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Abstract 
The purpose of this study is to examine how students in third grade use ICT equipment in 

their home environment, and if there are any correlations between their usage and the national 

policy documents, including the planned revision of those documents planned for 2017. 

Furthermore will potential differences between individual students ICT usage, and their 

teachers perception of said use be highlighted. The methods used for this study will be both 

quantitative and qualitative, where a quantitative survey taken by two classes in third grade 

from different schools is used to poll ICT usage. A qualitative interview with both classes 

teacher is also performed to highlight their perspective on ICT and their students use of it. The 

conclusion of the study shows that there are differences between how both students as 

individuals and classes as micro cultures use ICT, and that the teachers have a superficially 

correct perception of their individual classes. The study highlights that the ICT activities that 

the students claim to participate in during their leisure time have practical connections to the 

national policy documents, but that different activities have different connections. The study 

also shows that said micro cultures affects how the different classes use ICT as groups and by 

doing so, also affects the classes competency, within ICT as well as traditional school 

subjects.  

 

Keywords: ICT, competency 
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Sammanfattning 
Syftet med följande studie är att undersöka hur elever i årskurs tre använder IKT utrustning i 

deras hemmiljö, och om det finns någon koppling mellan deras användning och de nationella 

styrdokumenten, inklusive den planerade revideringen av läroplanen för 2017. Vidare 

kommer eventuella skillnader mellan individuella elevers IKT användning och deras lärares 

uppfattning av sagda användning att belysas. Metoderna som används för denna studie är 

både kvantitativa och kvalitativa, där en kvantitativ enkätstudie genomförs i två klasser i 

årskurs 3 från olika skolor används för att undersöka IKT användning. En kvalitativ intervju 

med båda klassernas lärare genomförs också för att belysa deras perspektiv på IKT och deras 

studenters användning av det. Studien visar att det finns skillnader mellan hur individuella 

elever såväl som klasser i egenskap av mikrokulturer använder IKT och att lärarna för 

klasserna har en ytlig men korrekt uppfattning av deras enskilda klasser. Studien belyser att de 

IKT aktiviteter som eleverna anger att de företar sig på sin fritid har praktiska kopplingar till 

styrdokumentens centrala innehåll och mål, men att olika användningsområden har olika 

kopplingar. Studien visar också att sagda mikrokulturer påverkar hur de olika klassernas 

använder IKT och därigenom även påverkar klassernas kompetens, inom IKT såväl som 

traditionella skolämnen. 

 

Nyckelord: IKT, kompetens, kunskapande  
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1 Inledning 

 

Informations- och kommunikationsteknik, eller IKT, är en aspekt av dagens pedagogik som är             

under ständig utveckling och är om man bortser från det mänskliga elementet endast             

begränsat till den senaste tekniken. Begreppet i sig är omvälvande och involverar allt från              

mobiltelefoner, surfplattor till SMART-tavlor. Under de senaste 10 åren har undertecknad           

varit yrkesverksam inom skolan och har under denna tid sett hur IKT har tagit stora steg in i                  

de klassrum där det varit välkommet. Vissa skolor har haft egna initiativ eller organisatoriska              

beslut på området, men det har under denna tid varit något så när frivilligt att nyttja tekniken i                  

pedagogiska sammanhang. Kunskapen om, och förståelsen för hur, den digitala tekniken           

fungerar och korrelerar med vårt samhälle, Digital kompetens, har dock på sistone tagit stora              

steg in i klassrummets nationella arena. Under 2016 lade Skolverket fram förslaget Nationell             

strategi för digitalisering av skola och förskola (Skolverket, 2016) till regeringskansliet, som            

beskrivs av Skolverket som följer; 

 

”Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla          

barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens.             

Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.” (Skolverket, 2016) 

 

Detta förslag antogs i mars 2017 av Regeringskansliet som i sin tur beslutade att              

styrdokument såsom Läroplanen för Grundskolan skall förtydligas och förstärkas för att;  

 

”[...] tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna          

rör rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda           

ämnen.” 

(Regeringskansliet, 2017) 

 

Beslutet, i form av promemorian ”Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument”           

specificerar förtydliganden och ändringar i skolans styrdokument och spänner över ett spann            

från årskurs 1 till och med examensmålen för gymnasiet. I skrivelsen återfinns specificerade             

ändringar för ”Centralt innehåll” och de enskilda kursplanerna för grundskolan (Såsom           
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matematik, teknik, kemi m.fl.) samt ämnesplanerna för Gymnasieskolan (Regeringskansliet,         

2017).  

 

Regeringskansliet har även i promemorian i generella ordalag listat sex punkter som ligger till              

grunden för ändringarna i styrdokumenten; 

 

1. Programmering som ett tydligare inslag i övrig undervisning. 

2. Elevernas källkritiska förmåga. 

3. Problemlösning och realisering av abstrakta koncept med hjälp av digital teknik. 

4. Arbete med digitala texter, medier och verktyg. 

5. Digitala system och verktyg. 

6. Förståelse för digitalisering som koncept samt dess påverkan. 

(Regeringskansliet, 2017) 

 

Ändringarna som kommer att inkluderas i den nya reviderade läroplanen för grundskolan,            

planerad 1 juli 2017, sker enligt Skolverket dels i kapitel 1 och 2 som specificerar skolans                

uppdrag och rektorns ansvar, dels i specifika skolämnens kursplaner. Skolverket har även            

efter Regeringskansliets beslut påbörjat arbetet med att publicera diverse material för           

kompetensutveckling hos lärarkåren vad gäller digital kompetens (Skolverket, 2017). 

 

Den digitala teknikens roll i vårt samhälle växer ständigt och en grundläggande digital             

kompetens är i många fall ett krav för att kunna verka där i. Detta i kombination med den nya                   

kravbild som beskrivits ovan gör frågan om IKT och digital kompetens till en demokratisk              

fråga, där en likvärdig utbildning inte bara är en fråga om kunskap, utan om en förmåga att                 

delta i samhällslivet på lika villkor. Mot denna bakgrund finner jag ett stort intresse i vilka                

kompetenser våra elever kan tänkas ha och huruvida dessa kompetenser differentierar.  
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2 Bakgrund

 

2.1 Begreppen IT, IKT och Digital kompetens 

Begreppet IT, eller informationsteknik, inbegriper användandet av datateknik och         

telekommunikation för informationshantering (Datatermgruppen, 2016).  

 

Begreppet IKT, informations- och kommunikationsteknik, skiljer sig från begreppet IT då det            

tillkommit kommunikation till begreppet. Med denna förändring tillkommer en aktiv          

komponent till begreppet, då kommunikation innebär aktiva val och informationsbearbetning.          

Beteckningen IKT innebär bland annat informationshantering genom lokala och externa          

plattformar, källkritiskt tänkande, förståelse för, och kapacitet att hantera, olika program samt            

att själv skapa digitalt innehåll i form av hemsidor, bilder, videos, musik eller program (Lind,               

2008). 

 

Digital kompetens definieras av Riksdagens digitaliseringskommission såsom förmågan att         

nyttja digitala tjänster och verktyg med förtrogenhet samt hålla sig uppdaterad avseende den             

digitala utvecklingen och vilken eventuell påverkan den har på den egna levnadssituationen.            

Detta inkluderar bland annat informationshantering genom lokala och externa plattformar,          

källkritiskt tänkande, förståelse för och kapacitet att hantera olika program samt att själv             

skapa digitalt innehåll, exempelvis i form av hemsidor, bilder, videos, musik eller program             

(SOU 2015:28). 

2.2 Kunskapande 

”[...] drivkraften för kunskap är det spänningsförhållande mellan det kända          

och det okända som genererar intresse, motivation, nyfikenhet; dvs. det som           

skapar förmågan att ställa frågor.” (Andersson, 2009, s.25) 
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Vad gör att ett barn tillgodogör sig kunskap? När lär de sig och hur lär de sig? Detta är                   

kärnfrågorna bakom begreppet kunskapande.  

 

Jederlund menar att man kan se kopplingar mellan teoretiska studier som förankras i praktiska              

metoder och alternativa uttrycksformer (däribland IT) och goda resultat. Dessa resultat menar            

han vidare involverar ”språkande, initiativförmåga, social kompetens, kritiskt tänkande, att          

kunna formulera nya hypoteser och teorier” (Jederlund, 2011, s.32-33) 

 

Den traditionella undervisningen, eller katederundervisningen som vissa kallar det, tappar just           

nu mark skriver Säljö. Han menar att pedagogik som baseras på att några sitter och lyssnar                

medan en lärare för monolog håller på att ersättas av en pedagogisk modell som bygger på att                 

lärandet sker när eleven skapar erfarenheter genom fysiska och intellektuella redskap och på             

ett konkret sätt. Han förtydligar att undervisningen kommer vara fortsatt dominerande           

kunskapsförmedlare, men ur perspektivet vägledning och stöd för kunskapandet (Säljö, 2000,           

s.646-648). 

 

Sjöblom och Aronsson belyser i Datorspel och socialt samspel (Sjöblom & Aronsson, 2009)             

hur det inte nödvändigtvis är innehållet i den digitala aktiviteten som kan ha en utvecklande               

eller kunskapande faktor, utan att det kan vara så att det är samspelet kring aktiviteten som                

utvecklar. I texten beskriver de en situation där flera barn med varierande digitala             

kompetensnivåer samlas för att tillsammans spela ett spel, men där de med högre             

kompetensnivå utbildar de med lägre kompetensnivå för att skapa ett socialt samspel som             

uttrycks både i fysiska världen samt den digitala (Sjöblom & Aronsson, 2009, s.191-192). 

 

  



 

10 

3 Syfte och frågeställningar 

 

3.1 Problemformulering 

När förändringarna som Regeringskansliet beslutat om träder i kraft den 1 juli 2018             

(Skolverket, 2017) innebär det ett ökat ansvar på skolan och dess lärare för elevernas digitala               

kompetens. Den reviderade läroplanen kommer, av Regeringskansliets promemoria och         

Skolverkets information att döma, att vara väldigt specifik med vilka mål som eleverna skall              

uppnå samt vad läraren skall tillhandahålla i vägar av undervisning vad gäller IKT.  

 

Baserat på mina 10 år som yrkesverksam inom skolan, anser jag att det finns en lucka mellan                 

elevernas kompetens inom IKT och styrdokumentens blivande mål. Detta är såklart en del av              

skolans verksamhet, att lära sina elever vad de inte vet. Dock har skolan en lång tradition av                 

att bedöma elevers kunskap inom exempelvis matematik och anpassa undervisningen därefter,           

till skillnad från IKT, som ännu är en arbetsform under utveckling. Då många elever har               

tillgång till IKT-utrustning i hemmet, exempelvis surfplattor, mobiltelefoner eller datorer blir           

också hemmiljön ett utrymme där elevernas digitala kompetens har möjlighet att utvecklas.            

Men eftersom hemmiljöer varierar, bör rimligtvis även elevernas digitala         

kompetensutveckling i hemmet variera.  

3.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att induktivt undersöka vilken kompetens får eleverna med sig              

hemifrån, och skiljer sig kompetensen åt mellan eleverna på något sätt? Om så är fallet, är                

elevernas lärare medvetna om vilken kompetens de besitter samt hur den differentierar från             

elev till elev? Studien avser att synliggöra elevers tillgång till IKT-utrustning i form av              

telefoner, surfplattor och datorer under fritiden samt hur eleverna fördelar sin nyttjandetid av             

denna utrustning. Eventuella skillnader i nyttjandet mellan individuella elever och de klasser            

som tillfrågas vid undersökningen kommer även de att föras fram. Vidare kommer            
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klasslärarens syn på sin elevgrupp vad gäller IKT och tillgång till IKT-materiell i hemmet att               

undersökas och sättas i parallell till den information som samlas in från eleverna.  

3.3 Forskningsfrågor 

Den övergripande forskningsfrågan bakom denna undersökning är: 

● Vilken kompetens får eleverna med sig hemifrån, och skiljer sig kompetensen åt mellan             

eleverna på något sätt? Om så är fallet, är elevernas lärare medvetna om vilken              

kompetens de besitter samt hur den differentierar från elev till elev? 

Den övergripande frågan avser jag besvara med hjälp av de följande 5 forskningsfrågorna: 

- Hur ser tillgången till IKT, vad gäller material och tid, ut i barnens hemmiljö och               

skiljer sig detta mellan olika skolor på något sätt? 

- Hur spenderas tiden med IKT-utrustning i hemmet? Vilka aktiviteter och          

användningsområden prioriteras? 

- Hur överensstämmer lärarnas syn på barnens tillgång till IKT-utrustning samt          

IKT-vanor med elevgruppernas egna utsagor? 

- Använder lärarna IKT under skola och fritidstid?  

- Hur kommer det sig att IKT-användningen ser ut som den gör?  
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4 Vetenskapsteoretiska förhållningssätt och arbetssätt 

 

Under studiens gång har jag utgått från två förhållningssätt då jag genomfört och analyserat              

resultatet av studien. Dessa är Grounded Theory och Fenomenografi. Det valda arbetssättet är             

induktiv undersökning. Nedan förklaras vad detta innebär.  

4.1 Grounded Theory 

Grounded theory, eller grundad teori, grundlades av sociologerna Glaser och Strauss under            

60-talet för att erbjuda ett förhållningssätt för forskningen där man med stöd av primär empiri               

formulerar en lokal teori enligt Patel & Davidsson (Patel & Davidsson, 2011). Detta innebär              

att studien producerar sin egen data genom olika metoder och datainsamlingar, som sedan             

analyseras i sin helhet för att lägga en empirisk grund för en teori som endast avser det                 

specifika fallet (vad avser exempelvis tid, plats och urval). Ursprunget till skapandet av             

grounded theory är enligt Patel & Davidsson att Glaser och Strauss reagerade mot hur arbetet               

med stora teoretiska konstruktioner medförde risken att forskningens syfte blev att verifiera            

redan färdiga teorier, snarare än bilda nya. Grounded theory utgår istället från öppna             

forskningsfrågor och där målet är att skapa en ny teori som utgår ifrån den data som samlas in                  

under studiens gång, medan man aktivt undviker att blanda in förutfattade meningar i form av               

tidigare forskning eller forskarens egna uppfattningar (Patel & Davidsson, 2011). 

 

Grounded theory har till skillnad från vissa andra vetenskapliga förhållningssätt ingen färdig            

teori i det inledande skedet, utan utgår istället från öppna forskningsfrågor som ligger till              

grund för den datainsamling som sker inom studien. Under undersökningens gång växer            

enligt Cohen, Manion & Morrison teorin däremot fram parallellt med datainsamlingen och            

studien anpassar sig efter den data som produceras. Detta, menar de, innebär att grounded              

theory kräver en acceptans gentemot förändringar samt kapaciteten att anpassa teorin och            

studien efter den data som uppkommer under studiens gång om så behövs. Cohen, Manion &               

Morrison beskriver hur arbetet inleds genom kategorisering (eller kodning som det kallas) av             

den data som samlas in samt definiering av vad de uppkomna kategorierna eller koderna              
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innebär. Detta följs av att jämföra datan och kategorierna för att finna gemensamma nämnare              

och avvikelser kategorierna, eller koderna, emellan. I skedet som följer bör mättnad            

(saturation) uppnås, vilket definieras som punkten där studiens struktur inte längre förändras,            

även när ny data tillförs. Slutligen undersöks datan och koderna i sin helhet för att finna större                 

samband, en unifierande faktor, och slutligen producera den grundade teorin. En central            

aspekt av grounded theory är att den teori som bildas framkommer utan tvång och uppvisar               

tydliga band med den data som samlats in och studien som bedrivits (Cohen, Manion &               

Morrison, 2011).  

 

Grounded theory innebär ett förhållningssätt till datainsamling som undertecknad ser som           

gynnsam för ämnet IKT, då det är en ständigt föränderligt ämne. Genom att ha ett               

förhållningssätt som bygger på att generera en empiriskt grundad teori, snarare än att generera              

empiri som passar teorin, kan undertecknad utforska ämnet IKT i enlighet med hur den              

används av det lokala urvalet i den tid som studien genomförs. 

4.2 Fenomenografi 

Fenomenografin har gemensamt med Grounded Theory att den bygger på ett öppet            

förhållningssätt och är ett perspektiv som bygger på att ge deltagaren möjligheten att inom              

ramarna för undersökningen beskriva sin upplevelse av ett fenomen. I denna undersökning            

innebär det att eleverna får möjlighet att med enkäten beskriva sin upplevelse över sin              

användning av IKT medan läraren i respektive klass får möjligheten att beskriva sin             

upplevelse av såväl sig själv, som klassen, i förhållande till fenomenet IKT. Gemensamt med              

Grounded Theory är även att fenomenografin har en induktiv komponent och bygger på att              

man inte utgår ifrån en färdig teori, utan avser att generera en empiriskt grundad, lokal teori                

(Patel & Davidsson, 2011). 

 

Det finns som nämnt likheter mellan fenomenografin och grounded theory, framförallt i det             

induktiva arbetssättet. Men medan grounded theory i större utsträckning avser ett           

förhållningssätt till datainsamling och hur det strukturella arbetet i studien bör genomföras,            

avser fenomenografin ett fokus på att studera uppfattningar. Därmed finner undertecknad det            
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gynnsamt att nyttja dessa förhållningssätt parallellt för att på ett strukturerat sätt skapa en              

lokal teori där såväl elevers som lärares uppfattning av fenomenet IKT står i fokus. 

4.3 Induktiv undersökning 

Det tänkta arbetssättet för undersökningen är att induktivt undersöka, intervjua och samla in             

data för att sedan formulera en lokal teori angående tillgång och tidsåtgång vad gäller IKT för                

eleverna. Att arbeta induktivt innebär att arbeta utan att förankra sin undersökning i en              

vedertagen teori, utan agera mer utifrån en exploratorisk ställning med målet att formulera en              

teori utifrån den empiri som samlas in under undersökningens gång (Patel & Davidsson,             

2011). Att välja ett arbetssätt som inte förankras i tidigare teorier, utan snarare utforska nya               

mönster och skapa nya teorier, anser jag är gynnsamt när man undersöker ett så pass               

föränderligt och konstant utvecklande fenomen som IKT.  
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5 Metod 

 

Undersökningen kommer baseras på egen primärdata som kommer genereras genom          

kvalitativa metoder i form av semistrukturerade intervjuer med klasslärare och kvantitativa           

metoder i form av enkätstudie. Nedan följer en beskrivning av metodval, vetenskapsteoretisk            

reflektion, forskningsetiska överväganden, enkätstudiens utformande, genomförande och       

urval samt forskningsintervjuernas genomförande och utförande.  

5.1 Metodval 

5.1.1 Enkätstudie 

För att producera kvantitativ data har undertecknad valt att genomföra en enkätstudie med             

samtliga elever i två separata klasser, där eleverna svarar på frågor om vilken IKT-utrustning              

de har tillgång till, vad de använder den till och hur de fördelar tiden mellan de olika                 

aktiviteterna. Den enda personliga informationen som deltagarna uppger i enkäten är deras            

kön, detta för att undersöka eventuella samband mellan kön och övrig data som kan utläsas ur                

enkätsvaren.  

 

De huvudsakliga frågorna som avses att besvara med denna metod är: 

 

- Hur spenderas tiden med IKT-utrustning i hemmet? Vilka aktiviteter och          

användningsområden prioriteras? 

- Hur ser tillgången till IKT, vad gäller material och tid, ut i barnens hemmiljö och               

skiljer sig detta mellan olika skolor på något sätt? 

 

Cohen, Manion & Morrison beskriver enkätstudier som en datainsamling som är tidsbunden,            

där resultatet är kopplat till den tid då den genomförs. Detta är avsikten med denna studie, då                 

elevernas IKT-vanor innan Skolverket och Regeringskansliets nya riktlinjer träder i kraft är            

det som undersöks (Cohen, Manion & Morrison, 2011). 
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5.1.2 Forskningsintervju 

De två klasslärare som deltagit i studien har intervjuats med intervjufrågor som avser att              

besvara följande tre av de ovan nämnda forskningsfrågorna: 

 

- Hur överensstämmer lärarnas syn på barnens tillgång till IKT-utrustning samt          

IKT-vanor med elevgruppernas egna utsagor? 

- Använder lärarna IKT under skola och fritidstid?  

- Hur kommer det sig att IKT-användningen ser ut som den gör? 

 

Intervjuerna genomfördes i de respektive klassrummen efter enkätstudiens genomförande. En          

semistrukturerad intervjuform valdes för att erbjuda möjlighet för lärarna att under friare            

former beskriva sin upplevelse och uppfattning. Intervjuerna spelades in och transkriberades           

vid senare tillfälle, detta för att erbjuda möjligheten till ett naturligare samtal med bra flöde. 

 

Metoden forskningsintervju har valts för att på ett kvalitativt sätt samla in empirisk data.              

Metoden i sig är fenomenografisk, vilket innebär att dess fokus är deltagarens upplevelse av              

ett fenomen, vilket i det här fallet är elevernas IKT-vanor. Cohen, Manion & Morrison              

beskriver intervjun som ett kraftfullt verktyg som ger tillgång till såväl deltagarens tolkning             

av sin egen verklighet som deras syn på olika situationer. Med intervjun, menar de, kan man                

både testa och skapa hypoteser baserade på en persons upplevelse av sin omvärld, såväl som               

använda i samband med andra forskningsmetoder för att validera eller jämföra resultat med             

exempelvis kvantitativa undersökningar (Cohen, Manion & Morrison, 2011).  

5.2 Forskningsetiska överväganden 

Undersökningen utgår ifrån Vetenskapsrådets fyra huvudregler vad avser forskningsetik:         

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet & Nyttjandekravet. (Patel &       

Davidsson, 2011, s.63) 

 

Informationskravet avser att de som berörs av forskningen får information om syftet med             

forskningen de deltar i (Patel & Davidsson 2011, s.63). För denna undersökning har             
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skolledningen i Järfälla kommun inledningsvis informerats om syftet med undersökningen          

samt tillfrågats om godkännande att utföra en datainsamling, var på de givit sitt godkännande.              

Därefter har skolcheferna på berörda skolor informerats om syftet och tillfrågats om            

godkännande, var på ledningen hos två av de tillfrågade skolorna gav sitt tillstånd samt              

vidarebefordrade informationen till berörda lärare. Lärarna för två av klasserna tog sedan            

kontakt för att boka tillfälle. Lärarna informerade på förhand sina klasser inför besöket och de               

informerades även av mig om syftet innan genomförandet av undersökningen. 

 

Samtyckeskravet avser deltagarnas rätt att bestämma huruvida de ska delta eller avstå            

deltagandet i undersökningen (Patel & Davidsson 2011, s.63). Vid introduktionen till           

undersökningen, såväl i förhandsinformation som information på plats, tillfrågades samtliga          

deltagare om huruvida de önskade att delta samt informerades om deras möjlighet att avstå.              

Samtliga närvarande valde att frivilligt delta. 

 

Konfidentialitetskravet avser att alla deltagare i undersökningen skall ges största möjliga           

konfidentialitet samt att information och personuppgifter som rör de deltagande skall förvaras            

på så sätt att obehöriga inte har tillgång till dem (Patel & Davidsson 2011, s.63). För att                 

garantera konfidentialitet för såväl skolorna som klasserna har klassernas namn ändrats inför            

enkätundersökningarna samt intervjuerna till Klass A och Klass B, enkätstudien          

dokumenterar inga namn eller personuppgifter utom kön, tillgång till IKT-utrustning samt           

tidsfördelning av IKT-aktiviteter. Inga namn nämns heller under intervjuerna, där lärarna           

tilldelats namn Lärare A samt Lärare B i enlighet med vilken av de två klasserna de jobbar i.  

 

Nyttjandekravet avser att insamlad data endast används för forskningsändamål (Patel &           

Davidsson 2011, s.63). För att garantera detta innehåller som ovan nämnt inte            

undersökningarna namn på varken individer eller skolorna, utan endast forskningsrelaterad          

data.  

5.3 Urval skolor 

De skolor som tillfrågats för att delta i studien har alla varit lokaliserade i Järfälla kommun.                

Motivet bakom detta har varit att på detta sätt är de deltagande skolorna så likställda som                
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möjligt vad gäller utomstående faktorer som exempel skolpolitik, där olika kommuner har            

lokala riktlinjer för IKT och även olika ekonomiska satsningar för sina skolor. Järfälla             

kommun hade till exempel under 2016, enligt pressmeddelande från kommunen, en satsning            

på 8 miljoner kronor för att tillgodose ett ökat behov av tillgång till IKT-utrustning i skolan.                

Två av kommunens skolor har sedermera mottagit teknikföretaget Apple’s utmärkelse ”Apple           

Distinguished School”, som riktar sig mot skolor som enligt deras kriterier jobbar innovativt             

och erbjuder förstklassig utbildning (Järfälla kommun, 2016). Information kring utmärkelsen          

har dock framkommit efter enkätstudiens genomförande och har därmed inte haft något            

inflytande på urvalet av skolor. 

 

Skolorna som deltar i undersökningen är belägna drygt 4,5 km ifrån varandra, med två väldigt               

differerande upptagningsområden och med väldigt olika bakgrunder. Av konfidentialitetsskäl         

kommer beskrivningarna av skolorna inte att länkas samman med deras anonymiserade namn.            

Den ena skolan byggdes 1975 och är belägen i ett utbrett villaområde med villor som               

huvudsakligt upptagningsområde, med en elevgrupp på strax under 800 elever i årskurs F-9.             

Den andra skolan är nybyggd och är lokaliserad i ett höghusområde med ett             

upptagningsområde som huvudsakligen består av lägenhetshus och radhus i varierande          

storlekar och med en elevgrupp på strax under 300 elever i årskurs F-5. 

5.4 Enkätstudie 

Datainsamlingen som sker genom enkät avser att lägga en empirisk grund för vilken tillgång              

till IKT-utrustning eleverna har i sin hemmiljö, hur mycket tid som ägnas åt den samt hur den                 

tiden fördelas. Enkäten finns bifogad som Bilaga 2. 

 

Datan som samlas in från enkäterna kommer att bearbetas ur perspektivet Grounded Theory,             

där datan analyseras och möjliggör för skapandet av nya teorier som grundar sig enbart i vad                

datan visar, snarare än redan existerande teori eller sekundärdata (Cohen, Manion &            

Morrison, 2011).  
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5.4.1 Urval elever 

Cohen, Manion & Morrison beskriver att för att en urvalsgrupp ska kunna generera data som               

är reliabel och som dessutom är representabel, bör urvalet vid enkäter vara så stort som               

möjligt (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Med detta i åtanke har två hela klasser i årskurs                

3 med 24 elever (Klass A) respektive 21 elever (Klass B) valts ut.  

 

Motivet bakom detta urval är att denna årskurs är den äldsta inom fritidshemmets ramar i               

Järfälla kommun, årskurs 4-5 ingår i Fritidsklubb, som har annat regelverk och            

verksamhetsbeskrivning. Varför det är viktigt att de är så gamla som möjligt är för att öka                

möjligheten till förståelse för frågorna i enkäten, samt ökad förmåga att sanningsenligt svara             

på dessa frågor. Denna urvalsgrupp har även haft mer erfarenhet av både skolan och              

fritidshemmet än de lägre åldrarna, var på det logiskt kan antas att de även haft längre tid på                  

sig att tillgodose sig IKT i skolmiljön samt fått större ansvar i hemmet vad gäller utrustning                

för IKT.  

5.4.2 Enkätutformning 

Enkäten är indelad i 3 delar: ”Kön”, ”Vad använder du för digitala verktyg hemma?” & ”Vad                

använder du dem till?”. Den andra delen, ”Vad använder du för digitala verktyg hemma?”, är               

en flervalsfråga där deltagaren kan välja en, flera eller ingen av alternativen ”Mobiltelefon”,             

”Surf- & Läsplattor” & ”Dator”.  

 

Den tredje delen är även den en flervalsfråga, där deltagaren kan välja en, flera eller ingen av                 

13 IKT-relaterade aktiviteter. Varje aktivitet har 3 tillhörande alternativ: ”0-30 minuter om            

dagen”, ”1-2 timmar om dagen” & ”2-4 timmar om dagen”. För att välja en aktivitet behöver                

deltagaren göra en uppskattning av vilket av de tre alternativen som bäst beskriver den              

genomsnittliga användningen av IKT-utrustningen i hemmet.  

 

Varje enskild enkät har tilldelats ett serienummer för att underlätta vid inmatning och för att               

ge flexibilitet vid framställningar ur olika perspektiv.  
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5.4.3 Svarsalternativ 

Under förarbetet inför denna enkätundersökning så tillfrågades ett flertal elever från olika            

skolor hur de spenderar sin tid med IKT-utrustning i hemmet. Urvalet av de som tillfrågades               

bestod av de som går i lågstadiet inom undertecknads bekantskapskrets eller med vilka som              

kontakt har skapats med genom nuvarande eller tidigare anställningar på olika grundskolor.            

När de olika svaren sammanställts så var det följande 13 grundkategorier av aktiviteter som              

framkommit. Nedan kommer dessa aktiviteter att förklaras samt diskuteras ur olika           

skolrelaterade perspektiv. 

 

Se på video 

Att se på video innefattar hemsidor med reklamfinansierat innehåll såsom YouTube samt            

prenumerationstjänster såsom Netflix och Viaplay vars huvudsakliga innehåll är video av           

olika form och längd. 

 

Att se på filmer och dramatiseringar som är riktade mot barn omnämns i det centrala               

innehållet för årskurs 1-3 under sektionen Lyssna och läsa - reception i läroplanen.             

Läroplanen skriver i sektionen syfte att genom att höra talad engelska, exempelvis genom             

video, utvecklar eleverna sin förståelse och kapacitet att tolka innehållet utifrån sina egna             

erfarenheter, livsvillkor och intressen (Lgr 11, 2016). 

 

Skicka meddelanden 

Detta innefattar olika former av meddelanden, där den gemensamma nämnaren är           

kommunikation, antingen i text eller bild. Detta innefattar e-mail, sms, facebook messenger            

och snapchat, bland andra. 

 

Skolans uppdrag är enligt läroplanen att ge eleven kunskaperna och förtrogenheten till språket             

för att kunna kommunicera. Skolans undervisning i svenska och engelska ska ge kunskaper             

om hur språket kan eller ska hanteras, och det är i det praktiska som eleven får möjlighet att                  

pröva sina kunskaper och bygga sin tilltro till sin språkliga förmåga (Lgr 11, 2016). Att skicka                

meddelanden är ett sätt att förankra de teoretiska kunskaperna i verklighetsbaserad praktik. 
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Sociala medier 

Många sociala medier har idag en meddelandefunktion, exempelvis så har Facebook en egen             

meddelandefunktion som används genom en fristående app. Med Sociala medier menas           

grundfunktionerna för facebook, twitter, instagram, bland andra. Särskiljningen ligger i att det            

är informationsflödet som dessa tjänster erbjuder som står i fokus. Dessa tjänster erbjuder då              

sina användare möjligheten att publicera text, bilder och länkar till utomstående hemsidor på             

sin vägg eller profil, som sedan blir tillgängligt i andra användares flöde eller startsida om de                

uppfyller vissa kriterier. Dessa kriterier kan innefatta att man ingår en för tjänsten specifik              

relation, exempelvis vänner eller följare. 

 

Regeringskansliets beslut om revidering av läroplanen kommer bland annat lägga till flera            

punkter som rör källkritik samt texter i digitala miljöer. Här avses att elever skall förstå hur                

man utläser och producerar egen text i digitala miljöer med bland annat länkar eller andra               

digitala funktioner, samt källkritiskt urskilja budskap, avsändare och syfte (Regeringskansliet,          

2017). Genom att tillgodose sig en erfarenhet av det digitala informationsflödet, exempelvis            

genom Facebook’s flöde så har eleverna en grundkunskap på vilken de kan applicera och testa               

nya kunskaper, samt en möjlighet att praktiskt tillämpa nya kunskaper på under kunskapande             

former i hemmiljön. 

  

Skolarbete 

Som man kan utläsa ur titeln så innebär detta all form av skolarbete som behöver något                

digitalt medium, oavsett om det är läxläsning, skriva arbete eller räkna matematik med hjälp              

av miniräknaren på telefonen.  

 

Lyssna på musik 

Idag kan man lyssna på musik genom en rad olika prenumerationstjänster, som även             

tillhandahåller reklamfinansierade konton, exempelvis Spotify eller Tidal. Även att lyssna på           

lokala filer av typerna mp3, wav eller ogg räknas här in.  

 

Musik är en genomgående aspekt av förskolan, grundskolan och fritidshemmet. Inte enbart            

som enskilt ämne med sitt eget centrala innehåll, musik ingår även i många andra ämnens               

centrala innehåll, exempelvis idrott (Lgr 11, 2016). Att själv utforska och skapa en egen              
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referensram vad avser musik kan ha stor positiv påverkan på en elevs kunskapande förankring              

av teoretisk kunskap enligt Jederlund (Jederlund, 2011). 

 

Läsa nyheter 

Detta avser att tillgodose sig nyheter genom någon av de många nyhetstjänster som finns              

tillgängligt via internet, antingen genom publikationers egna hemsidor (dn.se, svd.se,          

expressen.se), publikationers appar eller genom informationssamlande appar såsom Omni,         

Skygrid eller Pulse.  

 

Att läsa nyheterna tas upp av läroplanen som en del av årskurs 7-9 centrala innehåll i                

engelska, under Lyssna och läsa - reception (Lgr 11, 2016). Det är enligt undertecknads              

erfarenhet normalt förankrat de äldre årskurserna att på daglig basis läsa nyheterna. Dock så              

innebär förändringarna som beslutats om av Regeringskansliet att yngre åldrar skall lära sig             

att källkritiskt hantera och avläsa nyhetsflöden och informationsflöden (Regeringskansliet,         

2017). 

 

Spela spel 

Det finns idag många olika plattformar för spel, detta alternativ gäller dock specifikt att nyttja               

någon av de tre alternativen i enkäten, mobiltelefon, läs- & surfplatta samt dator. Med spel               

avses en underhållande sysselsättning där en eller flera personer ägnar sig åt någon form av               

tävlingsinriktad aktivitet, där spelarna driver spelet framåt genom sitt agerande, med någon            

form av konsekvens i slutändan i form av belöning (vinst) eller bestraffning (förlust) inom              

spelets ramar. 

 

Enligt Markman så visar flertalet tester hur spel av olika former på kort tid utvecklar spelarens                

koordinationsförmåga samt förmåga att utföra enklare uppgifter som kräver         

simultankapacitet. Ett av testerna visade att så lite som 5 timmars speltid hade mätbar effekt               

på en oerfaren spelares förmåga att hantera uppgifter som kräver simultankapacitet och            

koordination mellan ögon och händer (Markman, 2016).  

 

Det sociala kunskapandet som omnämns i Datorspel och socialt samspel (Sjöblom &            

Aronsson, 2009) menar även att det kring spel finns en social faktor där spelarna skapar en                
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pedagogisk miljö utanför skolan där man lär varandra för att på så sätt skapa så hög                

kompetens som möjligt, för att på så sätt maximera förmågan att utföra de uppgifter som               

spelet kräver (Sjöblom & Aronsson, 2009). 

 

Såväl koordination, simultanförmåga och socialt samspel tas upp av läroplanen som viktiga            

aspekter för bland annat värdegrundsarbetet samt idrott och hälsa (Lgr 11, 2016) 

 

Fotografera 

Framförallt mobiltelefoner och läs- & surfplattor har inbyggda kameror som kan nyttjas till             

fotografering tack vare dessa mediums portabilitet. Fotografering avser att på något sätt            

producera en eller flera stillbilder av ett motiv. Detta kan exempelvis innebära bilder på sig               

själv, så kallade selfies, eller på vänner, händelser eller naturfenomen. 

 

Fotografering är en del av det centrala innehållet för årskurs 1-3 i läroplanen (Lgr 11, 2016). I                 

den ovan nämnda definitionen av IKT så har fotografering en roll vad avser att producera eget                

digitalt material (Lind, 2008).  

 

Spela in egna videos 

De ovan nämnda kamerorna har även möjlighet att uppta rörlig bild i form av video. Många                

av de digitala operativsystem som driver mobiltelefoner och läs- & surfplattor har inbyggda             

videoredigeringsverktyg, där användaren har möjlighet att sammanfoga en eller flera olika           

videos på olika kreativa sätt samt lägga in text, musik och visuella effekter för ökad dramatisk                

effekt.  

 

Att skapa film är en del av det centrala innehållet för årskurs 4-6 i läroplanen (Lgr 11, 2016). I                   

den ovan nämnda definitionen av IKT så har att skapa film en roll vad avser att producera                 

eget digitalt material (Lind, 2008). Att skapa en film är också en naturlig förutsättning för               

nedan nämnda svarsalternativet Egen YouTube kanal då detta bygger på att man har eget              

material för att fylla en sådan kanal med. 

 

Skriva egen musik 



 

24 

Det finns idag en uppsjö både enklare och svårare program där användaren har möjlighet att               

spela in egna ljud samt ordna förinspelade ljud och effekter för att på så sätt producera                

musikstycken. Bland dessa program finns exempelvis GarageBand, som ingår i många av            

Apples produkter, där användaren har tillgång till alla de grundinstrument och funktioner som             

behövs för att producera fullständiga musikstycken.  

 

Musikskapande är en genomgående del av det centrala innehållet för hela grundskolan i ämnet              

musik, såväl i egenskapen av att nyttja digitala verktyg för att skapa musikstycken, som              

förståelsen för samspel mellan instrument (Lgr 11, 2016). 

 

Programmera 

Det finns en uppsjö appar och program som lär ut programmeringens logik och grunder              

genom ikonografiska representationer istället för syntax och semantik, exempelvis ScratchJR          

där man skapar händelser genom placering av pusselbitar med ikoner på. Programmering går             

dock även att göra med de enklaste anteckningsfunktionerna på en dator, så begreppet är inte               

låst vid program- eller appanvändning, utan avser i huvudsak produktionen av en händelse             

eller funktion såsom hemsida, spel eller program. 

 

Programmering har i och med Regeringskansliets beslut en större och tydligare roll i             

undervisningen i den kommande revideringen av läroplanen, bland annat kommer          

programmering att vara ett tydligt inslag i det centrala innehållet för många av grundskolans              

undervisningsämnen (Regeringskansliet, 2017). 

 

Läsa böcker 

De flesta bibliotek i Sverige har numera möjlighet att låna ut sina böcker i digitala utgåvor till                 

speciella läsplattor eller vanliga surfplattor med speciella appar. Även talsyntax för de med             

lässvårigheter finns i form av tjänsten Legimus som alla med exempelvis dyslexi kan få              

tillgång till via sitt lokala bibliotek. 

 

Att lära sig läsa är i läroplanen kopplat till språk såsom svenska och engelska samt till lärande                 

och identitetsutveckling (Lgr 11, 2016). 
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Egen YouTube kanal 

Om man har ett intresse av att spela in videofilmer så kan man skapa en ”kanal” på YouTube,                  

där man kan presentera sig själv samt kontrollerar innehållet. Många kanaler specialiserar sig             

på ett eller flera teman, exempelvis komedi, tävlingsinriktat spelande, samhällskritik eller           

instruktionsfilmer. Det finns även en grupp människor som uppnått kändisstatus genom sina            

kanaler på YouTube, som många unga följer med stort intresse och tar efter.  

 

Att egenhändigt skapa och driva en representation av sig själv utåt kräver både kreativitet och               

självförtroende. Vidare krävs det en entreprenöriell ådra, då elevens process i skapandet av             

kanalen kräver att denne prövar och omsätter nya idéer i handling, arbetar självständigt eller              

samarbetar med andra samt tar initiativ och ansvar. Skolans uppdrag innebär bland annat,             

enligt läroplanen, att bidra till att främja elevens förmåga till entreprenörskap (Lgr 11, 2016).  

5.4.4 Tillvägagångssätt 

För att säkerställa en så hög svarsfrekvens som möjligt åkte jag personligen till de olika               

skolorna för att bedriva datainsamlingen. Förarbetet inför detta bestod huvudsakligen i           

kontakt och information med berörda lärare samt utformning av enkäterna. Väl på plats             

föranleddes båda tillfällena av en 5 minuter lång genomgång av syftet med datainsamlingen             

och utformningen av enkäten.  

5.5 Forskningsintervju med klassläraren 

För att vidareutveckla de empiriska data som enkätundersökningen genererar, genomfördes          

forskningsintervjuer i form av semistrukturerade intervjuer med klassläraren från respektive          

klass efter att enkäterna lämnats in. Detta innebär att det inför intervjuerna förbereddes ett              

frågeformulär som följdes i båda intervjuerna, men med möjligheten att göra lättare avvikelser             

för att möjliggöra egna tolkningar och åskådningar för deltagarna. Med intervjuerna ämnas att             

erbjuda ett kvalitativt perspektiv utifrån lärarens individuella upplevelse. 

 

Metoden som sådan är fenomenografisk, där den enskilde individens uppfattning om           

fenomenet IKT undersöks. Metodens validitet, det vill säga en metods giltighet och riktighet             

utifrån huruvida den faktiskt berör undersökningens valda ämne, är här en huvudsaklig fråga             



 

26 

(Kvale & Brinkman, 2009). Då undersökningen i sin helhet till stor del handlar om hur elever                

och lärare uppfattar elevgruppens tillgång till IKT baserad på olika faktorer, bedömer            

undertecknad att denna metod är valid då den erbjuder nyans och detalj som komplettering till               

den breda och ytliga kvantitativa datan.  

För att säkerställa en hög reliabilitet hos intervjuerna som empirisk datakälla kommer            

resultatet att publiceras i sin helhet tillsammans med frågeformuläret samt en detaljerad            

beskrivning. Med reliabilitet avses huruvida resultatet av metoden kan reproduceras av andra            

forskare, på annan ort och vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkman, 2009).  
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6 Resultat 

 

6.1 Enkätsammanställning 

Nedan så sammanställs siffrorna från enkäterna. Det som sammanställs är elevantal, tillgång 

till IKT-utrustning, aktiviteter som elever tilldelar tid samt individuella aktiviteters 

tidsfördelning. 

 

Tabell 1 - Antal elever efter klass och kön. 

Klass Antal barn Flickor Antal Flickor % Pojkar Antal Pojkar % 

A 24 9  37,5 % 15 62,5 % 

B 21 12 57,1 % 9 42,9 % 

I Klass A går det 24 elever varav 9 är flickor och 15 är pojkar. I Klass B går 21 varav 12 är                       

flickor och 9 är pojkar. 

 

Tabell 2 -Tillgång IKT-utrustning efter klass och kön. 

Klass Mobiltelefon Läs- & Surfplatta Dator 

A Total 91,7 % 75 % 62,5 % 

A Flickor 86,7 % 80 % 66,7 % 

A Pojkar 100 % 66,7 % 55,6 % 

B Total 100 % 81 % 71,4 % 

B Flickor 100 % 77,8 % 77,8 % 

B Pojkar 100 % 83,3 % 66,7 % 

I klass A respektive B är det 91,7 % / 100% av eleverna som har tillgång till mobiltelefon, 75                   

% / 81 % som har tillgång till läs- & surfplattor samt 62,5 % 71,4 % som har tillgång till                    

dator.  
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Tabell 4 - Aktiviteter som elever tilldelar tid, oavsett längd, efter klass (A = Klass A, B =                  

Klass B) och kön. 

Aktivitet A Total A Flickor A Pojke B Total B Flickor B Pojke 

Se på video 91,7 % 100 % 77,8 % 100 % 100 % 100 % 

Skicka 
meddelanden 

87,5 % 96,7 % 88,9 % 95,2 % 100 % 91,7 % 

Sociala 
medier 

54,2 % 53,3 % 55,6 % 85,7 % 77,8 % 91,7 % 

Skolarbete 70,8 % 73,3 % 66,6 % 90,5 % 77,8 % 100 % 

Lyssna på 
musik 

91,7 % 93,3 % 88,9 % 95,2 % 88,9 % 100 % 

Läsa nyheter 20,8 % 20 % 22,2 % 66,6 % 55,6 % 75 % 

Spela spel 83,3 % 73,3 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Fotografera 75 % 73,3 % 77,8 % 85,7 % 77,8 % 91,7 % 

Spela in egna 
videos 

54,2 % 66,6 % 33,3 % 85,7 % 88,9 % 83,3 % 

Skriva egen 
musik 

20,8 % 20 % 22,2 % 71,4 % 55,6 % 83,3 % 

Programmera 16,7 % 6,3 % 33,3 % 61,9 % 44,4 % 75 % 

Läsa böcker 50 % 46,7 % 55,6 % 81 % 88,9 % 75 % 

Egen 
YouTube-ka
nal 

16,7 % 13,3 % 22,2 % 52,4 % 33,3 % 66,7 % 

Ovan kan man se påtagliga skillnader mellan klasserna vid aktiviteterna Sociala medier, Läsa             

nyheter, Spela in egna videos, Skriva egen musik, Programmera, Läsa böcker och Egen             

YouTube-kanal. Här har klass B i samtliga fall mellan 30-50% fler elever som tilldelar tid till                

nämnda aktiviteter. 
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Tidsfördelning enskilda aktiviteter efter klass (A = Klass A, B = Klass B) och kön,               

redovisas i antal och procent ( % ). 

 

Tabell 5.1 - Se på video 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 0 (0 %) 2 (22,2 % ) 0 (0 %) 0 (0 %) 

0-0,5 timmar 3 (20 %) 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 1 (8,3 %) 

1-2 timmar 10 (66,7 %) 3 (33,3 %) 4 (44,4 %) 5 (41,7 %) 

2-4 timmar 2 (13,3 %) 4 (33,3 %) 4 (44,4 %) 6 (50 %) 

Tiden som fördelas till att Se på video är ovan jämnt fördelad mellan klasserna och över                

könen. Avvikande är pojkar i klass A där 22,2% fördelar Ingen tid till aktiviteten. 

 

Tabell 5.2 - Skicka meddelanden 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 2 (13,3 %) 1 (11,1 %) 0 (0 %) 1 (8,3 %) 

0-0,5 timmar 10 (66,7 %) 6 (66,7 %) 4 (44,4 %) 7 (58,3 %) 

1-2 timmar 3 (20 %) 1 (11,1 %) 2 (22,2 %) 4 (33,3 %) 

2-4 timmar 0 (0 %) 1 (11,1 %) 3 (33,3 %) 0 (0 %) 

Tiden som fördelas till att Skicka meddelanden är ovan jämnt fördelad mellan klasserna och              

över könen, där majoriteten uppger att de fördelar 0-0,5 timmar.  

 

Tabell 5.3 - Sociala medier 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 7 (46,7 %) 4 (44,4 %) 2 (22,2 %) 1 (8,3 %) 

0-0,5 timmar 5 (33,3 %) 4 (44,4 %) 0 (0 %) 6 (50 %) 

1-2 timmar 3 (20 %) 0 (0 %) 7 (77,8 %) 3 (25 %) 

2-4 timmar 0 (0 %) 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 2 (16,7 %) 

Tiden som spenderas på Sociala medier ser annorlunda ut mellan klasserna, där majoriteten             

av klass A fördelar antingen Ingen tid eller 0-0,5 timmar till Sociala medier. Klass B däremot                
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fördelar i genomsnitt mer tid och majoriteten fördelar 0-0,5 timmar eller 1-2 timmar på              

aktiviteten. 

 

Tabell 5.4 - Skolarbete 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 4 (26,7 %) 3 (33,3 %) 2 (22,2 %) 0 (0 %) 

0-0,5 timmar 7 (46,7 %) 5 (55,6 %) 5 (55,6 %) 1 (8,3 %) 

1-2 timmar 2 (13,3 %) 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 9 (75 %) 

2-4 timmar 2 (13,3 %) 0 (0 %) 1 (11,1 %) 2 (16,7 %) 

I klass A fördelar majoriteten av eleverna Ingen tid eller 0-0,5 timmar för skolarbete. I klass B                 

fördelar flickorna i genomsnitt Ingen tid eller 0-0,5 timmar, medan pojkarna i genomsnitt             

fördelar 1-2 timmar på aktiviteten.  

 

Tabell 5.5 - Lyssna på musik 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 1 (6,7 %) 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 0 (0 %) 

0-0,5 timmar 5 (33,3 %) 4 (44,4 %) 1 (11,1 %) 2 (16,7 %) 

1-2 timmar 7 (46,7 %) 2 (22,2 %) 3 (33,3 %) 2 (16,7 %) 

2-4 timmar 2 (13,3 %) 2 (22,2 %) 4 (44,4 %) 8 (66,7 %) 

Klass A fördelar i genomsnitt mellan 0-0,5 timmar och 1-2 timmar medan klass B i               

genomsnitt fördelar mellan 1-2 timmar och 2-4 timmar.  

 

Tabell 5.6 - Läsa nyheter 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 12 (80 %) 7 (77,8 %) 4 (44,4 %) 3 (25 %) 

0-0,5 timmar 2 (13,3 %) 2 (22,2 %) 5 (55,6 %) 7 (58,3 %) 

1-2 timmar 1 (6,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 2 (16,7 %) 

2-4 timmar 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
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I klass A fördelar majoriteten av eleverna Ingen tid till att Läsa nyheter medan strax över                

hälften av eleverna i klass B fördelar 0-0,5 timmar och övriga fördelar antinge Ingen tid eller                

1-2 timmar. 

 

Tabell 5.7 - Spela spel 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 4 (26,7 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

0-0,5 timmar 7 (46,7 %) 2 (22,2 %) 3 (33,3 %) 0 (0 %) 

1-2 timmar 2 (13,3 %) 2 (22,2 %) 3 (33,3 %) 1 (8,3 %) 

2-4 timmar 2 (13,3 %) 5 (55,6 %) 3 (33,3 %) 11 (91,7 %) 

I både klass A och B är det en stor skillnad mellan könen vid tidsfördelningen till att Spela                  

spel. I klass A fördelar över hälften av pojkarna 2-4 timmar medan mer än två tredjedelar av                 

flickorna fördelar antingen Ingen tid eller 0-0,5 timmar till aktiviteten. 

 

Tabell 5.8 - Fotografera 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 4 (26,7 %) 2 (22,2 %) 2 (22,2 %) 1 (8,3 %) 

0-0,5 timmar 10 (66,7 %) 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) 7 (58,3 %) 

1-2 timmar 0 (0 %) 1 (11,1 %) 3 (33,3 %) 3 (25 %) 

2-4 timmar 1 (6,7 %) 0 (0 %) 1 (11,1 %) 1 (8,3 %) 

Tiden som fördelas till att Fotografera är jämt fördelad över klasserna och könen, där              

majoriteten av eleverna fördelar 0-0,5 timmar till aktiviteten. 

 

Tabell 5.9 - Spela in egna videos 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 5 (33,3 %) 6 (66,7 %) 1 (11,1 %) 2 (16,7 %) 

0-0,5 timmar 6 (40 %) 2 (22,2 %) 5 (55,6 %) 3 (25 %) 

1-2 timmar 3 (20 %) 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 5 (41,7 %) 

2-4 timmar 1 (6,7 %) 0 (0 %) 2 (22,2 %) 2 (16,7 %) 
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Tidsfördelningen för Spela in videos särskiljer mellan klasserna och könen, där klass A             

fördelar till största del Ingen tid eller 0-0,5 timmar till aktiviteten och klass B fördelar               

huvudsakligen 0-0,5 timmar och 1-2 timmar till aktiviteten. I såväl klass A som B är det                

ungefär dubbelt så många flickor som pojkar som fördelar 0-0,5 timmar och fler flickor som               

fördelar 2-4 timmar till aktiviteten. I klass B är det 30 % fler killar av killarna som fördelar                  

1-2 timmar till aktiviteten.  

 

Tabell 5.10 - Skriva egen musik 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 12 (80 %) 7 (77,8 %) 4 (44,4 %) 2 (16,7 %) 

0-0,5 timmar 2 (13,3 %) 2 (22,2 %) 1 (11,1 %) 4 (33,3 %) 

1-2 timmar 0 (0 %) 0 (0%) 2 (22,2 %) 5 (41,7 %) 

2-4 timmar 1 (6,7 %) 0 (0 %) 2 (22,2 %) 1 (8,3 %) 

I klass A fördelar majoriteten av eleverna Ingen tid till att Skriva egen musik medan det i klass                  

B är 55,5 % av flickorna och 83,3 % av killarna som fördelar minst 0-0,5 timmar till                 

aktiviteten, där 22,2 % av flickorna fördelar 2-4 timmar jämfört med 8,3 % av pojkarna. 

 

Tabell 5.11 - Programmera 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 14 (93,3 %) 6 (66,7 %) 5 (55,6 %) 3 (25 %) 

0-0,5 timmar 1 (6,7 %) 2 (22,2 %) 3 (33,3 %) 7 (58,3 %) 

1-2 timmar 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (11,1 %) 2 (16,7 %) 

2-4 timmar 0 (0 %) 1 (11,1 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 

Det är i överlag fler i klass B som fördelar tid till att Programmera. I klass A fördelar 6,7 %                    

av flickorna och 33,3 % av pojkarna tid till Programmering, medan i klass B så fördelar 44,4                 

% av flickorna och 75 % av pojkarna fördelar tid till aktiviteten. 

 

Tabell 5.12 - Läsa böcker 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 8 (53,3 %) 4 (44,4 %) 1 (11,1 %) 3 (25 %) 
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0-0,5 timmar 4 (26,7 %) 3 (33,3 %) 4 (44,4 %) 3 (25 %) 

1-2 timmar 1 (6,7 %) 1 (11,1 %) 1 (11,1 %) 4 (33,3 %) 

2-4 timmar 2 (13,3 %) 1 (11,1 %) 3 (33,3 %) 2 (16,7 %) 

Tidsfördelningen för att Läsa böcker särskiljer mellan klasserna då klass A fördelar i             

genomsnitt mindre mängd tid än klass B. I klass A fördelar 80 % av flickorna och  

77,5 % av pojkarna Ingen tid eller 0-0,5 timmar medan motsvarande siffror i klass B är 55,5                 

% för flickorna och 50 % för pojkarna. 

 

Tabell 5.13 - Egen YouTube kanal 

Tidsfördelning A Flickor A Pojkar B Flickor B Pojkar 

Ingen tid 13 (86,7 %) 7 (77,8 %) 6 (66,7 %) 4 (33,3 %) 

0-0,5 timmar 1 (6,7 %) 2 (22,2 %) 1 (11,1 %) 2 (16,7 %) 

1-2 timmar 0 (0 %) 0 (0 %) 1 (11,1 %) 4 (33,3 %) 

2-4 timmar 1 (6,7 %) 0 (0 %) 1 (11,1 %) 2 (16,7 %) 

Tidsfördelningen vad avser Egen YouTube-kanal särskiljer sig mellan klasserna och i klass B             

även mellan könen. I klass A är det 15,4 % av flickorna och 22,2 % av pojkarna som fördelar                   

någon tid till aktiviteten med motsvarande siffror för klass B är 33,3 % av flickorna och 77,7                 

% av pojkarna. 

6.2 Lärarnas syn på IKT 

Båda lärarna som intervjuades använder efter möjligaste mån IKT inom verksamheten, då i             

huvudsak iPads: 

 

Ja det gör vi. Eller vi har gjort en del med ipads. Vi har haft såna där vagnar man kan                    

boka in sig på. [...] Sen använder jag SmartBoarden en del, i klassrummet, som vi               

kopplar upp. Som man kan rita och skriva på. Sen kan man använda den mycket               

mycket mer, men jag är inte så jätteduktig på det. - Lärare A 

 

Ja, nu, sen vi fick ipads, så använder vi ju dem. - Lärare B 
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Lärarna menar att det i huvudsak är tillgång och kunskap som styr användandet, men att det är                 

bristvara på båda punkterna som försvårar användadet. En av skolorna blev bestulna på sitt              

bestånd av IKT-utrustning och på den andra skolan upplevs bokningssystemet i kombination            

med valet av förvaring för all IKT-utrustning som en hindrande faktor: 

 

Men nu försvann våra ipads, så det har varit lite svårare. De har blivit stulna, så nu 

har vi 6 stycken delat på hur många klasser som helst. - Lärare A 

 

Tillgången är ju en faktor, såklart, att vi behöver boka. Vi har dem inte tillgängliga i                

klassrummet, utan det måste vara planerat. Att man om man ska använda dem, måste              

man låsa upp ett hänglås, man måste hämta ut dem, de ska inte vara utlånade just då.                 

[...] Också tror jag, att jag inte har så mycket utbildning, i hur jag kan använda det.                 

Faktiskt. Jag har ett sånt exempel att, för några år sen så fick vi gå en ipad-kurs, för                  

hur vi ska använda de för barn. Men vi hade inga ipads, att tillgå. Det var från                 

Järfälla kommun. Då fick vi gå en kurs, och så skulle vi ha en ipad i arbetslaget, att                  

dela på mellan 4 eller 5 lärare. Jag kommer inte ihåg hur många lärare vi var i                 

arbetslaget. Så det jag lärde mig då fick jag aldrig använda. Så den kunskapen är i                

princip borta. - Lärare B 

 

Kompetensutveckling inom IKT är på båda skolorna organiserad och kommer ”uppifrån”, var            

på utomstående företag eller verksamhetsbaserade IKT-ansvariga anordnar workshops under         

schemabrytande former tillsammans med personal eller klasserna: 

 

Sen har vi olika IKT-ansvariga på skolan. En som jobbar på förskolan som är riktad 

mot F-5, som man kan boka in workshops med. Men vi har ju också haft en hel del 

organiserat, från skolan, alltså uppifrån, där rektorerna har bestämt. Då har vi haft 

till exempel haft de där Caperio som kommer hit och har workshops. - Lärare A 

 

Jag vet inte om det är kommunen eller skolan som har sagt att vi alla ska gå. Men det 

kommer uppifrån. - Lärare B 
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Lärarna har olika uppfattningar av sina klasser, där klass A uppfattas som att de nyttjar IKT i                 

hemmet för att till största del spela spel, kolla videos och sociala medier. Medan klass B                

beskrivs ha ett användande som karaktäriseras som aktivt, där barnen bland annat producerar             

videos för egna YouTube-kanaler: 

 

Jag tror att de främst använder dem till att spela, och kolla videos och musik och olika 

instagram och snapchat. Det är iallafall vad man hör, sen vet ju inte jag riktigt, men 

jag tror det. - Lärare A 

 

Ja, det tror jag använder ganska mycket. De pratar ju om YouTube-kanaler och hur 

de lagt upp olika filmer och man tittar på varandras filmer och så. Så jag tror de 

använder det ganska mycket. Jag tror alla gör det. [...] Ja, eller iallafall vet jag att de 

säger att det är flera som säger att det är flera som har YouTube-kanaler iallafall. 

Och spelar in filmer och grejar. Det kanske inte är hela klassen, men jag tror att alla 

använder sig av IKT hemma, på något sätt. Men flera gör det aktivt. - Lärare B 

 

Dessa uppfattningar har båda lärarna skapat sig genom att delvis lyssna på sina elever när de 

under friare former pratar om sitt användande av IKT i hemmet, men de har även frågat 

eleverna samt observerat dem under aktiviteter relaterade till IKT: 

 

Nej men alltså, man hör ju, hur snacket går i klassen när de kommer in på morgonen. 

De måste ju alltid låsa in telefonerna i skåpet här i klassrummet och man hör ju 

ibland när man frågar om någon är sjuk eller borta att ”nej men hon skickade på 

snapchat till mig att hon är sjuk” eller sånt. Så man hör ju hela tiden det här surret. 

Och man ser ju ibland lite vad de håller på med och jag har nog frågat lite ibland 

också vad de använder sina telefoner till. - Lärare A 

 

Både att jag har hört det, men sen märkte jag ju, när vi hade skapande skola, när vi 

hade några här och de fick spela in. De fick göra en egen film, en vänskapsfilm. Då 

märkte jag att de kunde ju redan en del när hon skulle visa dem saker. - Lärare B 
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Lärarna har en samsyn vad gäller elevernas tillgång till IKT-utrustning i hemmet samt deras              

individuella kompetens, att de skillnader som finns är på individnivå och inte går att särskilja               

baserat på gruppnivå eller efter olika bakgrundsperspektiv:  

 

Nej. Jag vet inte... Det enda jag känner att jag kan gå på är vilka man vet som 

använder det mer eller mindre och vilka som har regler och ramar för hur mycket 

man får använda och vad man får göra. - Lärare A 

 

Svår fråga! Jag tror faktiskt, om jag tänker den här klassen, så tror jag inte att det 

spelar roll om man är kille eller tjej. Jag tror faktiskt att alla har tillgång till, om jag 

tänker på det där kön, etnicitet och de grunderna för olika grupper. Om man tänker 

det som grupper så tror jag heller inte att det spelar roll om man har utlandsfödda 

föräldrar eller svenskfödda föräldrar. Det tror jag inte spelar roll heller, jag tror alla 

har tillgång till det, så som jag märker det iallafall. [...] Jag tror nästan att alla, eller 

de allra flesta har det. Eller nu kanske jag är helt ute och cyklar. Men jag tänker bara 

på det att till och med de som sitter och tigger utanför en affär har en telefon, och det 

är ju också en form av IKT. Så jag tror att de flesta har tillgång till det, på ett eller 

annat sätt, mer eller mindre. - Lärare B 

6.3 Analys 

Den kompetens som byggs genom IKT i hemmet är individuell, på så sätt att det är fritt att                  

välja vilka aktiviteter man företar sig. Däremot finns det kompetenshöjande och kunskapande            

aspekter inom många av de vanligaste aktiviteterna. Genom att induktivt undersöka           

elevgruppens vanor vad avser IKT har möjligheten funnits att skapa en lokal teori vad avser               

elevernas vanor avseende IKT samt deras lärares uppfattning av dessa.  

 

Resultatet ovan visar på hur klasserna, såväl som individer och klasserna sinsemellan,            

särskiljer sig på många punkter, men också på hur enkelt det är att både uppmärksamma detta                

samt undersöka detta om så önskas. Skolan ska för att erbjuda en likvärdig och högkvalitativ               

utbildning, enligt skolverket, anpassa sin utbildning efter elevers olika sociala och           

ekonomiska situation samt kompensera för elevers olika förutsättningar och bakgrund (Lgr           
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11, 2016). Är man exempelvis lärare A finns det ett tydligt behov att stärka elevernas               

kunskaper i områden som berör programmering för att möta de nya målen, medan lärare B har                

en redan existerande kunskapsbas inom programmering i sin klass. Detta kan man tänka sig              

innebär att lärarna behöver förhålla sig till sina klasser på två olika sätt, för att kunna erbjuda                 

just en likvärdig skolgång.  

 

De flesta av eleverna fördelar tid varje dag åt att se på video, lyssna på musik och spela spel,                   

vilket innebär att de hänger sig åt aktiviteter som utvecklar språk, möjliggör            

identitetsskapande, utvecklar öga - hand koordination, problemlösningsförmåga samt        

utvecklar social förmåga. Många av eleverna ägnar sig också åt aktiviteter som bygger på att               

skapa eget digitalt material, exempelvis fota, filma, skriva egen musik och programmera.            

Detta ökar elevernas kompetens och förmåga för kreativa lösningar och att omsätta idéer i              

handling med hjälp av digital teknik. Många av dessa aktiviteter ingår dessutom redan i              

läroplanens centrala innehåll inom olika skolämnen. Vissa elever ägnar också en del tid åt              

sociala medier, att skicka meddelanden och att läsa nyheter. Detta ger eleverna en             

grundkunskap om det digitala informationsflödet samt ger eleverna möjlighet att stärka sin            

källkritiska förmåga, vilket är en av de påtalade förändringarna för styrdokumenten           

(Regeringskansliet, 2017). En aktivitet som är en blandning av alla ovan nämnda aktiviteter är              

att driva en egen YouTube-kanal, där man är ansvarig för att kommunicera i skrift och tal,                

producera eget innehåll i form av bild och video samt agera gentemot en social media               

plattform på ett entreprenöriellt sätt. 

 

Mellan klasserna så kan man se en del skillnader i val av aktiviteter, och därmed vilka                

kompetenser de utvecklar på daglig basis, där klass A till största del fördelar sin tid på att se                  

på video, lyssna på musik, spela spel, sociala medier och att filma. Detta medan klass B i                 

större grad uppger att de fördelar sin tid på att filma, skriva egen musik, programmera och                

driva egen YouTube-kanal. Denna uppfattning delas av klassernas lärare där lärare A är av              

åsikten att eleverna i huvudsak nyttjar IKT till spel, video och sociala medier, medan lärare B                

uppger att det på daglig basis kommuniceras mellan eleverna kring filmandet och drivandet av              

de egna YouTube-kanalerna. 
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Lärarna uppger att de uppfattar det som att alla elever har tillgång till IKT i hemmet, vilket                 

också stöds av det eleverna själva uppger i enkäten. Detta gäller likaså för vilken utrustning               

lärarna tror att eleverna i huvudsak nyttjar i relation till vad eleverna själva uppger. 
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7 Diskussion 

 

7.1 Metod 

Patel och Davidsson menar att det finns en risk vid att arbeta induktivt, att forskaren saknar                

möjligheten att skapa en generaliserbar teori då materialet är bundet till den tid och den grupp                

som den samlades in i (Patel & Davidsson, 2011). Detta stämmer måhända för denna              

undersökning, men är dock en medräknad faktor, då avsikten inte är att producera en              

generaliserbar teori. Avsikten har varit att skapa en lokal teori i enlighet med grounded theory               

baserat på primärdatan från intervjuerna och enkätstudien där skillnader mellan två olika            

grupper synliggörs (Cohen, Manion & Morrison, 2011). I detta fall så ser man hur två olika                

grupper med till synes likvärdiga möjligheter och resurser ändå särskiljer sig i hur de              

utvecklar sin kompetens. 

 

Kombinationen av kvantitativ enkätundersökning för en klass och kvalitativ         

forskningsintervju med klassens lärare har haft många fördelar och upplevs av undertecknad            

som ett bra sätt att få svar på undersökningens forskningsfrågor. Erfarenhet, eller bristen             

därav, är dock en påverkande faktor, vad gäller genomförandet av intervjuer samt            

tillverkningen av enkäter. En medvetenhet kring hur man ställer öppna frågor och inte leder              

samtalet under intervjun har funnits, men upplevs ändå vid genomgång av transkripten från             

intervjuerna som något som inte kan uteslutas ha förekommit.  

 

Även frågeformuleringen på enkäten har uppvisat några problematiska aspekter som kan           

kopplas direkt till erfarenhetsbrist. Till att börja med valdes ett tidsspann som påverkas av              

många utomstående faktorer, exempelvis var det en del av barnen som hade skilda föräldrar              

som upplevde det problematiskt att beskriva sitt dagliga användande, när det var stora             

skillnader från vecka till vecka. Utöver detta var elevgrupperna dessutom påtagligt           

inkonsekventa i att bedöma tid, vilket resulterar i enkäter där vissa av eleverna uppger att de                

spenderar uppemot 12 timmar per dag med IKT-utrustning i hemmet.  
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Däremot användes den infografiska sektionen av enkäten, menad för att förklara hur de olika              

ikonerna skulle användas för att markera tidsfördelning för olika aktiviteter, som en            

markering av ca 30 % av klasserna för hur mycket tid som används dagligen (Se Bilaga 2).                 

Vid en överblick är det många av de som beskrivit en extremt tilltagen tidsfördelning till IKT,                

samma elever som också försökt att beskriva tidsåtgången genom att markera i den             

infografiska sektionen. Detta skulle man kunna tolka som att den infografiska sektionen            

använts som en markering för daglig användning, medan ikonerna för enskilda aktiviteter            

nyttjats för att beskriva om tidsfördelningen till den aktiviteten är liten, medel eller stor, i               

relation till den dagliga tidsfördelningen. Detta istället för den absoluta tidsåtgången som            

angetts i timmar. Detta innebär ett reliabilitetsproblem vad avser tidsfördelningen, då           

variationerna i elevgruppens tidsuppfattning rimligtvis färgar resultatet. 

 

Med elevernas inkonsekvens vad avser tidsbedömning samt alternativa tolkningar av den           

infografiska sektionen kan lärdom göras att det finns en möjlighet att öka reliabiliteten och              

minska förvirring om man särskiljer på tidsåtgång och aktiviteterna. Exempelvis kan en            

särskild sektion för daglig tidsfördelning samt att man gör tidsåtgången per aktivitet relativ             

istället för absolut, bidra till enkätens reliabilitet. 

 

Det visade sig avsevärt problematiskt att finna skolor och klasser som ville, och hade tid, att                

delta i undersökningen. Många skolor som tillfrågades besvarade inte ens förfrågan medan            

några svarade men avböjde med hänvisning till att det inte fanns någon möjlighet. En skola               

hänvisade i väldigt vaga ordalag till att det inte var gynnsamt för skolans bild utåt att delta,                 

något som undertecknad under samtalets gång uppfattade som en ovilja att delta i en              

undersökning som kan tolkas eller misstolkas på ett negativt sätt av vissa politiska fraktioner.  

 

Väl vid undersöknings- och intervjutillfällena var såväl klasslärare som klassen väldigt           

tillmötesgående, positivt inställda och hade en väldigt öppen, positiv och ärlig attityd. Lärarna             

hade informerat sina elevgrupper om undersökningen så de upplevdes som väl förberedda för             

undersökningen, vilket undertecknad upplever bidrog positivt till deltagandet hos elever med           

specialbehov. Att på egen hand närvara vid enkätundersökningen gav möjlighet till att            

förklara enkätens upplägg och frågeställningar på ett individanpassat sätt för de som inte             
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förstod eller misstolkade frågorna, vilket undertecknad uppfattar som en positiv faktor           

gentemot undersökningens reliabilitet.  

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades i efterhand, för att bevara den öppna atmosfären             

hos en semistrukturerad intervju och på så sätt bibehålla möjligheten till ett aktivt deltagande i               

samtalet.  

7.2 Resultatet 

Syftet med denna studie var att induktivt undersöka vilken kompetens får eleverna med sig              

hemifrån, och skiljer sig kompetensen åt mellan eleverna på något sätt? Om så är fallet, är                

elevernas lärare medvetna om vilken kompetens de besitter samt hur den differentierar från             

elev till elev? Undersökningen har visat på två klasser med olika primära            

användningsområden för IKT i hemmet, där majoriteten inom de respektive klasserna nyttjar            

IKT på liknande sätt och i samförstånd. Studien har visat att det även mellan eleverna skiljer                

sig både i vad de väljer att spendera sin tid på när de nyttjar IKT utrustning och hur mycket tid                    

de väljer att spendera. Detta innebär att kompetensutvecklingen som sker i hemmet skiljer sig              

från elev till elev, men att det samtidigt finns mönster som antyder att eleverna ingår i en                 

mikrokultur vad avser IKT användning. Med mikrokultur avses definitionen som James           

Neuliep ger i Intercultural communication, där en mikrokultur beskrivs som en mindre till             

antal, lättidentifierad grupp, människor med en eller flera gemensamma nämnare. Detta kan            

innebära hudfärg, värderingar, trosuppfattningar, historia, ålder, socioekonomi, geografi,        

etnicitet, yrke, språkbruk, för att nämna några (Neuliep, s.98-99, 2012). I det här fallet avses               

klassen som eleverna dagligen deltar i, med hänseende till att det är en grupp individer som är                 

i samma ålder, talar samma språk, är underkastade samma uppsättning regler och har ett              

uttalat gemensamt mål med sin närvaro i klassen. Detta skapar en mikrokultur där eleverna i               

klasserna bygger upp en kulturell identitet kring sina likheter, vilket inkluderar användandet            

av IKT, som resultatet visar är en stor tidsmässig aspekt av elevernas vardag.  

 

Vad avser frågeställningen om vilken kompetens eleverna får med sig hemifrån och huruvida             

den kompetensen skiljer sig mellan eleverna på något sätt så kan man utifrån resultatet se               

skillnader huvudsakligen baserat på grupp. Det är synligt att klass A har en kultur där man i                 
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huvudsak nyttjar IKT på ett sätt som bygger social kompetens, källkritisk förmåga och             

språklig kompetens. Detta medan klass B har en kultur som huvudsakligen utvecklar            

entreprenörskap, förmågan att producera digitalt innehåll, kreativt lösa problem och sociala           

samt kommunikativa aspekter av digitalt informationsflöde. 

 

Intervjustudien visar på att klasslärarnas uppfattning av fenomenet IKT i vissa avseenden            

överensstämde med sina elevers IKT-vanor som grupp, men att de inte har en uttalad önskan               

att vidare undersöka ämnet. Eleverna uppfattas som mer kompetenta vad avser IKT än sina              

pedagogiska ledare och tillgången är inte optimal för att skapa en lärande miljö som              

inkluderar IKT. Lärarna påtalar ingen kunskap om sina elevers IKT-vanor på individuell            

basis, utan förhåller sig till eleverna som en uniform grupp, vilket besvarar frågan huruvida              

lärarna är medvetna om vilka kompetenser de besitter och hur kompetenserna särskiljer sig             

från elev till elev. 

 

7.3 En grundad teori 

Baserat på empirin som framkommit ur undersökningens datainsamling så kan man se hur de              

mikrokulturer som klasserna utgör påverkar elevernas IKT-vanor. Då lärarna själva påstår att            

de har liten eller inget inflytande vad avser elevernas IKT-vanor bör det inte vara en               

bidragande faktor till skillnaderna eller likheterna grupperna emellan. Kön som faktor           

uppvisar inte heller till någon särskiljande egenskap rent statistiskt. Det finns skillnader            

individer emellan, men de stora likheterna, de unifierande faktorerna återfinns i vilken klass             

och därmed mikrokultur man tillhör.  

 

Ursprungsfrågan undrar vilka kompetenser eleverna tillgodogör sig i hemmet genom IKT och            

om deras lärare är medveten om hur detta särskiljer sig från elev till elev. Den kunskap som                 

lärarna har besuttit vid intervjuerna har varit överensstämmande med mikrokulturens          

gemensamma IKT-vanor, men ingen kunskap kring individuella kunskaper har påtalats.  
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Den teori som framkommer ur undersökningen är att klassen som mikrokultur är elevernas             

enskilt starkaste unifierande faktor vad avser bruket av IKT under fritiden och i förlängningen              

därmed vilka kompetenser som eleverna utvecklar genom IKT i hemmet.  

7.4 Egen reflektion 

Denna undersökning är lokal och begränsad i mängd deltagare, vilket gör att resultatet i sig               

inte är generaliserbart. Dock går det genom undersökningen att se att det från klass till klass                

kan finnas stora skillnader i tidsfördelning och val av aktiviteter vad gäller IKT i hemmet.               

Detta visar på ett behov av kommunikation med eleverna som varje klasslärare och             

fritidshemslärare bör upprätta. Besitter lärarna vetskap om elevernas grundkompetens och          

egenhändiga kunskapande inom IKT så innebär det också en ökad möjlighet att inom klassen              

arbeta med hjälp av IKT som verktyg och målinriktat mot den reviderade läroplanens läromål              

vad avser IKT och Digital kompetens. 

 

7.5 Vidare forskning 

Vidare vore det intressant att undersöka elevers IKT vanor med ett större urval med              

diversifierade förutsättningar, exempelvis på nationell nivå. En sådan undersökning skulle          

exempelvis kunna synliggöra effekten av olika förutsättningar på klassers mikrokulturer i           

relation till IKT samt även möjliggöra jämförelser efter socioekonomiska premisser. En studie            

i hur skolan kan påverka, skapa och uppehålla en positiv mikrokultur inom klasser och skolor               

vad gäller IKT i hemmet vore även det av intresse för fortsatt forskning, då detta skulle kunna                 

erbjuda ett effektivt verktyg för att stärka elevernas kompetens avseende IKT.  

 

 

  



 

44 

Referenslista 

 

Andersson, Cecilia (2009). Gatukonstpraktik - ett informellt (kun)skapande. I. Lindstrand,          

Fredrik & Selander, Staffan (red.) (2009). Estetiska lärprocesser: upplevelser, praktiker och           

kunskapsformer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2011). Research methods in education. 

7. ed. Milton Park, Abingdon, Oxon, [England]: Routledge 

 

Fjällhed, Anders & Jensen, Mikael (red.) (2013). Barns livsvillkor: i mötet med skola och              

fritidshem. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jederlund, Ulf (2011). Musik och språk: ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och             

lärande. 2., [omarb. och utök.] uppl. Stockholm: Liber. 

 

Johansson, Inge (2011). Fritidshemspedagogik: idé, ideal, realitet. 1. uppl. Stockholm: Liber 

 

Järfälla kommun (2016). Två Järfällaskolor prisas av Apple för sitt digitala arbete 

(Pressmeddelande 2016-11-21). 

https://www.mynewsdesk.com/se/jarfalla/pressreleases/tvaa-jaerfaellaskolor-prisas-av-apple-f

oer-sitt-digitala-arbete-1659717 [2017-04-13] 

 

Klerfelt, Anna & Haglund, Björn (red.) (2011). Fritidspedagogik: fritidshemmets teorier och           

praktiker. Stockholm: Liber. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2:a uppl.).           

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lind, Per (2008). IKT (Informations- och kommunikationsteknik). 

https://www.ltu.se/org/kkl/IKT-Informations-och-kommunikationsteknik-1.656 [2017-04-11] 

https://www.mynewsdesk.com/se/jarfalla/pressreleases/tvaa-jaerfaellaskolor-prisas-av-apple-foer-sitt-digitala-arbete-1659717
https://www.ltu.se/org/kkl/IKT-Informations-och-kommunikationsteknik-1.656
https://www.mynewsdesk.com/se/jarfalla/pressreleases/tvaa-jaerfaellaskolor-prisas-av-apple-foer-sitt-digitala-arbete-1659717


 

45 

 

Lgr 11. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Reviderad 2016.           

3. uppl. Stockholm: Skolverket.  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575 [2017-04-16] 

 

Markman, Art (2016). Video Game Play Benefits Coordination.        

https://www.psychologytoday.com/blog/ulterior-motives/201608/video-game-play-benefits-c

oordination [2017-04-16] 

 

Neuliep, James William (2012). Intercultural communication: a contextual approach. 5th ed. 

Thousand Oaks, Calif.: SAGE 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra           

och rapportera en undersökning (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

 

Regeringskansliet (2017). Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. 

http://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsm

aterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf [2017-03-20] 

 

Sjöblom, Björn & Aronsson, Karin (2013). Datorspel och socialt samspel. I.Pihlgren, Ann S.             

(red.) (2013). Fritidshemmets didaktik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Skolverket (2016). Nationell strategi för digitalisering av skola och förskola.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-strategi/skol

a-forskola-1.249654 [2017-03-09] 

 

Skolverket (2017). Tydligare om digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument 

[2017-04-02] 

 

SOU 2015:28. Digitaliseringskommisionen. Gör Sverige i framtiden - Digital kompetens. 

http://data.riksdagen.se/fil/6996B5F3-357D-4040-B7C7-223834FDF6DC [2017-04-03] 

https://www.psychologytoday.com/blog/ulterior-motives/201608/video-game-play-benefits-coordination
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument
http://data.riksdagen.se/fil/6996B5F3-357D-4040-B7C7-223834FDF6DC
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-strategi/skola-forskola-1.249654
http://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
http://www.regeringen.se/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/informationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf
https://www.psychologytoday.com/blog/ulterior-motives/201608/video-game-play-benefits-coordination
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/nationell-strategi/skola-forskola-1.249654


 

46 

 

Svenska Datatermgruppen (2016). Ordlisteartikel 30: informationsteknik, IT. 

http://www.datatermgruppen.se/visning.html?obj=a30 [2017-04-11] 

 

Säljö, Roger (2000). Lärande och nya kommunikativa praktiker. I. Kroksmark, Tomas (red.)            

(2011). Den tidlösa pedagogiken. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

  

http://www.datatermgruppen.se/visning.html?obj=a30


 

47 

Bilaga 1 - Transkript av forskningsintervjuer 

 

Lärare A 

 

Använder ni IKT i verksamheten? 

 

Ja det gör vi. Eller vi har gjort en del med ipads. Vi har haft såna där vagnar man kan boka in 

sig på. Vi har väl haft då en 30 ipads som man kan boka. Och, de har vi använt främst till då, 

att arbete i olika appar, såsom bookreader och olika appar.  

 

Sen har vi använt dem också till mängdträning, olika mattespel som skolplus och olika 

elevspel. Sen använder jag SmartBoarden en del, i klassrummet, som vi kopplar upp. Som 

man kan rita och skriva på. Sen kan man använda den mycket mycket mer, men jag är inte så 

jätteduktig på det. 

 

Varför ser användningen ut som den gör?  

 

Skolan är ju lite inriktad på IKT, vi ska vara en IKT skola. Men jag kan tycka att det lämpar 

sig mer för årskurs 4 och uppåt, upp till nian. Men i förskoleklassen har de arbetat väldigt 

mycket med ipads, men då är det också ett individuellt intresse, som har vuxit fram, plus att 

de är väldigt duktiga på det. Jag tycker också det är väldigt kul och försöker lära mig, och är 

relativt intresserad.  

 

Men nu försvann ipadsen, så det har varit lite svårare. De har blivit stulna, så nu har vi 6 

stycken delat på hur många klasser som helst. Så det har inte riktigt blivit av, men vi hade 

kommit igång väldigt bra och vi har ju en inriktning på skolan. Sen har vi olika ikt ansvariga 

på skolan. En som jobbar på förskolan som är riktad mot F-5, som man kan boka in 

workshops med. Så vi hade hunnit gjort det kanske 2 gånger. Sen jobbar vi i vissa appar själv, 

som jag kan, skriva sagor, berättelser, gjort olika presentationer. Men det är väldigt 
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individuellt mellan klasserna, hur man jobbar. Men vi ska jobba, skolan är ju som sagt 

inriktad på det. 

 

Är vidarebildningen individuell, kollegial eller är den organiserad? 

 

Det är nog lite av alla tre skulle jag nog säga. En del har ju lärt sig väldigt mycket själv, gått 

mycket kurser och har ett intresse. Men vi har ju också haft en hel del organiserat, från skolan, 

alltså uppifrån, där rektorerna har bestämt. Då har vi haft till exempel haft de där Caperio som 

kommer hit och har workshops. 

 

Hur tror du att elevernas användning av IKT i hemmet ser ut? 

Jag tror det är mycket ipads och mobiltelefoner. Jag tror inte att det är så mycket datorer. Jag 

tror att de främst använder dem till att spela, och kolla videos och musik och olika instagram 

och snapchat. Det är iallafall vad man hör, sen vet ju inte jag riktigt, men jag tror det. Inte så 

mycket skolarbete, tror jag, vissa kanske gör det, kanske lite mängdträning. Men vi har inga 

direkta uppgifter som är kopplade till att de måste göra hemma. 

 

Hur bildade du dig den uppfattning? 

Nej men alltså, man hör ju, hur snacket går i klassen när de kommer in på morgonen. De 

måste ju alltid låsa in telefonerna i skåpet här i klassrummet och man hör ju ibland när man 

frågar om någon är sjuk eller borta att ”nej men hon skickade på snapchat till mig att hon är 

sjuk” eller sånt. Så man hör ju hela tiden det här surret. Och man ser ju ibland lite vad de 

håller på med och jag har nog frågat lite ibland också vad de använder sina telefoner till. 

 

Finns det någon grupp som har mer eller mindre tillgång till meningsfull 

IKT-användning i hemmet? 

Nej jag vet inte. Det enda jag känner att jag kan gå på är vilka man vet som använder det mer 

eller mindre och vilka som har regler och ramar för hur mycket man får använda och vad man 

får göra. 

 

Så om jag får fritolka dig, det är inte så mycket på grupp, utan på individnivå? 

Ja, lite så, det skulle jag nog säga. 
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Lärare B 

 

Använder ni IKT i er verksamhet? 

Ja, nu, sen vi fick ipads, så använder vi ju dem. Men det har ju bara varit sen, ja hur länge har 

vi haft dem då… 2 månader kanske. Innan gjorde vi inte det. Och då är det både paddor och 

laptops. 

 

Varför ser användningen ut som den gör? 

Varför det är så lite som det är? Eller varför det är så mycket som det är? 

 

Det är upp till dig att bedöma om du tycker det är mycket eller litet. 

Tillgången är ju en faktor, såklart, att vi behöver boka. Vi har dem inte tillgängliga i 

klassrummet, utan det måste vara planerat. Att man om man ska använda dem, måste man 

låsa upp ett hänglås, man måste hämta ut dem, de ska inte vara utlånade just då. Till exempel. 

Och de måste vara laddade, man kan inte ladda alla ipads och laptops samtidigt. Så har man 

otur är något oladdat. Så man måste verkligen planera i förväg om man ska använda dem. Så 

det gör ju att det inte blir lika lättillgängligt såklart. Också tror jag, att jag inte har så mycket 

utbildning, i hur jag kan använda det. Faktiskt. Jag har ett sånt exempel att, för några år sen så 

fick vi gå en ipad-kurs, för hur vi ska använda de för barn. Men vi hade inga ipads, att tillgå. 

Det var från Järfälla kommun. Då fick vi gå en kurs, och så skulle vi ha en ipad i arbetslaget, 

att dela på mellan 4 eller 5 lärare. Jag kommer inte ihåg hur många lärare vi var i arbetslaget. 

Så det jag lärde mig då fick jag aldrig använda. Så den kunskapen är i princip borta. Jag har ju 

en ipad hemma själv, till mig själv, men det är som en surfplatta, jag använder inte den mer än 

till att surfa på. Jag skriver inte speciellt mycket på den.  

 

Så därför, och, att man inte använder det så mycket tror jag är, just att jag inte har tillräcklig 

kunskap. Och att barnen faktiskt kan mer än jag kan. 
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Är det en trygghetsfråga?  

Nej det tror jag inte, för barnen är väldigt bra på att hjälpa till också. Men jag tror att det som 

hindrar mig, eller hindrar, nu har vi ju inte haft några, vi fick ju dem för 2 månader sedan. 

Och på min förra skola så hade vi inte ipads alls. Där fanns en datorsal som man kunde boka, 

som man kunde gå till med barnen. Men där fanns en IKT-pedagog, så då delade vi oftast upp 

i halvklass, så jag hade klassen uppe i någonting. Så hade han hand om klassen i datorsalen. 

Så där har man ju också inte lärt sig något. 

 

Och jag tror såsom man själv använder SmartBoarden, ofta så strular det till sig i tekniken, 

och det är ju också både för att tekniken strular, men också för att man själv inte är säker. Och 

då blir det lättare att använda det gamla vanliga som man vet går fortare. För  det tar för lång 

tid, man vänder sig om från barnen, det hinner bli stökigt i klassrummet. Det finns massa såna 

där saker som gör att man använder det mindre än man skulle vilja.  

 

Är vidarebildningen individuell, kollegial eller är den organiserad? 

Den utbildning vi har fått, har ju varit... Det är ju inte att jag får gå iväg själv på någon egen, 

så det är inte individuellt så, utan att det har ju varit i kollegiet att man får gå iväg en halvdag 

eller så. 

 

Med individuellt menar jag om du gjort något av egenintresse eller gått en kurs själv 

hemma. Ett individuellt intresse eller initiativ. Eller om det är kollegialt, eller 

organiserat, t.ex. kommunen. 

Ah, ok. Jag vet inte om det är kommunen eller skolan som har sagt att vi alla ska gå. Men det 

kommer uppifrån. Det egna initiativet är när man sitter hemma och kolla igenom olika appar 

eller så. Men det blir ju inte riktigt vidareutbildning, utan mer att sondera terrängen för att se 

vad som finns eller så. 

 

Hur tror du att elevernas användning av IKT-utrustning ser ut i hemmet? 

Ja, det tror jag använder ganska mycket. De pratar ju om YouTube-kanaler och hur de lagt 

upp olika filmer och man tittar på varandras filmer och så. Så jag tror de använder det ganska 

mycket. Jag tror alla gör det. 
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Det låter som att du beskriver ett rätt aktivt användande? 

Ja, eller iallafall vet jag att de säger att det är flera som säger att det är flera som har 

YouTube-kanaler iallafall. Och spelar in filmer och grejar. Det kanske inte är hela klassen, 

men jag tror att alla använder sig av IKT hemma, på något sätt. Men flera gör det aktivt. 

 

Hur bildade du den uppfattningen? 

Både att jag har hört det, men sen märkte jag ju, när vi hade skapande skola, när vi hade några 

här och de fick spela in. De fick göra en egen film, en vänskapsfilm. Då märkte jag att de 

kunde ju redan en del när hon skulle visa dem saker. Så då märkte ju man. Och det är ju det, 

man märker ju att de kan mer än jag kan, många gånger.  

 

När man står själv och ska göra något, ”tryck på den där” eller ”knäpp på den”, man blir ju 

jättestressad själv. Så man märker ju att de kan, de har ju inte alltid rätt, men de provar sig ju 

fram. Prova den där, tryck på den, gör det! medan en annan försöker att tänka, innan man 

trycker. 

 

Finns det någon grupp som har mer eller mindre tillgång till meningsfull 

IKT-användning i hemmet? 

Svår fråga! Jag tror faktiskt, om jag tänker den här klassen, så tror jag inte att det spelar roll 

om man är kille eller tjej. Jag tror faktiskt att alla har tillgång till, om jag tänker på det där 

kön, etnicitet och de grunderna för olika grupper. Om man tänker det som grupper så tror jag 

heller inte att det spelar roll om man har utlandsfödda föräldrar eller svenskfödda föräldrar. 

Det tror jag inte spelar roll heller, jag tror alla har tillgång till det, så som jag märker det 

iallafall. 

 

Meningsfull… Jag tror barnen har både meningsfull och inte meningsfull användning av det 

faktiskt. Jag har svårt att säga om det är någon speciell grupp. 

 

Det låter som att det är på individnivå? 

Jag tror faktiskt det, iallafall här, tror jag det. Jag tror nästan att alla, eller de allra flesta har 

det. Eller nu kanske jag är helt ute och cyklar. Men jag tänker bara på det att till och med de 
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som sitter och tigger utanför en affär har en telefon, och det är ju också en form av IKT. Så 

jag tror att de flesta har tillgång till det, på ett eller annat sätt, mer eller mindre. 

 

 

Hur bildade du den uppfattningen? 

Att jag då sett det, till exempel det sista jag berättade här nu, så tänker jag att mer eller mindre 

alla har tillgång till det. Sen är det ingen i klassen som sagt att vi har ingen dator eller vi har 

inte det. 

 

 

 

  



 

53 

Bilaga 2 - Elevenkät 

  Tjej     Kille  
 

 
Vad använder du för digitala verktyg hemma? 

 

Mobiltelefon  Surf- & Läsplattor  Dator 

T.ex iPhone, Samsung Galaxy, Nokia Z T.ex. iPad, Samsung Tab Bärbar eller stationär 

 
Vad använder du dem till? 

Ringa in rätt ruta efter hur mycket tid du använder till de olika aktiviteterna 
   0-30 minuter om dagen.  1-2 timmar om dagen.  2-4 timmar om dagen.

 

Se på video  Skicka meddelanden  Sociala medier  

T.ex. YouTube, Netflix, Viaplay T.ex. Facebook messenger, SnapChat, 
Instragram Chat, WhatsApp, E-Mail 

T.ex. Facebook, Twitter, Instagram, 
9GAG 

   

Skolarbete  Lyssna på musik  Läsa nyheter 

T.ex. Glosor, matematik, språk T.ex. Spotify, iTunes T.ex. Expressen, DN, SvD 

   

Spela spel  Fotografera  Spela in egna videos 

T.ex. Subway runner, FIFA, Minecraft, 
Pokemon Go, Super Mario 

T.ex. kompisar, saker som händer, 
byggnader, hus 

T.ex. Musikvideos, instruktionsvideos, 
skämtvideos 

   

Skriva egen musik  Programmera  Läsa böcker 

T.ex. GarageBand T.ex. Scratch, C++, Java, HTML T.ex. Storytel, Legimus 

   

Egen YouTube-kanal    

T.ex. Instruktionsvideos för spel, 
musikvideos, skämtvideos 

  

   
 


