

bekymmer att ta sig an. Datamaterialet kommer från två olika kommuner med 100 mils 

avstånd och i den ena kommunen hade beslutet om att införa IKT kommit från politiskt 

fastställande och i den andra kommunen hade skolans pedagoger initierat införandet. Oavsett 

varifrån beslutet att införa IKT kom uppstod dilemman som ingen hade kunnat förutspå. Vissa 

av skolans pedagoger kände inte till hur de skulle kunna få den kunskap som de ansåg sig 

behöva. Andra pedagoger visste hur de skulle söka ny kunskap, men tiden räckte inte till. 

Planering, undervisning och ansvar för elever kunde inte överlåtas till någon annan kollega. 

Liknande erfarenheterna synliggörs i flera forskningar (Smith och Throne, 2009; 

Perbawaningsih, 2013). Dessa forskningar (a.a.) belyser att det nya data- och mediesamhället 

har fått tekniska analfabeter, både bland skolans pedagoger och bland samhällets medborgare.  

En teknisk analfabet behöver i sin lärprocess någon som använder ett behavioristiskt 

förhållningssätt. Det kan liknas vid hur det är när bokstäver ska börja formas, då måste någon 

visa hur bokstäver ser ut och vilket språkljud som hör ihop med vilken bokstav. Det är svårt 

och tidskrävande att utforska det på egen hand. 

Fernández-López, m.fl. (2013) visar i sin forskning att de erfarenheter pedagoger har gjort vid 

IKT- införandet måste inbegripa både pedagogiskt lärandeperspektiv och elevers 

användarperspektiv och liknande tankar lyftes i min studie.  

Resultatet i den här studien visade liknande framgångsfaktorer som Fernández-López, m.fl. 

(2013) belyser. Olika perspektiv måste sammanföras och förtydligas när IKT införs och här 

måste teknik, skolan, elever, pedagoger, vårdnadshavare och övriga delar i samhället finnas 

med i de olika perspektiven. Min studie visar också liknande resultat som Johnson (2014) 

synliggör, vilket handlar om att lärandeprocessen är komplex oavsett om det är elever eller 

pedagoger som ska förhålla sig till teknikanvändning i lärmiljöer.   
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Johnson (2014) belyser att när IKT införs bör ett ”ekologiskt-lärmiljö-perspektiv” intas, och 

detsamma visar min studie.  

De erfarenheter som gjordes var att elever har många förmågor kring IKT-användning som 

pedagoger bör ta tillvara. Den mest betydelsefulla lärdomen som visades, i den här studien, 

var att pedagoger inte behöver få panik över att det är så mycket som de inte kan. Det gäller 

både teknikokunskap och på vilket sätt lärprocesser kan stimuleras med IKT-verktyg. Låt allt 

få ta sin tid och leta efter ny kunskap metodiskt och lugnt tillsammans med eleverna. 

Analysens slutliga sammanfattning är att samsyn mellan politik och förvaltning är en 

framgångsfaktor och här måste både ekonomiska och sociala förhållanden beaktas. Utbildning 

är en oerhört viktig del om införandet ska bli framgångsrikt. IKT skapar inte per automatik 

delaktighet, goda resultat och fungerande lärprocesser för elever i behov av särskilt stöd, utan 

det är interaktion mellan människor som tillsammans med IKT kan främja lärprocessen. 

7. Resultatdiskussion 

Introduktion och införande av IKT 

När IKT införs i lärmiljöer är det många faktorer som påverkar om det uppfattas som 

ogenomtänkt och ostrukturerat, oavsett om införandet sker utifrån politiskt beslut eller på 

pedagogers eget initiativ. Införandet av IKT bidrog i den här studien till att respondenterna 

uppfattade att de fick använda alldeles för mycket tid till att lära sig hur tekniken fungerade, 

istället för att ge elever i behov av särskilt stöd individuellt stöd.  

Jag kan utifrån teoretiska perspektiv utläsa att det inte handlade om att beslutet var 

ogenomtänkt utan istället handlade det om att beslutet inte klargjorde vad som förväntades av 

pedagogerna och vilka riktlinjer som fanns att förhålla sig till. 

När jag analyserade vad olika forskare har kommit fram till när det gäller implementering av 

IKT finns det flera olika vägar att gå i ett teoretiskt perspektiv. Respondenterna i 

fokusgrupperna och i enkätsvaren har en samstämd syn på att dialog med politiker, övriga 

beslutsfattare, skolans ledning och kollegor måste ingå vid införandet. Att planera, göra inköp 

av IKT-verktyg och anordna utbildningar borde ha haft hög prioritet, ansåg respondenterna i 

min studie.  Resultatet av min studie är ingen ”sanning” av hur IKT skulle ha införts, utan det 

finns olika sätt att implementera politiska beslut. 
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IKT införs ofta utifrån politiska beslut och visionen är att det genomförs på ett framgångsrikt 

sätt. Framgångsfaktorer är att kartlägga organisationens behov och sedan förankra beslutet, 

enligt Hjern (1985), Pressman och Wildavsky (1984). Förankringen påverkar hur 

framgångsrikt beslutet implementeras. Vanderlinde, m.fl. (2012) anser att introduktion och 

införandet av IKT ska ske på ett likartat sätt som respondenterna i min studie. Pedagoger ska 

vara delaktiga i beslut som tas.  

Bowen (1982) håller inte riktigt med om att delaktighet måste inkluderas när ett nytt beslut 

ska tas. En kartläggning tar alldeles för lång tid att göra och behoven i organisationen kan ha 

förändrats under den tiden. Istället bör det klart och tydligt framgå vilket beslut som är taget 

och sedan ska det förankras i organisationen. Organisationens uthållighet och stabila 

klargörande om tagna beslut är framgångsfaktorer vid politiska beslut, anser Bowen (1982). 

Det här är spännande variationer på synsätt gällande införandet av politiska beslut. Min studie 

visar att de tankar som Hjern (1985), Pressman och Wildavsky (1984) och Vanderlinde m.fl. 

(2012) framförde överensstämmer med min studies resultat.  Respondenterna önskade att de 

hade fått vara mer delaktiga vid IKT-införandet och att politikerna hade intresserat sig mer för 

vad som hände då införandet skedde.  

Jag kan se (rent teoretiskt) att det i en av kommunerna lika gärna kan handla om att de 

önskade att införandet hade varit mer tydliggjort, precis som jag tidigare har uppmärksammat. 

Införandet innehöll många oklara beslut som ingen hade svaret på. Pedagoger visste inte vem 

som skulle ge dem svar på alla frågor de hade. De önskade att utbildning hade kommit först 

och att de själva hade fått bekanta sig med pekplattorna innan eleverna fick sina enheter. I den 

andra kommunen infördes IKT utifrån pedagogernas önskan och där uppstod liknande 

svårigheter. Det fanns tekniska problem, svårigheter vid kommunikationen med IT-enheten 

och behov av utbildning. När IKT införs måste politiker, beslutsfattare, pedagoger etcetera 

vara medvetna om att det kommer att krävas mycket energi från var och en av dem. IKT-

införandet kan liknas vid ett myrstacksbygge, anser jag, vilket innebär att ”här måste alla 

bidra med sitt strå till stacken”. Vid IKT-införandet kommer pedagogers uppgifter att handla 

om olika kunskaper, både kunskaper rent tekniskt (hårdvara) och kunskaper gällande 

pedagogik och lärprocesser (mjukvara/program/läromedel). De sociala aspekterna måste 

också finnas med! 
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Utvecklingsprocessen ska absolut inte ligga på några få yrkesgrupper, uppmärksammar 

Easton (i Gunnell, 2013). Den här studiens respondenter uppfattade att allt ansvar låg på deras 

axlar och att de utlämnades, vilket inte är bra för en positiv IKT-utveckling. Pedagoger måste 

få stöd från organisationen där det ska vara tillåtet att lära sig IKT på olika sätt. Vissa 

pedagoger vill ligga i framkant och andra känner större motstånd till teknikinförandet. 

 Om skolans organisation bygger på att alla pedagoger ska lära sig IKT-användning i den takt 

som känns relevant (utifrån vilket uppdrag varje enskild pedagog har), tror jag att de positiva 

effekterna skulle komma i snabbare takt. Smith och Throne (2009) uppmärksammar att 

lärarutbildningen bör ha särskilt fokus på specialpedagogiska frågor. Jag instämmer i att 

pedagoger måste känna till på vilket sätt de kan skapa goda förutsättningar för alla elever och 

om kunskap kring dessa frågor ingår i lärarutbildningen ökar pedagogers möjlighet att känna 

sig kompetenta. 

Både pedagoger och elever vill känna sig kompetenta och klara av sitt uppdrag, men när en 

uppgift känns som en påtvingad onödig uppgift blir de negativa upplevelserna förstärkta. 

Att det också finns etiska och samhällsekonomiska aspekter vid införandet av IKT förstärker 

min syn på hur viktigt det är med samverkan och här menar jag både politik, förvaltning, hem 

och skola.  IKT bidrar till att utveckla vårt samhälle som blir mer och mer digitaliserat, precis 

som Bertini och Kimani (2003) uppmärksammar. Elever ska inte bara lära sig datalogiskt 

tänkande som Heintz (LiU-nyheter, 2014) uttrycker, utan elever ska kunna söka, värdera, 

hantera och använda teknik som finns i vårt nätverkande samhälle, precis som Säljö (2005) 

belyser. Vår digitala värld kräver reflektion varje dag, vid inlägg och när något publiceras 

sker det omedelbart. Vissa saker kan inte tas bort och alla måste ta ansvar för sin medverkan. 

Etiska och moraliska frågor måste ingå i skolans arbete då IKT införs. Har vi en normativ syn 

på IKT löser vi inte många IKT dilemman, anser jag. Vi måste skapa varierade arenor där alla 

tänkbara dilemman kan ingå i dialog. Jag menar att IKT-utbildning ska innehålla teknikens 

funktion (det hårda) som måste möta den sociala interaktionen (det mjuka). Vi vet att 

teknikanvändningen exploderar och precis som Giertz (2014) belyser föds dagens barn nästan 

med en modemsladd i munnen, vilket gör att utbildningsbehovet ökar lägre ner i åldrarna.  

IKT-utbildning borde införas redan i förskolan! Vi känner till att Sverige är ett tekniktätt land 

där bland annat andelen 2-åringar som använder pekplattor nästan har fyrdubblats på två år, 
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enligt Statens medieråd (2016b). Tänk vilket preventivt arbete vi skulle kunna initiera om alla 

barn i förskolan kan hantera teknik oavsett variansen av förmågor. Användandet av IKT kan 

leda till att barn lär sig skriva text via diktafon och/eller genom tryckningar på tangentbordet.  

Jag anser att den ökade digitaliseringen bidrar till att skolan behöver utveckla elevernas IKT-

förmågor, precis som Pålsson (2016b) uppmärksammar. Även Skolverket (2015) belyser att i 

princip alla svenska 15-åringar har tillgång till IKT-verktyg i skolan och det innebär att skolan 

måste arbeta aktivt och strukturerat med EU:s nyckelkompetenser. Skolans IKT-miljö bidrar 

till glädje och mångfald i ett läsande och skrivande landskap, anser jag. Vi måste lyfta de 

positiva effekterna och blicka framåt! 

I Sverige lades nyligen en nationell IT strategi fram (Sveriges Regering, 2015) och den 

innehåller liknande nyckelkompetenser som EU har tagit fram. Det är ett viktigt steg för 

Sveriges utbildningsväsen att en vision läggs fram som syftar till att klarlägga vad som ska 

ske då vi har nått fram till år 2022. Det är precis en sådan plan som min studies respondenter 

önskade sig då IKT infördes i deras skolor. Låt pedagoger lära sig använda IKT innan 

eleverna får verktygen i sina händer. Mathiasen (2006) uppmärksammar att pedagoger måste 

organisera pedagogiska lärmiljöer så att elever får fysiska och kommunikativa platser att 

arbeta vid och jag ser utifrån min studie att det verkligen är en viktig del i 

”framgångspusslet”. 

Min uppfattning är att skolan INTE kommer att mista sin roll som kunskapsbildande 

plattform, såsom McLean m.fl. (2015) förutspår. Istället kommer förskolans och skolans roll 

att bli ännu viktigare då IT, IKT, MIL, MIK och det datalogiska tänkandet införs. Det 

kommer att krävas nyanserad reflektion och varierad kunskap.  

Jag vill också instämma i det som Smith och Throne (2009) uppmärksammar, det är oerhört 

viktigt att pedagoger använder de kunskaper som elever har tillägnat sig på sin fritid. Det är 

kunskaper som barn och ungdomar behöver få använda och utveckla vid skolaktiviteter. I 

annat fall kan gapet mellan skolan och fritiden bli alltför stort och det kan innebära att ”skolan 

= tråkig” och ”fritiden = rolig”.  Elevernas motivation är en stark kraft som pedagoger måste 

hålla vid liv genom att utforma realistiska och konkreta mål. Det är oerhört viktigt att 

lärmiljön är stimulerande och positivt laddad eftersom det leder till ökad självkänsla och 

framgång, precis som Ockert (2014) uppmärksammar.  
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Elever i behov av särskilt stöd påverkades av IKT-införandet på både positiva och negativa 

sätt vilket inte är förvånande. Förändringar kan uppfattas ha positiva effekter och här ingår 

glädje, inkludering, likvärdighet i undervisning, läsglädje, skrivglädje och ökad 

koncentrationsförmåga. Det finns också negativa sidor när IKT införs i lärmiljöer och då 

handlar det om frustration, exkludering, differens i undervisning, stress och distraktion. Alla 

dessa uppfattningar ingår i interaktion med alla på skolans arena, anser jag. När det handlar 

om införandet av IKT är det stora summor som satsas från kommuners och nationens 

ekonomi och då måste skolan få goda möjligheter att utveckla nya kompetenser. Det kommer 

att gana alla samhällsmedborgare på ett eller annat sätt, det är jag helt övertygad om. Viktigt 

att poängtera i detta sammanhang är att det kommer att krävas engagemang från många 

yrkesgrupper i samhället, inte enbart från skolans pedagoger. 

Användandet kan leda till inkluderande och exkluderande undervisning.  

Jag vill verkligen instämma i det uttryck som en respondent i min studie sa: Varje pedagog 

har ett ansvar att inkludera alla elever och pedagogens förhållningssätt är betydelsefullt.  

 Att Bendová och Fialová (2015) kom fram till detsamma i sin forskning i Tjeckien känns för 

mig som en självklarhet. Alla pedagoger behöver ha fördjupade kunskaper om hur deras eget 

förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd påverkar elevernas möjligheter att känna sig 

inkluderade.  Det kan inte sägas för många gånger, anser jag. Pedagogers förhållningssätt är 

avgörande för om inkluderingen blir framgångsrik eller ej. Även Rehnlund (2015) vill 

uppmärksamma att det är oerhört viktigt att pedagoger vänder och vrider på sitt synsätt då det 

gäller elever i behov av särskilt stöd och inkludering. Min studie visar att pedagoger har blivit 

medvetna om att det är en oerhört viktig och det är mycket glädjande, anser jag. 

Både Rehnlund (2015) och PISA (2012) synliggör att fler och fler elever i Sverige inte har 

någon samhörighet med skolan och det är en stor varningsklocka som borde ringa över hela 

Sverige. Utanförskap bidrar till social utslagning och det kan leda till kriminalitet, enligt 

Riksförbundet Attention (2016b). Här har IKT-verktygen en oerhörd potential.  

I Trollhättan satsar kommunen på pekplattor för att skapa ett inkluderande arbetssätt där 

undervisningen ska bli mer lättillgänglig för nyanlända elever (Stridsman, 2016) IKT-verktyg 

är multimodala och flerspråkiga, precis som Stridsman (2016) belyste och i min studie hade 

respondenterna upptäckt att pekplattan kunde användas då text skulle översättas ibland annat 
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veckobrev från skolan till elevernas föräldrar. Enligt Stridsman (2016) är en pekplatta inte 

skapad för svenska användare utan den kan skapa broar mellan olika språk.  Jag instämmer 

också i att man inte ska ha en övertro på att sätta en platta i händerna på pedagoger och elever, 

utan det handlar om interaktion människor emellan där tekniken kan vara ett stöd.                                                         

Tänk vilken otrolig känsla att kunna kommunicera med varandra på olika språk, 

översättningsverktyg ger mening i ord som känns obegripliga, det ökar själkänslan, anser jag.  

Precis som Wery och Thomson (2013) uppmärksammade, bidrar minskad självkänsla också 

till minskad motivation. Det här gäller inte enbart elever utan också respondenterna i den här 

studien, anser jag. Självkänslan hos pedagoger sjunker när stora och svåra utmaningar ges 

utan att någon beslutsfattare förstår att utbildning behövs för skolans pedagoger. De kan inte 

leda ett utvecklingsarbete med IKT när de själv inte kan hantera IKT-verktygen! En klar och 

tydlig IKT-strategi som ALLA känner till och följer är en oerhört viktig framgångsfaktor, 

anser jag. 

Jag tycker mig också se i studiens resultat att synen på vilka elever som är i behov av särskilt 

stöd håller på att luckras upp med hjälp av IKT-verktygen. Jag menar att de traditionella 

kategoriseringarna inte längre är lika viktiga. De elevkategorier som Hasselbring och 

Williams (2000); Lee, m.fl. (2015) synliggjorde möter min studies respondenter på sina 

skolor. De möter elever som har liknande svårigheter som beskrivs i forskningen. Alla 

respondenter i den här studien uppfattade att alla elever någon gång under sin skoltid kan ha 

behov av särskilt stöd. Det blir tydligt att den här studiens respondenter har en väldigt bred 

syn på vilka elever som kan vara i behov av särskilt stöd, både under kortare och längre 

perioder. Det kan handla om en bruten arm från ett olyckstillfälle, elever som fått diagnos 

utifrån autismspektrum (ASD) och attentiondeficit/hyperactivity disorder (ADHD), specifika 

inlärningssvårigheter, tal- och språkstörningar, lika väl som att eleverna anses vara 

särbegåvade. Antalet elever som saknar motivation ökar också, ansåg respondenterna, och de 

är verkligen i behov av särskilt stöd. 

Respondenterna menar också att alla elever har rätt att få det stöd de behöver oavsett vilka 

förhållanden som har medverkat till att behovet har uppstått.  Har pedagoger som arbetar med 

skolans elever kunskap om vilken stimulans som behövs, då till exempel läs och 

skrivförmågan behöver stimuleras, är det kunskap om funktionsvarianter som är viktigast.  

Samsyn vad gäller elever i behov av särskilt stöd framkommer som en framgångsfaktor i min 
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studie. Ingen respondent lyfter några uppfattningar som särskiljer sig, vilket är väldigt 

intressant anser jag. Det kan bero på att pedagoger i skolan länge har arbetat med 

förhållningssätt och synliggjort på vilket sätt pedagogers förväntningar och inställningar 

påverkar elevers förmåga att lyckas i skolan. Speciellt i en fokusgrupp pratade de om 

Vygoskijs tankar som de hade läst och reflekterat kring utifrån olika litteratur.  

Respondenterna samtalar om att de inte ”bara” ser till kunskapsbehov utan att de också tar 

hänsyn till sociala förutsättningar och färdigheter när IKT-verktygen används och det, anser 

jag vara glädjande.  

En intressant aspekt, anser jag, är att det var många respondenter som framförde att det kunde 

kännas ”lite fult” att skolan hade blivit roligare. Hur kommer det sig? 

Kan det möjligen härledas till att när respondenterna själva var elever i skolan var det dålig 

kultur att använda tekniska enheter, att till exempel se på tv. Adelmann m.fl. (2013) belyser 

att pedagogers uppgift på 1960-talet var att varna elever för medie- och teknikanvändning. 

Det var först på 1970-talet som vissa skolor började nyttja tekniska enheter i skolan. Carlsson 

(2013) synliggör att medieutbildningen på lärarutbildningen i början på 1980-talet inte var 

tillfredsställande.  Det var först under åren 1999 till 2002 som datoranvändning ansågs vara 

ett generellt pedagogiskt verktyg och då anordnades ITIS-projekt med fokus på pedagogiska 

resonemang (ITiS: en statlig satsning på IT i skolan, 2002). Pedagogernas IKT-kunskap har 

stor betydelse när det gäller undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Jag anser att det 

är oerhört viktigt att det inte bara är några få som känner till vad elever i behov av särskilt 

stöd behöver. 

Det är intressant att de allra flesta i studien anser att elever i behov av särskilt stöd har stor 

nytta av att IKT införs i skolans undervisning även om det inte har visat sig i några uppmätta 

resultat. Jag har tidigare belyst att Player-Koro (2015) anser att det har funnits en övertro på 

IKT och dess möjligheter att förändra skolans lärmiljö där stora summor har avsatts till teknik 

och utbildning utan att ge synbara resultat. Min reflektion är att ett så stort förändringsarbete 

som att införa IKT i lärmiljön innebär, också måste få vara kostsamt i inledningsskedet. 

Staten och alla kommuner måste våga ta beslut om stora IKT satsningar utifall det ska 

revolutionera skolans sätt att individualisera undervisningen för alla elever. Vi kan inte stoppa 

teknikutvecklingen som sker över hela världen. Skolans elever, föräldrars arbetsplatser och 
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familjers fritid präglas av mobil och trådlös teknik. Kanske är det första gången i historien 

som elever i behov av särskilt stöd inte behöver känna sig utpekade för att de behöver 

anpassat material eller teknisk utrustning. Alla elever kan få nivåanpassade utmaningar! 

Läs- och skrivglädje är positiva påverkansfaktorer som ingår i resultatet och utifrån den 

demokratiska aspekten är det en viktig infallsvinkel, precis som Körling (2012) lyfter. Om 

koncentrationsförmågan ökar och leder till att elever får större motivation och känner glädje 

inför skoluppgifter är det väl satsade pengar. 

Bertini och Kimani (2003) uppmärksammade att stora möjligheter finns då vi ska 

kommunicera och få utökad information som förhoppningsvis leder till ökad förståelse för 

omvärlden. I dessa visioner ingår också att lära sig att ta ansvar för sin kommunikation och 

vara källkritisk till det stora informationsflöde som vi översköljs av. Finlands nya läroplan 

(Pålsson, 2016b) visar EU:s åtta nyckelkompetenser där den första punkten är att ges förmåga 

att tänka och lära sig. Flera respondenter i den här studien uppfattar att eleverna upplever 

glädje och känner sig kompetenta då det lyckas skriva texter som tidigare varit svårt på grund 

av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Eller kanske borde jag skriva 

funktionsvarianter istället? Vilka ord och begrepp vi använder i skolan, hemma, ute i världen 

etcetera påverkar synen på vilka varianser som är tillåtna i ett normalitetsbegrepp. 

Lärandeprocess 

I början av den här studien citeras den välkända pedagogen Dewey (i Hensvold, 2006) och lite 

längre fram i den här studiens teoretiska del presenteras teknikfilosofen Bacons tankar (i 

Sjöstrand, 2015). Det är intressant att Dewey för mer än hundra år sedan uttryckte en oro för 

vad som skulle kunna hända om den traditionella undervisningen skulle fortgå och att en 

filosof för mer än 500 år sedan uttryckte att alla människor i framtiden skulle komma att 

behöva kunskap om teknik.  De demokratiska aspekterna finns i hög grad med i dessa gamla 

formuleringar.  

Elevers lärande kopplas kraftigt samman med vad som kommer att behövas för dem i deras 

framtida liv och vilka kunskaper samhällets medborgare behöver för att kunna delta på lika 

villkor. Bacon (i Sjöstrand, 2015) förutspådde ett idealsamhälle och frågan man kan ställa sig 

är: Är det ett ouppnåeligt ideal? 
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Min uppfattning är att de respondenter som har ingått i studien pratar om lärteorier och 

lärprocesser på ett fragmentariskt sätt. Om de skulle synliggöra vilka teorier de lutar sig mot, 

tror jag att det skulle bidra till att de känner sig mer säkra på hur det kommer sig att de tänker 

som de gör.  

Som jag uppfattar det, vill många pedagoger att IKT-kunskap i ett första skede ska diskuteras 

och analyseras utifrån behov. Frågor som besvarar vad det är som behövs, är frågor som de 

ska föra dialog om. Det är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Därefter ska tekniska 

enheters funktion läras ut i ett behavioristiskt perspektiv. En person ska visa och lära ut hur 

man använder tekniken. När den kunskapen är förmedlad kan IKT-utbildningen inta ett 

konstruktivistiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv. IKT-utbildaren finns till hands för 

att svara på frågor och IKT-utbildaren kan också ställa frågor till de som utbildas. 

Pedagogerna kan också ställa frågor till varandra och lära av varandras erfarenheter, det blir 

ett kollegialt lärande.  Slutligen intas troligtvis det ”ekologiska-lärmiljö-perspektivet” och det 

blir ett slags gemensamt lärande där även elever kan vara de som lär ut sina kunskaper. Det 

blir en trygg och lärorik lärprocess! 

En oerhört betydande lärdom är att pedagoger ska ta det lugnt. Det betyder att lärprocessen 

kring IKT ska få ta tid och utmynna i reflektion. Få inte panik utan ta det lugnt och arbeta 

metodiskt med nya erfarenheter kopplat till IKT.  

Min reflektion då det handlar om utbildningssatsningar är att det inte behöver bli kostsamt på 

grund av att dyra utbildningspaket måste köpas in av IT-företag. Det som måste få ”kosta” är 

pedagogers möjlighet att få TID att lära sig nya kunskaper. Idag finns det så mycket IKT- 

utbildningar på webben och det ger möjlighet att förkovra sig i sin egen takt, istället för att det 

sker på en speciell dag med en speciell utbildare. Jag grundar mitt uttalande på egen 

erfarenhet och på det en av mina respondenter berättade. Respondenten berättade att de hade 

haft en dyr utbildare på plats i skolan en studiedag för väldigt många år sedan, det var strax 

efter att ITiS-utbildningen hade genomförts.  

Respondenten berättade att alla kollegor hade känt sig förvirrade och okunniga efter denna 

studiedag, vilket de också hade framfört till rektorn. Några veckor senare fick de veta att en 

högstadielärare (som alla kollegor kände till) skulle hålla i en utbildningsdag gällande IT. Alla 

förfasade sig över det. Vad skulle högstadieläraren kunna bidra med?  
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Respondenten berättade att det var den bästa utbildning som de någonsin hade haft. 

Högstadieläraren hade låtit alla göra sina uppgifter i egen takt och det bästa av allt var att de 

kunde fråga ”denna utbildare” om råd flera dagar senare. Respondenten sa: Det enda vi 

behövde var tid att lära oss IT i egen takt. 

Istället för dyra utbildare är mitt utbildningsråd: GE PEDAGOGER TID ATT LÄRA SIG 

IKT I EGEN TAKT, med stöd av någon kollega. 

Många människor använder ordspråket ”Rom byggdes inte på en dag” när de vill belysa att 

något som ska göras inte kan forceras. Det ordspråket skulle kunna appliceras på införandet 

av IKT i lärmiljön. Min omarbetade version av ordspråket skulle kunna var ”Ingen panik, 

IKT:s potential kan inte nås på en dag”.  

Den här studiens avgränsningar är idéer som kan lyftas i framtida forskning kring IKT i 

lärmiljön, eller kanske MIL i lärmiljön passar bättre. 

Förslag på fortsatt forskning 

I min studie gjordes avgränsningar innan studien genomfördes och dessa kan tänkas vara 

förslag på fortsatt forskning.  

Studier skulle kunna handla om vilken betydelse pekplattan har i ett specifikt ämne. Text i 

ämnet svenska skulle kunna jämföras i olika klasser. Jämförelsen skulle kunna vara från en 

klass med några få pekplattor och en klass med 1:1 miljö. Ett annat exempel skulle kunna 

vara jämförelse mellan en skola som arbetar med traditionella matematikböcker utan tekniskt 

stöd och en skola med pekplattor och mer problemlösningsfokuserat arbetssätt där elever 

illustrerar matematiska begrepp med bild och text. 

Glädje skulle också kunna vara ett forskningsområde. Låt elever skatta hur roligt de tycker att 

ett visst ämne är lektion efter lektion. Kan någon skillnad påvisas vad gäller med eller utan 

IKT-verktyg? 

Vilka programvaror och appar som används i till exempel läs- och skrivutvecklingssyfte 

skulle också kunna vara ett förslag på fortsatt forskning. Här skulle forskningen kunna 

jämföra pekplattor och datorer. Respondenterna i den här studien uppmärksammade att elever 

i behov av särskilt stöd behöver både pekplatta och dator. Finns det en skola som bara har 
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datorer och en som bara använder pekplatta skulle dessa kunna jämföras. Ergonomi och 

strålningsaspekter är ett stort område som bland annat skulle kunna synliggöra på vilket sätt 

elever sitter, vilka nackskador, hur koncentrations- och sömnsvårigheter påverkar elever som 

använder pekplattor. 

En studie som jämför elevers användningsområden i lärmiljön skulle kunna sträcka sig över 

Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det vore intressant att läsa om det är någon skillnad på 

länder med nationell strategi och länder där varje kommun avgör vilka IKT-verktyg och 

vilken kunskap elever behöver. 

Mitt sista förslag på fortsatt forskning handlar om ett genusperspektiv på forskning om IKT. 

Jag har valt att namnge mina referenser med både för- och efternamn även om jag känner till 

att APA-systemet inte förordar det. Anledningen till detta är att jag ville synliggöra om mina 

referenser är kvinnor eller män. Min uppskattning är att ungefär 1/3 av mina referenser är 

kvinnor och 2/3 är män. Hur kommer det sig? Har mina val av referenser bidragit till att 

kvinnors forskning och teori inte har blivit synlig eller är det så att fler män än kvinnor 

forskar om teknik? Det vore intressant att få ta del av resultatet från den studien som belyser 

hur fördelningen i ett genusperspektiv ser ut inom ett tvärvetenskapligt perspektiv som 

inbegriper pedagogik och teknikforskning. 
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Bilagor                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    

Bilaga 1 - Samtalsguide (utgick från studiens frågeställning)                                                     

 Berätta hur ni introducerade IKT i lärmiljön.  

 Vad fungerade bra? 

 Upptäckte ni något som fungerade mindre bra? 

 På vilket sätt uppfattar ni att elever i behov av särskilt stöd påverkas av IKT?  

 Vad kan användandet leda till?  

 Möjligheter?  

 Hinder? 

 På vilket sätt påverkas ni pedagoger av IKT? 

 Vilka lärdomar vill ni förmedla? 
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Bilaga 2a - enkätkonstruktion 
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Bilaga 2b - enkätkonstruktion 
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Bilaga 2c - enkätkonstruktion 

Nu följer några frågor om stress kopplat till IKT i lärmiljön, IKT-verktyg kan vara pekplattor 

och/eller datorer. 
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Bilaga 3 - e-postbrev till respondenter, fokusgrupper 
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Bilaga 4 – e-postbrev till respondenter,  enkät 
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Figur 1 

Hasselbring & Williams, 2000, sid 104. 
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Figur 2 

Pendling mellan traditionell och en nyare syn på undervisning (Lundmark, 2000, sid 119). 
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Figur 3 

Det ekologiska lärmiljöperspektivet (Johnson, 2014, sid. 303). 
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Figur 4 

 

Målen i Finlands nya läroplan (Pålsson, 2016b).    
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EUS:åtta nyckelkompetenser 

1. Kommunikation på modersmålet. 

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och 

teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

Figur 5 

EU:s nyckelkompetenser (EUR-Lex, 2006). 
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Figur 6 

Viktiga delar som bör ingå i lärmiljön när teknikstöd införs (fritt översatt från Fernández-López m.fl. 

2013, sid 80). 
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Figur 7.  

Sex steg i en kvalitativ undersökning (Bryman, 2011, sid. 346). 
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Figur 8.  

Antal inkomna enkätsvar mellan 21 november och 15 december 2015. 
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Figur 9.  

Exempel på enkätfråga 

 

 

 
            

  Fråga 4           

  Anser du att ansvaret för IKT-utbildning för elever ska ligga på dig,   

  
arbetslaget, rektorn eller bildning, centralt? 

Endast ett svar möjligt.     

    Antal 

  

    

  Dig 20         

  Arbetslaget 32 

  

    

  Rektor 6 

  

    

  Bildning centralt 18         
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Figur 10.  

Exempel på stapeldiagram utifrån svaren på fråga 4. 
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Figur 11. 

Stapeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 3 om hur elever påverkas av att använda pekplatta. 
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Figur 12 

Cirkeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 7 om positiv och negativ stress. 
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Figur 13. 

Cirkeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 2 om hur IKT påverkar lärmiljön. 
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Figur 14 

Stapeldiagram som visar fördelningen av svaren på fråga 9 angående vilken typ av stress IKT 

framkallar hos respondenterna. 
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Figur 15 

Cirkeldiagram som åskådliggör svaren på fråga 4 om vem som ska ha ansvar för personalens IKT-

utbildning. 
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Figur 16 

Stapeldiagram som visar fördelningen av svaren på fråga 1 om delaktighet i införandet av IKT på 

skolan. 
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Figur 17 

Cirkeldiagram som visar svaren på fråga 5 angående IKT-utbildningens nivåanpassning. 

 

 

 


