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Abstrakt 
 
Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT (informations- och 
kommunikationsteknik) används i svenskundervisningen av lärare i förskoleklassen till årskurs 
3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter och hinder vid användning av IKT. För 
att uppnå detta syfte har jag valt att undersöka sju F-3 lärare. Frågeställningarna som har tagits 
fram för att svara på studiens syfte är: (1) hur används IKT i svenskundervisningen, (2) vilka 
möjligheter och hinder finns med IKT i undervisningen och (3) vilka attityder har lärarna till 
användningen av IKT som pedagogiskt redskap i svenskundervisningen? Kvalitativa intervjuer 
har genomförts med de sju lärarna i F-3-klasser. Det sociokulturella- och konstruktivistiska 
perspektivet har legat till grund för studiens analys. Resultatet visar att det finns samband 
mellan lärarnas användande av IKT och deras kompetens. Lärarna använder IKT på liknande 
sätt men i olika mängd. I svenskundervisningen använde lärarna IKT för att eleverna lättare ska 
kunna skriva och bearbeta längre texter. Lärarna använde även IKT för att visa bilder och 
filmer. De lärare som var mitt uppe i att lära eleverna att skriva bokstäver använde sig även av 
IKT för att lägga upp en bild på whiteboarden för att sedan skriva ”på” bilder för att lättare visa 
eleverna vilka bokstäver som ska ner i ”källaren” och vilka som ska upp på ”vinden”.  
 
Sökord: Digitala verktyg, IKT, kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivsvårigheter.  
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1. Inledning 
 
Dagens elever lever i en digitaliserad värld. Från tidig ålder lär sig barn att använda IKT som 
datorer, internet, digitala spel, surfplattor och mobiltelefoner. Sveriges ungdomar idag har en 
ökad användning av IKT. Förmågan som krävs för att kunna använda IKT benämns ibland 
som digital kompetens eller digital literacy (Findahl och Davidsson 2016, s. 27). Från den 
årliga undersökningen om svenskars internetanvändning framgår det år 2016 att 90% av alla 
sexåriga barn använde internet och cirka 50% av treåriga barn använde internet dagligen 
(Findahl & Davidsson 2016, s. 27).  
 
Den ökande digitaliseringen har tagit plats i den reviderade läroplanen där det står tydligt i 
första delen, skolans värdegrund och uppdrag, att elevernas lärande ska vara en process som 
ska sträcka sig genom hela livet och som ska finnas med i alla situationer. Inte bara, eller ens 
huvudsakligen, i arrangerade inlärningssituationer. Digitaliseringen har en central betydelse 
för elevernas kunskapsutveckling eftersom digitaliseringen bjuder in omvärlden. Eleverna får 
möjlighet att se världen istället för att läsa om den i läroboken. Genom bilder och film kan 
eleverna få en tydligare förståelse. Därför finns digitaliseringen framskriven i många avsnitt i 
läroplanen. Skolans värdegrund beskriver de grundläggande värden som ska genomsyra hela 
skolans verksamhet. Bland annat handlar det om elevernas ansvar och respekt för andra 
människor. Genom IKT och medier får människan möjlighet att delta i forum och möta andra 
människor som de tidigare inte haft möjlighet att komma i kontakt med. Läroplanens 
grundläggande värden är samma i den digitala världen som i den fysiska (Skolverket 2017, 
s.13).  

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Det handlar bland 
annat om att möta elevers olika erfarenheter och förkunskaper kring IKT. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå de mål som står i läroplanen. IKT kan 
vara en viktig del i olika stödinsatser som eleverna får. IKT kan även användas för att 
individualisera och variera den dagliga undervisningen för eleverna (Skolverket 2018, s.13). 
Samtidigt står det i läroplanen att eleverna ska undervisas med demokratiska arbetsformer och 
att eleverna ska förberedas för att kunna delta aktivt i samhällslivet. Idag är samhället baserat 
på datorer och det är mycket viktigt att eleverna kan hantera datorer. Just därför är det viktigt 
att eleverna får kunskaper om IKT och hur de kan använda dem. IKT underlättar också för 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Skolan ska utveckla elevernas förståelse kring hur 
digitaliseringen påverkar individens och samhällets utveckling. Undervisningen ska även ge 
eleverna möjlighet att utveckla förmågor att använda IKT och utveckla ett kritiskt och 
ansvarfullt förhållningssätt till IKT. Eleverna ska kunna se möjligheterna med IKT men de 
ska även förstå riskerna som finns. Eleverna ska även få möjlighet att utveckla sina kunskaper 
om att värdera information och utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 
(Skolverket 2018, s. 14). 
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Skolan ska främja elevernas utveckling och lärande samt bidra till en livslång lust att lära. I 
kursplanen för svenska är människans språk främsta redskapet för kommunikation och 
lärande. Det är genom språk som människan utvecklar sin identitet, uttrycker sina känslor och 
tankar. Det är även genom språk som vi kan förstå hur andra människor tänker och tycker. 
Det är betydelsefullt att ha ett rikt och varierat språk för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle (Skolverket 2018, s. 247). Svenskundervisningen ska stimulera elevernas intresse 
för att läsa och skriva, och undervisningen ska anpassas för varje elevs förutsättning och 
behov (Skolverket 2018, s. 8). Genom IKT i undervisningen kan lärare ta vara på elevernas 
intresse för IKT och applicera detta på svenskundervisningen.  
 
I och med att alla människor är olika så sker även inlärning på olika sätt. Det finns så kallade 
inlärningsstilar, visuell, auditiv, kinestetisk och taktil inlärning, som elever använder sig av 
när de lär sig. Ju fler sinnen som är involverade när vi ska lära oss desto större chans är det att 
vi tar till oss kunskapen (Boström & Svantesson 2007 s. 54-57). Genom att använda IKT i 
undervisningen kan eleverna utnyttja fler sinnen och på så sätt få större möjlighet att lära sig.  
 
2.Syfte och frågeställningar 
 
2.1 Syfte 
 
Huvudsyftena med den här studien är att undersöka hur IKT används i svenskundervisningen 
av lärare i förskoleklassen till årskurs 3, samt en granskning av vad lärarna ser för möjligheter 
och hinder vid användning av IKT.  
 
2.2 Frågeställningar  
 

i) Hur används IKT i svenskundervisningen? 
ii) Vilka möjligheter och hinder finns med IKT i undervisningen? 

iii) Vilka attityder har lärare till användning av IKT som pedagogiskt redskap i 
svenskundervisningen? 

 

3. Bakgrund 
I denna del av studien presenteras viktiga begrepp för studien samt en bakgrundsförklaring om 
ämnet.  
 
3.1 Viktiga begrepp för studien 
Dessa två begrepp förklaras för att få en bättre förståelse av studien.  
 
IKT - Informations- och kommunikationsteknik 
 
IKT är en akronym för sammanslagningen av informationsteknik (IT) och 
kommunikationsteknik. IT i datorsammanhang är en länk mot någon form av nätverk som gör 
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det möjligt för oss att besöka olika webbsidor. Kommunikationsteknik är teknik som möjliggör 
att vi kan kommunicera på andra sätt än vad vi kunnat göra tidigare, och innefattar bland annat 
datorer, mobiltelefoner eller surfplattor. Dessa två begrepp blir tillsammans informations- och 
kommunikationsteknik eller IKT (Svensson 2008, s. 12) 
 
Digital kompetens 
 
Digital kompetens syftar på människans förmåga och förståelse för att använda IT (Svensson 
2008, s. 31). Digital kompetens är en av nyckelfaktorerna för ett livslångt lärande. 
 
3.2 IKT i skolan 
 
I Skolverkets rapport IT-användning och IT-kompetens i skolan från 2016 visar en 
enkätundersökning att den bärbara datorn är det vanligaste verktyget i skolan men att 
surfplattan snabbt har ökat i användning. År 2012 fanns det endast 38000 surfplattor ute i 
skolorna. År 2015 fanns det 236000 surfplattor och antalet surfplattor ökar fortfarande 
(Skolverket 2016, s. 45). Det är inte bara antalet datorer och surfplattor som har ökat i antal, 
även stationär digital utrustning i klassrummen har ökat betydligt. Sveriges skolor har tillgång 
till digitalkameror, dataprojektorer och digitala skrivtavlor. Under 2012 hade i princip 
samtliga skolor tillgång till stationär digital utrustning (Skolverket 2016 s.49). Nästan alla 
grundskolor har en IT-plan. Denna plan innehåller beskrivningar av hur IKT ska integreras i 
undervisningen och hur den ska utgöra ett pedagogiskt verktyg. Varje år går pedagoger och 
rektorer igenom hur planen har fungerat under året och ser över vad som ska förbättras 
(Skolverket 2016, s. 54).  
 
Idag uppfattar lärare sin digitala kompetens som lika bra år 2012. 8 av 10 lärare anser att 
deras digitala kompetens är bra. 84 procent av lärarna som har undervisat i mindre än 10 år 
tycker att de är bra på IKT medan 58 procent av lärarna som har arbetat 26 år eller längre 
anser att de har bristande kunskaper. Lärarna anser att det är bristande IT-stöd som gör att de 
får svårigheter att använda och integrera IKT i sin undervisning. Drygt hälften av alla lärare 
anser att de inte har tillräckligt pedagogiskt IT-stöd (Skolverket 2016, s.57).  
 
Lärarna anser att de behöver mer digital kompetens för att kunna förebygga kränkningar på 
nätet, kodning/programmering, skapa och hantera bilder/ljud/film, främja en säker 
användning av internet men framförallt för att kunna använda IKT som ett pedagogiskt 
verktyg (Skolverket 2016, s. 68). Gärdenfors (2010, s. 224) skriver att det inte hjälper att 
endast förse skolorna med datorer, datorerna måste även kunna användas på ett bra sätt. 
Gärdenfors menar att datorerna har en stor potential för lärande och förståelse. Majoriteten av 
lärarna har inte den kompetens som behövs för att kunna använda IKT eller för att tillföra 
något nytt i undervisningen. Även Bodin (2009, s. 56-57) skriver att tekniken i sig inte har 
någon funktion om den inte har ett användningsområde. Det är vad tekniken fylls med samt 
dess innehåll som utgör teknikens värde. Eftersom teknikutveckling sker i rasande fart finns 
en risk att hamna utanför i samhället om ens egna utvecklingen inte sker i samma takt. 
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3.3 Att skriva sig till läsning 
 
Tragetons metod att skriva sig till läsning (ASL) är en metod där eleverna ska lära sig läsa 
genom att skriva med datorn som centralt verktyg. Enligt Trageton är det lättare att skriva än 
att läsa, framförallt när det gäller att skriva bokstäver för sexåriga barn. Det är bra att börja med 
det lättaste, men det är inte skrivandet i sig som är lättast utan det är skrivning på datorn, 
eftersom många elever har lättare att trycka på bokstäverna än att forma bokstäverna med en 
penna. I Tragetons forskning visade det sig att försöken med ASL leder till högre kunskapsnivå 
på skrivandet, tidigare läsning, färre stavfel och mer skrivarglädje. Skrivglädjen berodde på att 
eleverna slapp sitta länge och traggla med bokstäverna. Ytterligare en bidragande faktor till 
ökad skrivglädje var att eleverna kunde ändra och förbättra sina texter innan de var klara med 
dem (Trageton 2014, s. 161). Användandet av metoden börjar redan i årskurs 1, oberoende av 
elevernas förkunskaper. Eleverna får börja med så kallad spöktext där de skriver bokstäver som 
inte blir några riktiga ord. Därefter får eleverna skriva så kallade mönstertexter där de får stöd 
att påbörja sina meningar. Hultin och Westmans (2013) syn på ASL skiljer sig en del från 
Tragetons syn. De förordade att de elever som inte klarade att skriva utifrån mönstertexterna 
nämligen få stöd från läraren genom att läraren skrev en lapp som eleverna kunde använda för 
att skriva sina meningar.  
 
Det finns även avgörande likheter mellan synsätten. En av dessa är att skolans första skolår 
domineras av datorskrivning medan pennan introduceras först i andra skolåret. En annan 
likhet mellan de två synerna på ASL är kommunikation. Både Hultin och Westmans ASL och 
Tragetons ASL är en effektiv metod för elever med läs- och skrivsvårigheter eftersom studier 
visar att datorbaserad läs- och skrivinlärning är effektivför elever med dessa svårigheter.  

Den kritik som uppstått mot ASL-metoden är att eleverna väntar med att börja skriva med penna 
till andra klass. Lundberg (2008, s 97-99) skriver att metoden inte är tillräckligt utvärderad eller 
tillräckligt kopplad till vetenskap. Effekten av metoden på kort sikt kan fastställas, men det 
finns inte tillräckligt mycket forskning för att fastställa ifall ASL leder till bättre läsning på lång 
sikt.   

3.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis är det tydligt att IKT är i ständig utveckling. IKT är en betydande del i 
undervisningen och eleverna ska förberedas för att kunna använda IKT i framtida fritidsliv, 
studieliv och arbetsliv. Därför är det viktigt att eleverna får det stöd som de behöver. IKT kan 
vara ett bra stöd för många elever, även de elever som har det lätt för sig. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter eller andra svårigheter ska få den hjälp de behöver och IKT har visat sig vara 
ett bra hjälpmedel för dessa elever. Metoden Skriva sig till läsning visar att IKT kan 
underlätta skriv- och läsinlärningen och att eleverna börjar läsa tidigare. Dock visar det att 
lärares kompetens är mycket varierande, och många anser att de saknar den kompetens som 
behövs för att kunna använda IKT på ett bra sätt. 
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4. Tidigare forskning  
 
I denna del av studien presenteras forskning om IKT som undervisningsmetod. Till detta 
kapitel valdes studier som var publicerade som vetenskapliga artiklar eller avhandlingar. 
Databaserna som användes till denna studie är Summon via Högskolan Dalarna, Liber och 
ERIC (Ebsco). 15 avhandlingar och artiklar hade rubriker som ansågs relevanta för denna 
studie. De rubriker som ansågs relevanta kontrollerades om de kunde användas genom att läsa 
abstraktet. De avhandlingar och artiklar som blev kvar används i denna studie. Sökorden som 
användes för att hitta avhandlingarna och artiklarna var digitala verktyg, IKT, 
kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivsvårigheter. 
 
Lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenskolan medverkade i Skolverkets studie IT i 
undervisningen - Om lärares syften, användande och hinder (2013). Bland annat tillfrågades 
lärarna i vilken utsträckning IT används i undervisningen. De tillfrågades även i vilka syften 
de använde IT samt vilka hinder och möjligheter lärarna upplever med IT i undervisningen. 
Studiens resultat visade att mer än hälften av lärarna, under mer än hälften av lektionerna, 
använder sig av IT i undervisningen under en vanlig vecka (Skolverket 2013, s. 8). Resultatet 
visade även att en stor andel av lärarna tycker att användningen av IT förbättrar 
undervisningen samt att elever med särskilt stöd får nytta av IT i undervisningen. Även de 
högpresterande eleverna gynnas av IT i undervisningen. Resultatet av studien visar att de 
hinder som lärarna ser med IT i undervisningen bland annat beror på att det inte finns 
tillräckligt med arbetstid för planering och förberedelse. Lärarna anser att tiden för 
fördjupning inom IT är för kort, samt att det är svårt att få tillgång till olika typer av digitala 
läromedel. De anser även att det finns alltför lite fortbildning inom IT (Skolverket 2013, s. 9). 
 
4.1 Läsförståelse och läsfaktorer 
 
Läsförståelse är mycket viktigt när eleverna läser en text; utan läsförståelse får texten ingen 
mening. I Rasmussons (2014) avhandling Det digitala läsandet – begrepp, processer och 
resultat undersöks ifall det finns någon skillnad i elevernas läsförståelse om eleverna läser i 
en bok eller på en skärm. Tidigare forskning som har jämfört detta har gett en heterogen bild, 
och även Rasmussons resultat stödjer den tidigare forskningens resultat. Eleverna (som i 
studien är 13-15 år) som läste på papper fick bättre resultat än de elever som läste på en 
skärm. Texterna var två informationstexter och en faktatext och förståelsen av texterna 
underlättades antagligen av att de elever som läste på papper kunde göra anteckningar i 
marginalen vilket inte var möjligt på skärmarna (Rasmusson 2014, s. 64). I den andra studien 
som Rasmussen gjorde var syftet att identifiera eventuella digitala läsfaktorer och om dessa 
faktorer var relaterade till kön. Dessa digitala läsfaktorer innefattar bland annat navigering 
och hantering av datorn som redskap, kunskaper om olika program och de olika verktyg som 
finns i datorn och surfplattan, och kan ses som uttryck för de aspekter som är unika för just 
digital läsning. Resultatet av studien visar att pojkar har en fördel i användandet av IKT 
eftersom pojkar använder datorer för att spela spel i större utsträckning än flickor. Genom 
detta hade pojkarna en fördel när de gjorde ett digitalt läsförståelseprov eftersom de var mer 
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vana att använda IKT (Rasmusson 2014, s. 64). Samtidigt skriver Rasmusson (2014, s. 65) att 
det vid läsning och skrivning av digitala texter krävs fler förmågor än vid läsning av en bok 
eller användning av papper och penna. Exempelvis krävs en förmåga att hantera IKT, samt 
motorik för att kunna skriva på tangentbord. Digitala texter är oftast starkt multimodala vilket 
ställer krav på förmågan att kunna tolka och förstå kombinationen av exempelvis bild och 
text. Tillika skriver Solvie (2004, s. 487) i sin artikel The digital whiteboard: A tool in early 
literacy instruction att eleverna vid användning av digital whiteboard i undervisningen kan 
utnyttja fler sinnen för inlärning. Ju fler sinnen som är involverade vid inlärning desto mer 
ökar engagemanget och förståelsen. Färger och bilder fångar elevernas uppmärksamhet och 
ökar deras entusiasm.  
 
4.2 Att skriva sig till läsning 
 
Resultatet i Agélii Genlott och Grönlunds (2013) studie Improving literacy skills through 
learning reading by writing: The iWTR method presented and tested visar att elevers 
läsförmåga förbättras när de använder metoden ASL. Agélii Genlott och Grönlund utförde en 
systematisk mätning där de använde sig av två testgrupper och två kontrollgrupper, och alla 
elever gick i årskurs ett. Även om testgrupperna var små och inga långsiktiga mätningar 
utfördes, såg man att eleverna i testgruppen genom ASL hade förbättrat både sin läs- och 
skrivförmåga betydligt mer än kontrollgrupperna (Agélii Genlott & Grönlund 2014, s. 103). 
Även i Hultin och Westmans (2013, s. 1102) studie Early Literacy Practices go Digital visar 
resultatet att elever som använder sig av IKT när de skriver skapar längre texter. Detta beror 
på att det är lättare att skriva på dator än det är att skriva för hand. Hultin och Westman 
skriver också i sin studie att elevernas skrivande blir mer processorienterat eftersom eleverna 
får möjlighet att ändra och göra om i sina texter när de skriver på datorn. De kan diskutera 
sina texter med läraren eller med klasskamrater och sedan göra om texten utifrån responsen de 
får. När eleverna skriver på datorn finns olika stavnings- och grammatikprogram som gör 
eleverna uppmärksamma på att de har stavat ett ord fel eller gjort ett grammatikfel, vilket 
möjliggör korrigering av texten. Eleverna hade inte haft samma möjlighet att revidera om de 
hade skrivit på papper eftersom de inte kan ”flytta” på texten på samma sätt som på en dator. 
 
Nackdelarna som Hultin och Westman (2013 s. 1101-1102) tar upp är att lärare kan uppleva 
att tekniken tar över en stor del av undervisningen när ASL används. Eleverna behöver vara 
datorvana för att undervisningen ska flyta på, och det är en förutsättning att tekniken fungerar 
för att ASL ska fungera. Även Marjatta Takala (2013, s. 22) skriver i sin studie Teaching 
reading trough writing om metoden som ett komplement till andra läs- och 
skrivinlärningsmetoder. Takala skriver att metoden behöver mer och grundlig forskning för 
att utvärdera dess långsiktiga effekter och effektivitet.  
 
4.3 IKT i klassrummet 
 
IKT i klassrummet kan vara ett stort hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Anna Åkerfeldt (2014) skriver i sin pilotstudie Re-shaping of Writing in the Digital Age - a 
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Study of Pupils’ Writing with Different Resources att elever som skriver på dator använder 
mer tid åt skrivandet och hoppar fram och tillbaka i den text de skrivit. Detta kan tyda på att 
elevernas skrivande har gått från ett linjärt skrivande till en komponeringsprocess. Studien 
visar att elever som skriver på dator skriver mer i ett flöde och inte tänker lika mycket på 
stavfel eller grammatikfel, utan mer fokuserar på vad som ska skrivas. Eleverna kan sedan gå 
tillbaka i texten och med hjälp av olika ordbehandlingsprogram rätta de fel som har uppstått 
under skrivandets gång (Åkerfeldt 2014, 187-188). Likaså skriver Peggy Lisenbee (2009) i 
Whiteboards and Web Sites: Digital Tools for the Early Childhood Curriculum och Solvie 
(2004) i The digital whiteboard: A tool in early literacy instruction om fördelen med digital 
whiteboard i klassrummet. Lisenbee skriver att klassrummet ska tillåta eleverna att utforska 
och upptäcka världen genom att använda sig av teknik och sociala interaktioner. Hon ville 
hitta ett sätt att integrera IKT i sina undervisningsmetoder. Lisenbee ville hitta ett lämpligt 
digitalt verktyg som skulle förbättra undervisningen och elevernas lärande genom teknik och 
sociala interaktioner (Lisenbee 2009, s. 95) Lisenbee använde sig av digital whiteboard och 
lämpliga hemsidor på internet för att förbättra elevernas lärande. Eleverna fick skriva sagor 
tillsammans på whiteboarden vilket bjöd in nya förbindelser och fantasifulla berättelser. 
Dessutom verkade den interaktiva karaktären av whiteboardaktiviteten förbättra elevernas 
sociala lärande och stödja klassrumskommunikationen (Lisenbee 2009, s. 93-94). Även 
Solvie (2004, s. 486) skriver i sin artikel om digitala whiteboards i klassrummet, att den 
skapade entusiasm bland eleverna. Ytterligare en fördel var att det blev lättare att visa 
diagram och bilder, som samtidigt gick att rita på, likt en konventionell whiteboard. 
 
Dessutom skriver Hultin och Westman (2013, s. 1102) att digitaliseringen har gjort att 
eleverna kan se texten på stor skärm och tillsammans skriva texter. Detta gör att eleverna lär 
sig hur de bygger upp en text genom att sätta ihop meningar, och hur de kan arbeta med 
texten så den blir så bra som möjligt. Eleverna får även kunskap i hur de kan flytta olika delar 
av text och revidera ifall det behövs. Marja Nurmilaakso skriver (2015, s. 105) i sin artikel 
How Children can Support Their Learning to Write and Read by Computer in the Early Years 
of School att elever som tycker om att skriva får det lättare. Under en enkätinsamling svarade 
lärarna att de tyckte det bästa sättet för eleverna att lära sig skriva var genom att lära sig 
använda både penna och dator. Skrivandet på datorn kan utöka elevernas kunskaper om 
alfabetet och öka elevernas medvetenhet om text och avstånd. Lärandet genom datorn ger ett 
sammanhang och eleverna kan välja något de tycker är intressant. Detta beror på att eleverna 
föds in i en värld fylld av IKT och det är en del av deras natur.  
 
Basaran (2016, s. 68) skriver att många barn använder sig mer och mer av IKT och skolan har 
en möjlighet att fånga upp elevernas intresse och applicera detta i undervisningen. Dock finns 
det en problematik med detta. Skolorna har svårt att hänga med i utvecklingen som sker i 
rasande fart. I artikeln Critical reflections on the benefits of ICT in education (2011) skriver 
Sonia Livingstone att det finns olika uppfattningar om IKT i klassrummet. Det finns 
fortfarande ingen forskning om att eleverna lär sig mer med hjälp av IKT i undervisningen. 
Införandet av IKT i klassrummet kan vara tidskrävande och kräver mycket arbete av lärarna, 
men gynnar inte IKT lärandet så gynnar det elevernas motivation (Livingstone 2011, s. 69).  
Basaran skriver även att det finns motstånd till att använda sig av IKT i skolan då lärare anser 
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att eleverna tidigare har lärt sig läsa och skriva utan IKT som hjälpmedel. IKT kräver också 
mycket engagemang av lärarna för att de ska veta hur de ska kunna använda IKT som 
hjälpmedel på bästa sätt (Basaran 2016, s. 72). 
  
4.4 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis visar forskning om IKT att lärare behöver mer tid för att själva lära sig om 
IKT samt hur de kan implementera IKT på bästa sätt i undervisningen. Genom att eleverna 
använder sig av datorer när de skriver så blir skrivandet mer en process, och mindre linjärt. 
Eleverna kan jobba mer med texten genom att bearbeta, skriva om och ändra stavning, vilket 
inte går att göra lika enkelt när de skriver med penna.  
 
Även om det inte visar att elevernas lärande gynnas av användandet av IKT så visar det att det 
ökar elevernas intresse och motivation. IKT ger eleverna en mer varierad undervisning vilket 
kan motivera eleverna mer.  
 

5. Teoretisk utgångspunkt 
I denna del av studien kommer en presentation av studiens teoretiska utgångspunkter. De 
teoretiska utgångspunkterna är det sociokulturella perspektiv och konstruktivism.  
 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Barn är i ständig utveckling och lär sig nya saker varje dag. För att kunna förstå barns lärande 
går det att ta hjälp av det sociokulturella perspektivets syn på lärandet. Det sociokulturella 
perspektivet har sin grund i den sovjetiske psykologen Lev Vygotskijs teorier, och företräds i 
dagens Sverige framförallt av Roger Säljö som är professor i pedagogik. Enligt Säljö (2000, s. 
36) är språket och världen omkring oss i ständig utveckling och det är genom interaktion med 
andra som vi lär oss. Säljö (2000, s. 28) skriver att lärandet är ett socialt fenomen och att barn 
lär i samspel med en mer erfaren vuxen, men barnet kan även lära tillsammans med andra 
barn. I lärandet utgår människan från sina egna erfarenheter och skapar tolkningar utifrån 
dessa. Säljö menar att vi inte alltid är medvetna om lärandet, utan lärandet sker hela tiden. 
Lärandet kan exempelvis ske genom lek och spel som oftast uppfattas som en rolig aktivitet 
istället för en lärande aktivitet.   
 
För att kunna analysera lärandet enligt det sociokulturella perspektivet finns det en rad olika 
tekniska termer. Ett viktigt begrepp i teorin är ”redskap”. När det gäller att förstå människans 
lärande är redskap ett nyckelbegrepp. För att kunna förstå mänsklig kunskap måste vi 
analysera hur människor utvecklas och använder sociokulturella redskap. Redskapen är 
antingen intellektuella, det vill säga språkliga, eller materiella, det vill säga artefakter. Fysiska 
redskap är delvis begreppsliga eftersom de är meningsfulla i våra ögon och förändrar vår syn 
på världen (Säljö 2005, s. 27). Artefakter är sådant som människan har utvecklat för att 
underlätta människans liv. Exempel på artefakter är just IKT och surfplattor. Det allra 
viktigaste redskapet är redskapets redskap vilket är människans språk. Människan har genom 
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utvecklingen skapat olika fysiska artefakter som hjälpmedel för att bearbeta omvärlden. På 
samma sätt har människan skapat ett språk så att vi kan kommunicera det(Säljö 2000, s. 66). 
Ett annat viktigt och grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är 
mediering. Mediering är den relation som länkar samman människor med världen via redskap 
i olika aktiviteter. Vi medierar världen med hjälp av de redskap som ingår i en viss 
verksamhet vilket innebär att vi inte helt och hållet själva kan bestämma oss för en egen 
tolkning av verkligheten, utan låter omvärlden tolkas med hjälp av de medierade redskapen 
som är tillgängliga (Säljö 2000, s. 66-67). Medieringsbegrepp har också en rad 
underkategorier. En underkategori av mediering är kommunikation och interaktion eftersom 
kommunikation och interaktion bygger på språket. Säljö (2000, s. 37) skriver att interaktion 
mellan människor kan förstås som en ännu mer grundläggande mekanism för mediering. Alla 
samtal vi människor har är uttryck för mediering och människor är ständigt medierande 
resurser för varandra i interaktion. Kroppsspråk, blickar eller ett annorlunda tonläge är 
medierande värden för samtalspartnern på ett specifikt sätt, och möjliggör på så vis lärandet. 
Detta kan dock leda till problem vid kommunikation över internet, på grund av just 
avsaknaden av kroppsspråk och tonläge. Mottagaren kan tolka de skrivna orden på ett helt 
annat sätt än avsändaren avsett, vilket kan skapa missförstånd och misstolkningar. 
 
Det sociokulturella perspektivet används i denna studie för att IKT är en artefakt och kan 
hjälpa eleverna i deras utveckling. Det sociokulturella perspektivet menar att människor lär 
genom interaktion och kommunikation mellan människor. Människor kan kommunicera med 
datorn eller surfplattan och på så sätt kan vi lära oss. Datorn eller surfplattan kan tala om när 
vi gör rätt eller fel vid skrivning.  
 
5.2 Konstruktivism 
 
Patrik Svensson skriver i boken Språkutbildning i en digital värld (2008) att konstruktivismen 
är en god utgångspunkt för en djupare diskussion av samspelet mellan lärande och IKT. Den 
teoretiska utgångspunkten för lärandet är att fokusera på problembaserat lärande och hög grad 
av studieaktivitet samt tidig forskningsinriktning som är anpassad för skolans mål (Svensson 
2008, s. 57). IKT-användningen innebär att denna teoretiska utgångspunkt ger eleverna i 
undervisningen möjlighet att själva med olika uppgifter testa sig fram och bygga upp sina egna 
kunskaper. Detsamma skriver Arne Trageton i sin bok Att skriva sig till läsning. Digitala 
verktyg i förskoleklassen och skolan (2014), att konstruktivismen är ett pedagogiskt synsätt där 
läraren organiserar undervisningen så att den stödjer elevernas möjlighet att själva producera 
kunskap, då denne aktivt bygger upp sin individuella kunskap ( Trageton 2014. s, 17).  
 

6. Metod 
I denna del av studien presenteras studiens metodologiska förhållanden. En presentation av 
metodvalet för studien ges och följs av en beskrivning av urvalet av informanter. En kort 
beskrivning av alla informanter presenteras. Slutligen beskrivs de forskningsetiska 
övervägandena samt genomförande, databearbetning, analysmetod och studiens tillförlitlighet.  
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6.1 Val av metod 
 
För att kunna uppnå studiens syfte och kunna besvara frågeställningarna valdes kvalitativa 
intervjuer som metod. Valet av kvalitativa intervjuer ger förutsättningar till detaljer om 
lärarnas arbetssätt och tankar kring detta. Intervjuerna var halvstrukturerade intervjuer som 
beskrivs som ett mellanting mellan samtal och frågeformulär. Den halvstrukturerade intervjun 
användes för att det fanns plats för följdfrågor men samtidigt behålls en röd tråd och en grund 
med frågorna (se bilaga 2) så att arbetets frågeställningar blev besvarade (Kvale & Brinkman 
2014, s. 45-46). Däremot användes ett antal frågor som kan liknas med en enkät. 
Informanterna kunde endast svara ett visst svar genom att ange det alternativ ,av fyra, som 
passade dem bäst. Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att synliggöra hur lärare använder 
sig av IKT i den vardagliga undervisningen i svenska, samt vilka hinder och möjligheter IKT 
har. Alla intervjuer spelades in för att öka möjligheten för en bättre analysering i efterhand. 
Inspelningarna gör att forskaren kan gå tillbaka i intervjun i efterhand och lyssna flera gånger. 
Inspelning av intervjuerna bidrar även till en bättre kontakt mellan intervjuobjektet och 
intervjuaren. 
 
Andra metoder som skulle kunna användas i denna studie är observation eller enkät till elever 
och lärare. Observation valdes bort eftersom observationen skulle ta för lång tid och inte 
hinnas med i den tidsram som fanns för detta examensarbete. Observation skulle bara ha visat 
vad lärarna gör just de lektioner som observerats medan intervjuer kunde ge en mer översikt 
på hela undervisningstimmarna. Enkät till eleverna uteslöts eftersom undersökningen 
handlade om vad lärare anser är hinder och möjligheter. Enkät till lärare uteslöts också för att 
med enkäter kan man inte använda sig av följdfrågor. Däremot kunde en enkät till lärarna 
göra så att en större grupp av lärare involverades i studien.  
 
6.2 Urval  
 
Urvalet för denna studie var verksamma svensklärare i årskurserna F-3. Antalet informanter 
bestämdes till mellan sex och tio stycken, då det ansågs vara ett rimligt antal i förhållande till 
den tid och möjlighet det senare skulle finnas att analysera informationen från intervjuerna. 
Skolorna som valdes låg inte i samma område och hade inte samma rektor. Valet att inte ha 
samma rektor på skolorna var för att skolorna skulle kunna ha olika förutsättningar och vara 
så olika som möjligt. Dock behövdes en likvärdig tillgång till IKT hos informanterna. 
Informanterna behövde ha tillgång till IKT i sin dagliga undervisning samt när informanterna 
önskade.  
 
Urvalet av informanter gjordes genom att välja tre skolor i en och samma kommun. Alla 
lärare arbetade i en F-3 klass. Metoden som valdes för att välja ut informanter var den så 
kallade snöbollsmetoden. Genom snöbollsmetoden väljs nyckelpersoner ut som i sin tur kan 
leda till nya kontakter. Snöbollsmetoden kan innebära vissa risker med informanternas 
anonymitet eftersom nyckelpersonerna eventuellt kan ha lisat ut vilka personer som har 
medverkat eftersom de har tipsat om informanter som kan vara lämpliga att medverka i 
studien. Larsen (2009, s. 78) skriver att genom snöbollsmetoden informerades 
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nyckelpersonerna som i denna studie var tre rektorer på tre skolor, som i sin tur tipsade vilka 
lärare de trodde skulle passa. De två rektorerna i kommunen tipsade om att prata med en 
specialpedagog som i sin tur tipsade om två andra lärare som kunde vara till hjälp för denna 
studie. Totalt har 10 informanter kontaktades, tre tackade nej, alltså blev det slutligen sju 
informanter. 
 
6.3 Informanter 
 
Nedan följer en kortare presentation om informanterna. Skolornas och informanternas namn är 
fiktiva för att ge anonymitet.   
 

Namn (fiktivt) Ålder Utbildning Antal år som 
verksam lärare  

Klass Skola 

Anna 42 år F-3 lärare 7 år Förskoleklass A 
Bella 27 år barnskötare 5 år Förskoleklass B 
Caroline  55 år 1-7 lärare 21år Årskurs 1 A 
Daniella 62 år 1-7 lärare 15 år Årskurs 2 C 
Elin  33 år  Fritidspedagog 5 år  Årskurs 2 B 
Frida  49 år  F-3 lärare 13 år Årskurs 3 A 
Gunilla  46 år  1-7 lärare 16 år Årskurs 3 C 
 
6.4 Forskningsetiska överväganden 
 
De nya forskningsetiska kraven i God forskningssed av Vetenskapsrådet (2017) som ställs på 
forskaren hör ihop med forskarrollen. Dessa krav ligger inbyggda i forskningsprocessen. 
Dessa krav har sin förklaring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar. 
Forskningsetiska rekommendationer kan sammanfattas i några allmänna regler som svarar 
mot mer generella levnadsregler: 
 

1) Du ska tala sanning om din forskning. 
2) Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier. 
3) Du ska öppet redovisa metoder och resultat. 
4) Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar. 
5) Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra. 
6) Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och 
arkivering. 
7) Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 
miljö. 
8) Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

                                                                                                     (Vetenskapsrådet 2017, s. 8) 
 
Denna studie har utförts efter de forskningsetiska anvisningar, som involverar människor, 
som Högskolan Dalarna har som krav. Forskningsetiska anvisningar som ska följas är att 
deltagandet i studien är frivilligt och att deltagarna ska få all information om studien innan de 
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deltar i studien. Deltagandet i studien kommer inte att innebära någon form av fysiskt eller 
psykiskt ingrepp på deltagarna. Alla personuppgifter kommer att hållas hemliga och all 
information förvaras säkert. All information som informanterna behövde känna till innan 
medverkandet i studien skickades i form av ett informationsbrev (se bilaga 1). Där fick de 
även förtydligande att informanterna när som helst kunde avbryta sin medverkan.  
 
All materialet från intervjuerna kommer att arkiveras när studien är klar och alla inspelade 
klipp från intervjuerna kommer raderas. Detta görs för att behålla anonymiteten till 
informanterna.   
 
6.5 Genomförande 
 
Alla intervjuer gjordes var för sig och genomfördes på en lugn och tyst plats. De flesta 
intervjuerna hölls i ett klassrum eftersom intervjun kunde hållas i lugn och ro utan att bli störda 
av andra lärare eller elever. Endast en intervju hölls i ett grupprum på grund av andra lektioner. 
Samtliga intervjuer spelades in via mobil. Kvale och Brinkmann (2014, s. 218) skriver att det 
är en fördel att spela in intervjuerna eftersom den som intervjuar kan koncentrera sig på 
innehållet i intervjun istället för att koncentrera sig på skrivandet. Det blir då lättare för 
intervjuaren att ställa följdfrågor. Larsen (2009, s. 98) skriver att det finns både fördelar och 
nackdelar med att spela in intervjuer eftersom transkriberingsarbetet kan bli mycket 
omfattande. Småord som ”aa” och ”mm” uteslöts. För att inte missa något i transkriberingen 
pausades det inspelade materialet för att kunna skriva. Det inspelade materialet avlyssnades på 
ett antal gånger för att säkerställa att inget missats i intervjun. Transkriberingen skrevs fram i 
en mer formell karaktär och detta gjordes eftersom texten inte ska utgöra grunden i en 
språkanalys utan språket ska fungera som en grund i innehållsanalysen (Kvale & Brinkmann 
2014, s. 222). Den första intervjun gjordes som en pilotstudie för att se att frågorna fungerade 
som förväntat och att det blev en innehållsfylld intervju. Eftersom denna intervju fungerade bra 
och frågorna inte behövde ändras användes denna intervju i studien och kommer att presenteras 
i resultatet.  
 
För att inte påverka intervjupersonerna genom den så kallade intervjueffekten fick 
intervjupersonerna tydlig information om intervjun och undersökningen (se bilaga 1) innan 
intervjun startade (Larsen 2009, s. 108). Intervjueffekten innebär att informanten på något sätt 
påverkas av intervjuaren, till exempel kan informanten bli påverkad av intervjuarens reaktion 
och ändra sitt svar så att intervjuaren blir nöjd. Detta försökte undvikas i största möjliga grad 
genom att vara neutral och inte reagera på informanternas svar. Informanterna fick även god 
tid på sig att förbereda sig eftersom frågorna skickades ut i förväg (se bilaga2). Alla intervjuer 
började med ett samtal kring undersökningens syfte och frågeställning. Därefter gjordes 
intervjun på 30-45 minuter. Under intervjun skrevs korta anteckningar för att sedan kunna gå 
tillbaka för att ställa följdfrågor eller förtydligande. 
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6.6 Databearbetning och analysmetod 
 
När alla intervjuer var genomförda transkriberades det inspelade materialet. Transkriberingen 
gjordes för att få en bättre överblick över materialet för att sedan kunna analysera det (Kvale & 
Brinkmann 2014, s. 220). I transkriptionen uteslöts småord som ”aa”, ”mm” eller hummande. 
Larsen (2009, s. 101) skriver att innehållsanalys är den vanligaste analysmetoden och syftet 
med metoden är att synliggöra mönster, samband och gemensamma drag men även olikheter 
och likheter. För denna studie innebar en innehållsanalys att kunna hitta olikheter och likheter 
för hur lärarna arbetade med digitala verktyg samtidigt hitta samband och mönster varför eller 
varför inte de använde digitala verktyg på det sätt de gjorde.  
 
En vetenskaplig analys innebär att man bryter ner det undersökta materialet i mindre bitar för 
att sedan kunna analysera varje bit enskilt. Därefter sätts delarna ihop och en ny helhet skapas 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 163). Den analys som används för att 
analysera detta arbetes material utgår från en så kallad innehållsanalys (Larsen 2009, s. 101). 
Analysens arbetsgång följde tre steg där varje steg är beskrivet nedan med inspiration av Larsen 
(2009, s. 101) samt av Kvale och Brinkmann (2014, s. 247). Inspirationen av Larsen och Kvale 
och Brinkmann gjordes för att få ut så mycket som möjligt av innehållsanalysen.  
 
I steg ett lästes alla transkriberingar för att få en helhet av materialet som utgör arbetets resultat. 
Därefter gjordes en så kallas datareduktion som innebär att forskaren tar bort sådant som inte 
anses vara relevant för studiens syfte och frågeställningar (Larsen 2009, s. 98). Genom att ta 
bort de data som inte ansågs relevanta gjorde att forskaren endast kunde fokusera på det som 
var relevant för studien. I steg två genomfördes en så kallad meningskoncentrering av materialet 
vilket innebär att svaren från intervjun sammanfattades och gjordes till kortare meningar och 
nyckelord. Detta gjordes för att svaren skulle bli mer lätthanterliga (Kvale & Brinkmann 2014, 
s. 241-246). I steg två skapades också en matris för att kunna få bättre överblick över materialet. 
Matrisen gjordes som en tabell där intervjufrågorna placerades i den vänstra kolumnen och 
informanternas namn placerades på den översta kolumnerna i tabellen. På så sätt var det mer 
överskådligt och lättare att jämföra informanternas svar. I matrisen skrevs materialet in som 
korta meningar eller stödord. Larsen (2009, s. 97) skriver att forskaren vanligtvis inte har med 
matrisen i sitt arbetet och därför valdes den bort även i detta arbete. I steg tre gjordes en 
granskning av matrisen och kategorier skapades. Kategorierna skapades utifrån de aktuella 
forskningsfrågorna och med utgångspunkt i det insamlade materialet. Kategorierna som 
skapades var digitala verktyg som undervisningsmetod och attityder till digitala verktyg. I det 
sista steget granskades även materialet under kategorierna och mönstret i informanternas 
uttalande.  
 
6.7 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet handlar om att studien i princip ska kunna göras om av en annan person och 
därför måste studiens genomförande vara tydligt beskrivet. Validitet handlar om relevansen 
eller giltigheten av det insamlade materialet (Larsen 2011 s. 41). Det insamlade materialet ska 
vara relevant för frågeställningarna i studien. Reliabiliteten är hög om en annan forskare kan 
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göra samma undersökning och få samma eller likvärdigt resultat. I en kvalitativ undersökning 
kan det vara svårt att säkerställa om reliabiliteten är hög. I intervjuer kan informanten påverkas 
av olika faktorer och det som sägs just där och då kan påverkas. Informanten kanske skulle ha 
svarat annorlunda en dag senare eller om intervjuaren hade varit en annan person. För att få en 
hög reliabilitet är det viktigt att hålla isär vem som har sagt vad under intervjuerna och detta 
kan förebyggas genom att vara noggrann med materialet som samlas in.  
 
Skolorna var mitt uppe i utvecklingssamtal och det kan ha gjort att tiden blev knapp under vissa 
intervjuer och eventuellt gjorde att svaren blev kortare. Lärarna hade utvecklingssamtal både 
innan och efter intervjuerna och gjorde att läraren eventuellt kände sig lite stressad eller 
tidspressad. Den avsatta tiden för intervjuerna var 60 minuter och ingen intervju tog längre än 
den tid vi överenskommit för intervjuerna.  
 

7. Resultat och analys 
 

I den här delen av studien kommer studiens frågeställningar att besvaras med hjälp av resultatet 
från intervjuerna som de sju lärarna ställde upp på. De beskrivningar och svar på 
intervjufrågorna som presenteras är endast de som har en relevans i relation till studiens syften 
och frågeställningar. 
 
7.1 Hur använder lärare IKT i undervisningen? 
 
Denna forskningsfråga avser att ge en bild av hur ofta lärarna använder IKT i sin 
svenskundervisning. 
 

 
 
Figur 1: Lärarnas uppskattning om hur ofta de använder sig av IKT i undervisningen i genomsnitt under en 
vecka. (n=7) 
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Figur 2: Hur bra anser lärarna att deras IKT kompetens är. (n=7) 
 
I figur 1 visar det att lärarna sällan använder sig av IKT i undervisningen. Tre lärare använder 
sig av IKT mindre än tre gånger i veckan. Samtidigt kan vi se i figur 2 att fyra lärare tycker att 
de inte har eller har mindre bra IKT kompetens. Daniella, Caroline, Gunilla och Frida är fyra 
av de som svarat att de inte använder IKT i undervisningen ofta samtidigt som de har svarat 
att deras kompetens är mindre bra eller inte alls bra. Detta kan ge en indikation på att lärare 
som inte använder sig av IKT har mindre kompetens eller ingen alls och därför använder de 
sig hellre av andra metoder än IKT.  
 
Bella, Elin och Anna är de som använder sig mest av IKT i undervisningen. Samma resultat är 
det kring de lärare som använder mest IKT, lärarna anser att de har en mycket bra eller bra 
kompetens. Dessa tre lärare använder sig av IKT genom att visa bilder och film men de visar 
även bilder när de läser en bok högt i klassrummet. Elin använder sig mycket av IKT som en 
kort paus i undervisningen för att få tillbaka elevernas intresse och koncentration. Elin påstår:  
 

”Jag kan ibland sätta på en kort dansfilm så eleverna får dansa någon minut när jag 
tycker att eleverna har arbetat bra eller om de behöver en paus.” 

 
Bella använder sig av IKT för att visa eleverna hur man skriver olika bokstäver. Hon berättar: 
 

”Jag har en bild på ett hus som visas genom projektorn och på tavlan. Då kan vi lättare 
beskriva de bokstäver som ska ner i källaren och de bokstäver som är långa och som 
ska till vinden. Vi har två eller tre bokstäver i veckan så detta gör vi ofta. När vi ska 
skriva hela ord använder vi oss av liknande metod. Då har vi inget hus men vi har tre 
linjer så eleverna lättare ska förstå vinden och källaren.”  
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Bella visar ofta bilder när hon läser högt. Bella säger: 

 
”Jag visar nästan alltid bilderna i boken på tavlan, jag tycker att eleverna är mer 
koncentrerade och har lättare att sitta stilla då. Sen har jag även elever som inte har 
svenska som modersmål som då får hjälp att förstå boken på grund av bilderna. ” 

 
Daniella som mycket sällan använder sig av IKT använder endast IKT när hon ska visa en 
film. ”Jag använder mig av IKT när jag visar film, det kan jag inte undgå att göra. Ibland 
händer det även att jag använder projektorn för att visa bilder, men det är riktigt sällan”  

 
7.2 Vilka möjligheter och hinder finns med IKT i undervisningen? 
 
7.2.1 Möjligheter  
 
De möjligheter som lärarna såg med IKT var att eleverna får en mer varierad undervisning. 
Eleverna får möjlighet att använda flera sinnen för att lära. Genom att använda IKT kan eleverna 
få se bilder, se filmer och lyssna på olika ljud istället för att endast ha en lärare som berättar 
eller att de läser i en bok.  
 
Bella som är en av lärarna som ofta använder sig av IKT i sin undervisning anser att eleverna 
tycker det är spännande och roligt att se filmer om nya bokstäver som eleverna ska lära sig. 
Hon anser att undervisningen blir mer rolig och spännande. Bella anser att det är lättare att visa 
olika arbetsblad genom projektorn för att visa eleverna vad de ska göra tillsammans. Elin 
använder också IKT ungefär på samma sätt trots att Bella undervisar en förskoleklass och Elin 
en årskurs 2. Elin använder IKT för att visa eleverna de arbetsblad som eleverna ska arbeta 
med, samt för att se på film och bilder. Elin använder IKT för att träna elevernas hörförståelse. 
Hon tycker att det är bra att eleverna får höra olika människor som läser eller berättar olika 
saker som eleverna sedan ska arbeta med. Genom att höra olika människor blir eleverna inte 
vana att endast höra Elins röst. Detta gör att det även känns mer spännande och intressant för 
eleverna. Elin använder sig av IKT när eleverna ska skriva längre stycken, till exempel när 
eleverna ska skriva sagor eller faktablad. Elin berättade: 
 

”Jag tycker det är mycket bra att eleverna kan gå tillbaka i texten, ändra och skriva om 
om det skulle behövas. Skriver eleverna på papper kan det vara svårt att sudda när man 
redan har skrivit klart. När eleverna skriver på Ipad eller dator kan eleverna först skriva 
det eleverna vill och sedan gå tillbaka och bearbeta texterna. De kan även skriva 
texterna tillsammans på ett helt annat sätt än om de skulle skriva på papper. Eleverna 
kan till och med skriva i samma dokument men skriva från två olika datorer. ” 

 
Anna i förskoleklassen använder sig av IKT för att skriva sagor tillsammans med klassen. 
Eleverna får tillsammans komma på början, händelse och slutet på sagan. Eleverna får se på 
storbild vad som skrivs medan Anna skriver på sin dator. Därefter får eleverna en egen 
berättelse som de får rita bilder till. 
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 ” Detta arbetssätt älskar eleverna. De får lära sig hur man skriver med stor bokstav och 
punkt. Stavning och uppbyggnad av ord är fortfarande svårt men ibland brukar jag fråga 
eleverna hur de tror ordet stavas. Blir det fel kommer det upp en markering och vi 
hjälps år att komma fram till rätt stavning.”  

 
Frida svarade: 
 

 ” IKT kan vara bra för de elever som kan ha svårigheter med att skriva för hand eller 
stavning. Datorer kan vara till god hjälp för eleverna med stavningsprogram och talande 
tangentbord. Det känns också roligt att kunna variera lektionerna genom att använda 
IKT och inte bara papper och penna när vi ska skriva. Särskilt om vi ska skriva något 
finare. Då kan vi sudda och kladda hur mycket vi vill på datorerna innan vi kan känna 
oss klara, det kan vi inte på ett papper. Då skulle man behövt skriva om hela texten.”  

 
7.2.2 Hinder 
 
Daniella och Caroline ser mest IKT som ett hinder. Det tar längre tid att planera och genomföra 
undervisningen. Daniella menade att lärarna inte får någon fortbildning eller utbildning om 
IKT. Daniella svarade: 

 
” Får man inte chansen att lära sig hur man ska använda IKT är det mycket svårt att 
göra det i undervisningen. Tiden för planering räcker inte till för att planera och lära 
sig något helt nytt. Jag tycker att man inte kan slänga in IKT i undervisningen utan att 
man som lärare kan och vet vad man håller på med.”  

 
Daniella menar även att det är svårt att ha IKT i undervisningen när tekniken inte alltid funkar 
som den ska. ”Man blir frustrerad och det blir oroligt i klassrummet. Därför undviker jag att 
använda mig av IKT eftersom det finns enklare sätt att genomföra liknande lektioner med 
samma innehåll.” Caroline hade också liknande skäl. ”Tekniken är mest ett hinder. Jag 
använder det så lite som möjligt, men ibland blir man tvungen och då måste jag ta hjälp av 
kollegor. När jag själv gör det blir det alltid krångel.”  
 
Elin som använder IKT ofta ser få hinder. Elin anser: 
 

” IKT är ett mycket bra verktyg. Däremot skulle jag inte vilja använda ASL eftersom 
det behövs en datavana och datorn tar över en stor del av undervisningen. Eleverna får 
heller inte träna sitt muskelminne när de skriver på tangenter. De får inte träna på hur 
man formar bokstäver. Samma sak blir det när eleverna skriver texter och datorn läser 
upp åt eleverna istället för att de får träna sin läsning. Däremot kan delar av ASL 
användas. Mycket av ASL metoden känns bra, men att använda den strikt rakt av känns 
inte passande för så små elever. Ska de inte få lära sig att skriva med penna och papper 
förrän långt senare?” 
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7.3 Vilka attityder har lärare mot IKT? 
 

 
Figur 3: Lärarnas attityd mot IKT i undervisningen (n=7) 
 
Figur 3 visar att fyra lärare tycker att IKT är jättebra eller bra medan tre lärare tycker att IKT 
är ok eller dåligt. De lärare som tycker IKT är jättebra eller bra använder sig av IKT mer i 
undervisningen än de lärare som svarade att IKT är ok eller dåligt.  

8. Diskussion 
 
Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att granska hur lärare i förskoleklass till årskurs 
tre använder sig av IKT och vad de ser för hinder och möjligheter.  
 
8.1 Metoddiskussion 
 
I denna studie har kvalitativa intervjuer använts som forskningsmetod. Intervjuerna var 
halvstrukturerade och genomfördes med både öppna och slutna frågor med möjlighet för 
följdfrågor. De slutna frågorna kunde endast besvaras med några få alternativ medan de öppna 
frågorna kunde utvecklas med följdfrågor.  
 
I både kvalitativa och kvantitativa metoder kan felkällor förekomma. Larsen (2009, s. 108) 
betonar en felkälla, den så kallade intervjueffekten, som innebär att informanten blir påverkad 
av intervjuaren på något sätt. Ett exempel är att informanten blir påverkad genom att 
intervjuaren visar en reaktion på informantens svar vilket gör att informanten ändrar sitt svar. 
Målet med denna intervju var att vara så saklig som möjligt och att inte visa några speciella 
reaktioner på de svar som informanten gav för att minimera intervjueffekten. En annan felkälla 
Larsen (2009, s. 108) skriver om är frågeeffekten där man ska tänka på att inte ställa ledande 
frågor. Genom ledande frågor påverkas svaret från informanten. För att undvika att frågorna 
blir ledande så har frågorna som använts i denna studie varit öppna och breda för att kunna få 
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ett så fylligt och tydligt svar som möjligt. Öppna frågor användes för att informanten inte skulle 
känna att hon behövde svara på ett visst sätt. Den tredje och sista felkällan som Larsen skriver 
om är kontexteffekten där frågan påverkas av andra frågor. Därför är det viktigt att man tänker 
på i vilken ordning frågorna kommer. Frågorna som användes i studien följde den ordning som 
de var skrivna i. Frågorna som ställdes ansågs inte känsliga och informanten kunde besvara 
dessa utan att behöva känna att de behövde svara på ett visst sätt. Frågorna som användes var 
bra för att de gjorde att studiens syfte och frågeställningar blev besvarade.  
 
Frågorna som handlade om hur ofta lärarna använde IKT, deras kompetens och deras attityd till 
IKT har lärarna själva gjort uppskattningar om. Lärarna fick fyra svarsalternativ och de har 
själva fått sätta det svar de tycker passar in på deras användning och tyckande. Detta ska 
uppmärksammas som eventuellt en felkälla då lärarna kan anse att deras kompetens är bättre 
eller sämre än vad den egentligen är. Detsamma är det med hur mycket lärarna använder sig av 
IKT och vad de anser IKT är. Av frågan hur mycket de använder IKT kan svaret variera. Vi 
kan inte veta hur mycket tid som används till IKT när en lärare räknar det som en gång. Är det 
10 minuter av en lektion eller är det en hel lektion.  
 
En svaghet med den här studien är att endast kvalitativ intervjumetod har använts. Om en 
observation hade kompletterat intervjun kunde studiens resultat ha sett annorlunda ut. Detta kan 
bero på att lärarna har förskönat svaret på intervjun. Lärarna kan ha berättat att de använder 
IKT mer eller mindre än vad de egentligen gör. Däremot kan enbart en intervju vara en styrka 
eftersom det är svårt att observera alla lektioner som lärarna gör i skolan. Genom intervjun 
berättar lärarna hur de använder IKT under hela läsåret. Under en observation kan endast ett 
fåtal timmar observeras och då kan resultatet ha sett annorlunda ut (Larsen 2009, s. 108-109).  
 
Informanterna fick frågorna i förväg för att de skulle känna sig förberedda inför intervjun. Detta 
kan vara en nackdel eftersom informanten kan ha läst på mer och genom denna faktor förskönat 
sina svar. Om informanterna inte hade sett frågorna tidigare hade eventuellt svaren sett 
annorlunda ut eftersom informanterna inte hade haft chans att förskönat svaren på samma sätt. 
Det är däremot en större fördel att informanterna fick se frågorna i förväg då de kunde förbereda 
sig och få med allt de ville säga. Detta ansågs bättre än att informanterna i efterhand skulle 
komplettera eller meddela att de inte hade sagt allt de velat säga.  
 
Materialet från intervjuerna blev bra för att lärarnas svar gjorde att studiens syften och 
frågeställningar blev besvarat. Urvalet av informanter var bra eftersom informanterna var i en 
varierad ålder och deras verksamma tid i skolan var olika långa. De undervisade även olika 
årskurser. Dock kan inte dessa informanters svar generaliseras över andra lärares svar. Dessa 
sju informanters svar kan endast tillämpas på dessa sju lärare. Svaren kan bli annorlunda om 
fler informanter medverkat i studien. En annan faktor, som kan ha påverkat hur studiens resultat 
blev, kan vara att lärarna har olika tillgång till IKT. De lärare som använder sig av IKT få 
gånger i veckan kan ha mindre tillgång av IKT. Detta beror på att lärarna arbetar på olika skolor 
och har olika tillgång.  
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Sammanfattningsvis var detta en bra metod. Intervjuerna spelades in och som intervjuare kunde 
man gå tillbaka i svaren för att höra allt igen. Informanterna var väl förberedda eftersom de fått 
se frågorna vilket kan anses vara en fördel. Hade informanterna frågor om en fråga hade de 
chans att fråga om dessa innan intervjun.  
 
Resultatets validitet är högt men resultatets reliabilitet är inte lika högt eftersom om en annan 
forskare skulle göra samma studie skulle forskaren antagligen inte få samma resultat. Detta 
beror på att endast sju olika lärare har studerats. Hade dessa sju lärare varit på sju olika skolor 
hade resultatet antagligen sett annorlunda ut. Slutsatsen att låg kompetens och lite användande 
av IKT är endast grundat på dessa sju lärare. Hade studien gjorts i större utsträckning hade man 
kunnat konstaterat att det var en koppling om resultatet hade varit det samma. Men eftersom 
studien endast gjordes med sju lärare är detta endast ett antagande.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
 
I denna del av studien kommer resultatet att ställas mot inledning, bakgrund, tidigare forskning 
samt om studiens syften och frågeställningar kommer att besvaras. Det övergripande syftet med 
den här studien är att undersöka sju f-3 lärares uppfattning om sin användning av IKT i 
undervisningen samt lärarnas kompetens och attityd till IKT.  
 
Genom att studera de tre huvudfrågorna som lärarna har fått kan man se ett mönster. De lärare 
som använder sig minst av IKT har minst kompetens och är mest negativa till IKT. Ett exempel 
på detta är Daniellas svar. Hon använder sig av IKT mindre än en gång i veckan och anser att 
hon inte har någon bra IKT kompetens. Hon svarar även att hon har negativ attityd mot IKT 
och anser att den är mest ett hinder i undervisningen. Daniella har svarat att IKT är mest ett 
extra arbete eftersom det ofta inte blir som hon tänkt sig. Det beror på att det hon ska använda 
inte fungerar som det ska eller att internet inte fungerar som det ska. Detta är rektor eller 
administrationens ansvar att lärarna får IKT som fungerar och att datorerna inte har blivit för 
gamla så att de fungera som de ska. Internet är en viktig faktor som måste fungera om lärarna 
ska kunna använda sig av IKT. Utan internet fungerar inte IKT och lärarna kan inte använda 
IKT. Men får lärarna nya datorer som en satsning måste de också få utbildning. Det är ingen 
idé att ge datorer till lärare om de inte vet hur de ska använda dem eller hur det kan underlätta 
för eleverna. Detta påpekar Skolverket (2013, s.9), det finns allt för lite fortbildning för lärarna 
och det är svårt att få tid att fördjupa sig. Hultin och Westman (2013, s. 1101-1102) skriver 
likaså att många lärare känner att IKT kan upplevas som att det tar över undervisningen. Det är 
inte bara lärare som behöver mer kunskap om IKT utan eleverna också. Rasmusson (2014, s. 
65) skriver att eleverna måste utveckla andra förmågor för att kunna läsa och skriva på 
exempelvis en dator istället för att skriva med papper och penna.  
 
När eleverna använder IKT som hjälpmedel för stavning och läsning kan det lätt bli att eleverna 
tar för mycket hjälp av datorns skriv- och läsprogram. När eleverna använder sig av läsprogram 
och har en röst som läser upp det eleverna har skrivit eller en text som de ska läsa, tränar inte 
eleverna sin egna läsning. Detta påpekade Elin som ett hinder med IKT. Eleverna behöver 
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upprepa och kämpa med sin egen läsning för att bli duktiga, men använder lärare IKT ständigt 
får eleverna inte läsa själva och kämpa med sina svårigheter. 
 
ASL-metoden användes inte av lärarna då de såg det som ett hinder. Eleverna få inte en 
varierande undervisning genom att träna att forma bokstäver, ord eller läsa på olika sätt. Lärarna 
i studien ansåg att ASL blev för strikt och att eleverna inte fick använda sig av penna och papper 
förrän senare. Däremot kunde delar av ASL-metoden användas av lärarna. Men en strikt 
användning av metoden kändes inte bra. Det finns heller ingen forskning på ASL-metodens 
långsiktiga effekt utan man har endast studerat de kortsiktiga resultaten.  
 
Om man studerar Bella och Elins svar som använder sig mycket av IKT i undervisningen, så 
anser de att de har mycket bra kompetens och tycker att det finns många möjligheter med IKT. 
De anser att IKT kan bidra med en lustfylld undervisning och gör att eleverna får använda sig 
av olika sinnen för sitt lärande. I läroplanen står det att undervisningen ska anpassas till varje 
elevs behov och förutsättningar. Har eleverna svårigheter att skriva för hand eller att 
skrivningen blir svår på grund av stavning kan IKT vara ett hjälpmedel genom att ha ett talande 
tangentbord eller stavningsprogram. Samtidigt står det i läroplanen att eleverna ska få en 
lustfylld undervisning och med hjälp av IKT kan lärare variera undervisningen. Ofta tycker 
elever att det är roligare att se på film än att ha en lärare som pratar om det eleverna ska lära sig 
och då är IKT ett bra alternativ. Basaran (2016, s. 68) skriver om möjligheter med IKT i 
undervisningen och det är att fånga upp elevernas intresse för IKT och omvandla detta till 
motivation.  
 
Elin använder sig av IKT precis som Åkerfeldt (2014) skriver i sin pilotstudie där eleverna 
använder IKT för att skriva texter men fokus ligger på att få ner det eleverna vill skriva och 
sedan gå tillbaka och se över grammatik och stavning. Elin anser att eleverna blir mer 
engagerade i sina texter om de får möjlighet att arbeta med texten på detta sätt. Precis detta 
menar Åkerfeldt i sin studie.  
 
Hultin och Westman (2013, s. 1102) menar att digitaliseringen har gjort att eleverna kan skriva 
texter tillsammans och se texten på stor skärm. Detta gör att eleverna lär sig hur man kan bygga 
upp en text genom att skriva meningar och hur man kan arbeta med texten så att den blir så bra 
som möjligt. Detta arbetssätt använder Anna i förskoleklassen, hon använder sig av storbild så 
att eleverna kan se texten de skriver tillsammans. Eleverna blir mer engagerade i texten och 
bearbetar texten tillsammans med sina klasskamrater och lärare. Elin använder sig av IKT på 
detta sätt. Eleverna kan gå tillbaka och ändra och bygga om sin text tills eleverna känner sig 
nöjda. Skrivprogrammen hjälper eleverna med stavfel och grammatikfel så eleverna lär sig detta 
samtidigt som de tränar på att skriva på dator eller Ipad. Rasmusson (2014) menar att eleverna 
behöver andra förmågor för att kunna använda sig av IKT. Genom att eleverna får träna sin 
skrivning och läsning på datorer och Ipads tränar eleverna dessa förmågor.  
 
I Skolverkets rapport (2016) framkommer det att lärarna anser att de inte har ett pedagogiskt 
IT- stöd och i Skolverket (2013) nämns att lärare anser att det finns för få fortbildningar om 
IKT och att tiden för fördjupning och egen inlärning av IKT är alldeles för kort. Detta är det 
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som Daniella och Caroline menar. De anser att de inte kan använda sig av IKT för att deras 
egen kompetens är för dålig. De anser att tekniken är för svår och att de lättare kan använda sig 
av annat än just IKT. Skolverket (2016, s. 57) skriver att 84 procent, av de lärare som har 
undervisat i mindre än 10 år, anser att de har bra kompetens om IKT medan 58 procent, av de 
lärare som har undervisat i mer än 25 år, anser att de har bristande kunskap. Detta syns även i 
denna studie, där de lärare som har undervisat kortast tid, har mer kunskaper om IKT än lärarna 
som har undervisat 13 år eller mer.  
 
Resultatet visar att lärarna som har undervisat kortare tid i skolan använder sig mer av IKT än 
de lärare som undervisat längre. Även ålder på lärarna spelar in eftersom resultatet visar att de 
yngre lärarna använder mer IKT än de lärare som är äldre. Caroline och Daniella som är två av 
de äldre lärarna och som har undervisat längst använder sig av IKT sällan medan Anna, Bella 
och Elin som har undervisat kortast tid använder sig mest av IKT. Vilken klass som lärarna 
undervisar kan påverka hur mycket IKT som används i undervisningen. I förskoleklassen kan 
det vara svårare att använda IKT för att skriva och läsa, däremot kan de vara lättare för en lärare 
som undervisar i årskurs tre att använda sig mer av IKT.  
 
Bodin (2009) skriver att tekniken inte har någon funktion om den inte har något 
användningsområde. Alltså har inte IKT i sig någon funktion om den inte kan användas på rätt 
sätt, eller att användningen inte har något syfte. En lärare kan alltså inte använda sig av IKT 
bara för att det kan vara bra att använda det. Även Gärdenfors (2010, s. 224) skriver om detta. 
Det är ingen idé att ge skolorna massor med datorer om datorerna inte kan användas på rätt sätt. 
Livingstone (2011, s. 69) tar också upp detta i sin artikel. Det är en stor process att ta in datorer 
i skolan, det räcker inte att ge alla elever och lärare datorer. Det krävs mycket tid och 
engagemang av lärarna för att få IKT att fungera som ett hjälpmedel. Däremot skriver 
Livingstone att det inte finns någon longitudinell forskning som tyder på att IKT är nödvändig 
skolan för elevernas läs- och skrivutveckling. Det finns endast kortsiktig forskning som tyder 
på att IKT gynnar eleverna eftersom de blir mer motiverade att lära. Detta kan bero på att 
undervisningen blir mer varierad men den kan varieras utan IKT också.  
 
Svenskundervisningen blir mer intressant för de elever som tycker att IKT är spännande och 
intressant. Genom att skriva texter på datorn får eleverna möjlighet att bearbeta sina texter på 
ett helt annat sätt än om de skrev med penna och papper. Eleverna kan gå tillbaka och rätta 
grammatiska fel eller stavfel. De kan även lägga till och ta bort text. Detta gör att texterna blir 
mer välarbetade och mer meningsfulla för eleverna. Genom att de kan göra om texterna tills de 
blir nöjda blir eleverna stoltare över det de har åstadkommit. Det är inte bara textbearbetning 
som gynnas av IKT, det är även elevernas läsande. Talsyntes som finns i de flesta datorer kan 
hjälpa eleverna att läsa. Det kan vara allt från att eleverna behöver hela texter upplästa eller att 
de behöver en eller några få ord upplästa. Eleverna fastnar inte lika mycket i texten eller behöver 
inte ha mycket hjälp av läraren utan istället kan de ta hjälp av datorn. Genom det sociokulturella 
perspektivet lär sig elever genom interaktion och kommunikation med människor. Dessutom 
kan eleverna använda sig av interaktion och kommunikation med datorn när eleverna skriver. 
Datorn säger till eleverna när de har skrivit fel eller gjort ett grammatiskt fel (Säljö (2000, s. 
28).  
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8.4 Konklusion 

IKT kan bidra med ett meningsfullt och användbart arbetssätt i undervisningen men är inget 
måste. Det finns fortfarandemånga beprövade metoder utan IKT, till exempel 
”storboksmetoden” (Lindö 2005, s. 158-159) och ”bornholmsmodellen” (Lundberg 2007, s. 21-
22). Däremot behöver eleverna IKT för att följa med i samhällets utveckling (Skolverket 2017, 
s.13). Lärarna från denna studie, som använde sig av IKT, hade relativt lika arbetssätt. De 
använde IKT för att skriva och bearbeta längre texter samt se bilder och filmer. Detta kan anses 
vara det vanligaste sättet som lärare använder sig av IKT. Hur mycket IKT som används ser 
mycket olika ut beroende på vilken lärare som har intervjuats. Flera av de lärare som 
intervjuades använder ofta IKT och anser att IKT är något som tillför undervisningen något. 
Däremot finns det lärare som inte använder IKT i undervisningen lika mycket och som inte är 
lika positiva till IKT. Lärarnas negativa inställning kan ha med lärarnas egna IKT-kompetens 
att göra. Det är alltså ingen ide att ge skolor och klasser datorer och tillgång till IKT om inte 
lärarna får någon utbildning eller fortbildning inom IKT. IKT kommer inte att användas på rätt 
sätt om lärarna inte själva har kompetensen. Ska kommunerna lägga resurser på att ge klasserna 
och skolorna pengar till IKT så måste de även tänka på att lärarna ska ha rätt och bra utbildning 
så att IKT användas och göra en nytta (Skolverket 2013, s. 8-9). De lärare som sällan använder  
IKT vill att det ska finnas mer utbildningar eller fortbildningar. Lärarna anser att det tar för 
mycket av planeringstiden om man ska försöka lära sig att använda IKT på ett hållbart sätt. 
Daniella var en av de lärare som ville att det skulle finnas fortbildningar eller liknande för att 
få in IKT i undervisningen. Allt fler kommuner får en till en dator och det gör att lärarna måste 
ha kunskap för IKT, annars faller satsningen på en gång.  
 

9. Vidare forskning 
 
Under arbetets gång har ASL-metoden uppmärksammats. Det har framkommit att det inte finns 
något långsiktigt resultat med forskningen kring metoden. Det hade därför varit intressant att 
forska vidare på hur metoden skulle fungera långsiktigt för elevernas läs- och skrivutveckling.  
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Kvale, S & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Larsen, A-K. (2009). Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
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Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.  
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Bilaga 1 
 

Information om undersökning 
Användning av IKT i undervisningen för årskurs F-3 

 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, som handlar om 
användandet av IKT i undervisningen. 
 
Mitt namn är Emma Karlsson och jag läser avslutande terminen på Grundlärarprogrammet 
(F-3) på Högskolan Dalarna. Jag skriver mitt examensarbete 2 där jag ska undersöka 
skillnader och likheter lärares användning av IKT i undervisningen i årskurs F-3. 
Intresset för undersökningen ligger i öka kunskapen om hur lärare använder och deras 
uppfattningar kring IKT i undervisningen. Den metod jag har valt att använda är 
intervju. 
 
Under vecka 40 kommer jag att genomföra intervjuer av ca 6 olika lärare och jag önskar att få 
intervjua dig. Intervjuerna kommer att ta ca 30-60 minuter och intervjufrågorna kommer vara 
öppna och följdfrågor kan ställas under intervjuns gång. Intervjuerna kommer att spelas in och 
anteckningar kommer att skrivas under intervjuns gång. Materialet från intervjuerna kommer 
att bearbetas och transkriberas. Inspelningen och kommer att makuleras när arbetet är 
genomfört. Du som blir intervjuad kommer att vara anonym under hela arbetet och det 
kommer inte framgå vilken du är eller vilken skola eller kommun som intervjuerna har gjort i. 
Materialet från intervjuer kommer endast användas till denna undersökning. 
Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 
Dalarna. 
 
Deltagandet i denna undersökning är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och 
efter godkännande kommer uppsatsen att publiceras i det digitala vetenskapliga arkivet, DiVa. 
 
Ytterligare information lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor kring användandet av IKT i svenskundervisningen 
 
1. Hur gammal är du? 

 
2. Vilken utbildning har du? 
 
3. Hur länge har du undervisat i årskurs F-3 
 
4. Vad tänker du när du hör ordet IKT? 
 
5. Hur ofta använder du IKT i undervisningen? 

- >1, 1-3, 4-5 eller <5 gånger i veckan 
 
6. Hur bra anser du din IKT kompetens är? 

- Mycket bra, bra, mindre bra eller inte alls.  
 

7. Vad är din attityd till IKT? 
- Jättebra, bra, ok eller dålig.  
 

8. Hur använder du IKT i undervisningen? 
 

9. Vad tycker din klass om IKT i undervisningen? 
 
10. Vilka möjligheter ser du med IKT? 
 
11. Vilka hinder ser du med IKT? 
 
12. Får ni tillgång till hjälp med IKT? 
 
13. Får ni fortbildning/utbildning i IKT? 
 
14.  Skulle du använda IKT mer om du fick fortbildning/utbildning? 
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