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Abstract 
 

By: Emil Koplimaa, autumn term of 2017. ICT in the classroom – a qualitative study about teachers 

work with ICT while teaching swedish. Teacher education. University College Södertörn   

 

Supervisor:  

 

The purpose of this study is to investigate how teachers define ICT and i which ways they implement 

ICT in their teaching. A further purpose is to investigate which factors that affect the possibility to 

implement ICT in the classroom. To be able to investigate these subjets I prepared following questions: 

 

In which ways does the teachers implement ICT while they are teaching swedish? 

 

How does the teachers define the term ICT? 

 

Which factors affect the possibility to impement ICT in the classrom while teaching swedish?  

 

The theoretical framework of the study is based on different ways on implement ICT in the classroom 

and a definition of the the term ICT. A further theoretical view is presented as framefactors that has an 

impact on possibilitys of teaching. The study is based on a qualitative method witch both interviews and 

observations. The study shows a variation of results. Accordnig to the informants the meaning of ICT is 

everytime you use technology while they are teaching. The study also shows that teachers implement 

ICT in various ways. They use an interactive whritingboard or projector as a complement during 

presentations, they use ipads as a whriting device. They also use ICT in other ways such as doing 

different quizzes using a program called kahoot and as a helping device in the pupils reading process. 

The study also shows that there is many different factors that affect the possibility to implement ICT in 

the classroom. Time and the variations of rescources are both factors that has an impact on the uce of 

ICT in the classroom. Another factor that affected the use is school culture and the ICT konowledge of 

the individual teacher.  

 

Keywords: ICT, teaching, primary school 

Nyckelord: IKT, undervisning, lågstadiet 
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1. Inledning 
 
 

I Lgr 11 – läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) framgår det att 

utbildningen ska vara likvärdig oberoende av vilken plats i landet den anordnas (Skolverket 2011, s. 8). 

De barn och ungdomar som går i grundskolan ska alltså garanteras en likvärdig utbildning oavsett vart i 

landet de genomför sin utbildning.  

 

Karin Nygårds tidigare grundskolelärare i Svenska och svenska som andraspråk men som numer enbart 

arbetar med att utveckla digital kompetens och programmering i skolan menar på att den senaste två 

decennierna har inneburit stora förändringar i människor sätt att kommunicera, hantera, skapa och 

memorera information. Hon säger att Internets intåg har påverkat i princip varje aspekt av livet. Vidare 

utvecklar hon det och menar att om en ska vara kompetent i ett digitalt samhälle krävs det nya 

kunskaper och insikter (Nygårds 2015, s. 10).  

 

Min tid i verksamheten har visat på skiftande användning av IKT – Informations- och 

kommunikationsteknik i undervisningen vilket ligger till grund för denna studie. Eftersom skolan ska 

bedrivas likvärdigt är det av intresse att se på vilka sätt IKT implementeras i undervisningen. Nygårds 

(2015) menar på: 

   

   ”Om våra elever ska få chansen att hänga med på det digitala tåget behöver och våra huvudmän vara nyfikna, 

vetgiriga och ödmjuka inför den digitala utveckling som sker och handla med eftertanke och eleven bästa i fokus” 

(s. 96). 

 

Ansvaret ligger på lärarna och skolornas huvudmän om eleverna ska få åka med på det digitala tåget och 

jag vill i min framtida yrkesroll ge mina framtida elever den möjligheten.   
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2. Bakgrund 
 
 
 

I den första delen av Lgr 11 beskrivs skolan värdegrund och uppdrag. Där framgår det att en del av 

skolans uppdrag är att främja samtliga individers utveckling deras lärandeprocess till en livslång lust att 

lära. Vidare beskrivs det att skolan har som uppdrag att förmedla grundläggande värden och förbereda 

eleverna för att leva och verka i samhället. Utöver det framgår det även att eleverna genom sin skolgång 

ska behärska att orientera sig i en komplexverklighet där informationsflödet är stort och saker och ting 

kontinuerligt förändras i snabb takt (2011, s. 7, 9).  Det som framgår tydligt att de som verkar i skolan 

har som uppgift att skapa en verksamhet som leder till en lust är lära livet igenom.  

 

Europeiska kommissionen publicerade 2007 en artikel som berörde nyckel kompetenser för ett livslångt 

lärande. Bakgrunden till detta beskrivs som att varje enskild medborgare behöver ett antal 

nyckelkompetenser för att på ett fungerande sätt anpassa sig till det snabbt föränderliga och 

sammankopplade samhället (2007, s. 13). En nyckelkompetens definieras som: 

 

”Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig utveckling och utveckling, aktivt 

medborgarskap, social integration och sysselsättning” (Europeiska kommissionen 2007: 13). 

 

 Publikationen innehåller 8 stycken nyckelkompetenser där samtliga anses lika viktiga. En av dessa 

beskriv som digital kompetens. Digital kompetens på så sätt att det rör som att på säkert men kritiskt sätt 

använda sig av informationssamhället teknisk i kommunikationssyften, i arbetslivet och på fritiden. För 

att upp nå digital kompentens krävs kunskaper om hur informationssamhället är uppbyggt och hur dess 

teknik fungerar och vilken roll tekniken spelar i samhället. Det innefattar centrala tillämningar av 

varierad mjukvara och att se vilka möjligheter men även vilka risker som finns med användningen av 

internet. Genom användningen av samhällets tekniska lösningar krävs även en reflekterande och kritisk 

attityd till den information som individen möter och på så sätt ett ansvarsfullt användande av interaktiva 

medier (Europeiska kommissionen 2007, s. 13, 15, 16). Vikten av att kunna på ett säkert och kritisk sätt 

använda sig av informationssamhällets teknik tillskrivs som en nyckelkompetens för ett livslångt 

lärande. Något som nämnt som skolan har som uppdrag att ge eleverna en livslång lust att lära.  

 

Skolinspektion genomförde 2011 en litteraturöversikt för IT- användningen i undervisningen. Det 

framgår där att regeringen önskar se att IT används i undervisningen på ett strukturerat och mer 

medvetet sött. IT bör inte enbart användas för att ersätta andra verktyg. Det bör användas på ett sätt som 
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utvecklar undervisningen i specifika ämnen samt ökar elevernas digitala kompetens. Vidare framgår det 

att undervisningen mer och mer går mot en kommunikativ process där eleverna är aktiva medskapare. 

Informationstekniken har ökat utbudet på information samt möjligheten att kommunicera och i samspel 

med möjliggör datorn nya former för lärande (Skolinspektionen 2011, s. 1, 5).  Under läsåret 2011/2012 

granskades undervisningen i flertalet ämnen av skolinspektionen, ett av ämnena var svenska. 

Genomförandet av denna granskning uppmärksammade användningen av IT- verktyg i undervisningen. 

Skolinspektionen genomförde granskningen med fokus på att se om IT används på ett sätt som fungerar 

som stöttning i elevernas kunskapsutveckling och om skolorna arbetar strategiskt med sin IT 

användning (Skolinspektionen 2012, s. 1). I genomförande av granskningen framkommer det flera 

intressanta slutsatser. Skolinspektionen beskriver det som: 

 

”Få skolor har kunnat visa upp ett sammanhållet strategiskt arbete för att integrera IT-verktyg i undervisningen på 

ett sätt som kan bidra till att utveckla det pedagogiska arbetet” (Skolinspektionen 2012, s. 3).  

 

Skolinspektionen menar på att det finns flera bakomliggande orsaker till detta. I vissa fall rör det sig om 

tillgången till fungerande utrustning och i andra fall beskriver vissa lärare att det är för komplicerat att 

använda sig av de tekniska hjälpmedel som finns att tillgå. Ytterligare en faktor som styr IT-

avvändningen förklaras när skolinspektionen menar att det är problem kring anpassningen av vilka 

hjälpmedel som ska köpas in till skolorna när det är kommunen som styr inköpen (Skolinspektionen 

2012, s. 3).  

 

I enskilda fall framgick det att IT-verktygen integrerades på naturligt och fungerande sätt i 

undervisningen av både elever och lärare. Under dessa fall framgick det tydligt att IT- användningen 

bidrog till höjd motivation för eleverna samt ökad förståelse för innehållet. Dock används i de flesta fall 

IT- verktygen för effektiviserad planering, administration och organisering av arbetet. Istället för att det 

ändvänds som ett verktyg till pedagogisk utveckling av verksamheten (Skolinspektionen 2012, s. 2). 

Vidare menar Skolinspektionen (2012) att Sverige var tidigt ute med satsningar på IT i skolan men att 

själva verket har den pedagogiska utvecklingen inte kommit. Utifrån det behöver många skolor och 

huvudmän arbeta aktivt för att IT-verktygen används på ett gynnsamt sätt för att förbättra 

undervisningen. Skolinspektionen förtydligar detta genom att säga att skolor och huvudmän inte tar sitt 

ansvar utifrån läroplanens mål (s. 5-6). I Lgr 11 framkommer det tydligt att skolan ska ansvara för att 

varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda sig av modern teknik som ett verktyg. 

Genom att avvända sig av dessa moderna verktyg ska eleverna kunna söka kunskap, kommunicera, 

skapa och lära (Skolverket 2011, s. 13-14).  
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Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om förändringar i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet. Denna nya förordning träder i kraft 1:a juli 2017 och de ändringar som är gjorda 

tillämpas för första gången på den utbildning som startas efter den 30 juni 2018 (Regeringen 2017, s. 1, 

2). Regeringskansliet (2017) förtydligar regeringens beslut om ändringar i skolans styrdokument. 

Förändringarna som görs avser att förtydliga skolans uppdrag samt att stärka elevernas digitala 

kompetens. De ändringar som utförs kommer att påverka rektorers och lärares uppdrag. Det kommer 

även att påverka undervisningen i de enskilda ämnena samt rollen som skolbiblioteket har. 

Regeringskansliet förtydligar sammanfattningsvis vad ändringarna avser:  

 

• Programmering inför som ett tydligt inslag i flera ämnen 

• Eleverna ska kunna lösa problem och förverkliga idéer på ett kreativt sätt med hjälp av digital 

teknik 

• Eleverna ska arbeta med digitala medier, texter och verktyg 

• Eleverna använder och förstår digitala tjänster och system 

• Eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhälle och individ 

• Elevernas källkritiska förmåga stärks 

 

(Regeringskansliet 2017, s. 1). 

 

Utifrån situationen som Skolinspektionen beskriver i sin granskning av IT – användningen i skolan samt 

de förändringar som regeringen gör i läroplanen utformar jag min studie.  
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2.1 Syfte 
 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare definierar och implementerar IKT – informations och 

kommunikationsteknik i svenskundervisningen i årskurs 1-3. Vidare är syftet att undersöka vilka 

faktorer som påverkar IKT implementeringen i svenskämnet i årskurs 1-3.   

 

2.2 Frågeställningar 
 
 

• På vilka sätt implementerar berörda lärare IKT i svenskundervisningen i årskurs 1-3?	

 

• Hur definierar berörda lärare begreppet IKT?	

 

• Vilka faktorer påverkar IKT implementeringen i svenskundervisningen i årskurs 1-3?	 	
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

 
I det här avsnittet kommer jag att presentera studiens teoretiska ramverk. De teoretiska 

utgångspunkterna är valda utifrån studiens syfte och frågeställningar för att fungera som stöd i analysen 

av det insamlade empiriska materialet.  

 

3.1. IKT och skolans praktik 
 
 

Treageton (2014) förklarar att begreppet informationsteknik (IT) succesivt under 1990- talet kom att 

förändras till ett istället benämnas Informations- och kommunikationsteknik (IKT) (s. 37).  Brodin och 

Lindstrand (2007) tillskriver IKT stor betydelse för samtliga individer. De menar att IKT i flertalet 

sammanhang kan påverka människors möjligheter och livsmönster. De förtydligar även att det med IKT 

både finns möjligheter och hinder. De menar att tekniken i sig inte har något egenvärde om den inte har 

ett användningsområde. Vilket resulterar i att tekniken tillskrivs sitt värde när den sätts i relation till ett 

innehåll och då är det innehållet som avgör dess värde (s. 11, 56).  

 

Brodin och Lindstrand (2007) menar på att det finns en felaktig bild av vad IKT innebär. De menar att 

datorn ofta fungerar som representation för hela IKT området. De förtydligar att området innehåller så 

mycket mer (s. 8). Begreppet IKT försöks preciseras av Lennerstad och Constanta (2012): 

 

”IKT är ett mycket vitt begrepp som involverar användning av någon form av elektronisk teknik som 

har med kunskap eller kommunikation att göra. Vanligast är miniräknare, datorer och numera 

interaktiva skrivtavlor” (Lennerstad & Constanta 2012, s. 4). 

 

Även Hylen (2011) ger en förtydligande bild av begreppet. Han menar att det rör sig om flera typer av 

informationsteknisk utrustning så som datorer, projektorer, mobiltelefoner och olika typer av interaktiva 

skrivtavlor. Han menar på att samtliga av dessa hjälpmedel används i skolans praktik. Vidare beskriver 

han att dessa tekniska hjälpmedel influerar samtliga delar av skolans verksamhet allt från administrativt 

arbete, föräldrakontakt och organisering och genomförande av undervisningen. Hylen framhäver även 

att diskussionen inte längre är på stadiet om man ska använda sig av datorer i skolan utan snarare på 

vilket sätt och då se till vilka kunskaper som främja (s. 5, 8).   
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Trageton (2014) ger en förklaring kring IKT. Han menar på att IKT inte i sig självt är ett mål. Han 

beskriver det som att det i bästa fall är ett effektivt hjälpmedel alternativt läromedel (s.36). Lennerstad 

och Constanta (2012) menar på att olika IKT hjälpmedel kan användas på ett varierat sätt och med 

skiftande motiv. Vidare menar de på att de tekniska verktygen ofta förändrar den pedagogiska 

situationen i ett klassrum eftersom att det alltid finns nya och varierande sätt att använda dessa på (s. 4). 

De beskriver här att det finns stora möjligheter att genom användning av IKT – verktyg variera i 

undervisningen men i kontrast till det förtydligar Trageton (2014) att det flesta skolor använder sig av 

IKT på ett begränsat sätt. Nämligen när IKT möjligheten överensstämmer med traditionell undervisning 

(s. 39).  

 

Gelfgren (2014) uttrycker sig på ett sätt där han menar att undervisningen i sig inte blir bättre och mer 

engagerande i digital form men att det finns förutsättningar och det är det som utgör utmaningen (s. 

103).  Vidare utvecklar Agélii Genlott och Grönlund (2014) att det finns en motsättning mellan vad som 

kallas vanlig undervisning och de tekniska hjälpmedel som används istället. De menar på att det är 

konstlat och att de tekniska hjälpmedlen ska användas för att förbättra metoderna. Genom att tillföra 

saker som inte tidigare var gångbara eller förenkla och skapa en roligare lärmiljö (s.163). Brodin och 

Lindstrand (2007) framhäver att IKT förväntas ge möjligheter till samtliga elever och särskilt till elever i 

behov av särskilt stöd. De utvecklar genom att förtydliga via IKT användning kan inlärningen och 

pedagogiken förbättras och kreativiteten släpps fri hos både elever och lärare (s. 58, 59). I kontrast till 

det menar Trageton (2014) att IKT är ett av många läromedel. Han menar att allsidiga läromedel är en 

förutsättning för effektivt lärande och förtydligar att fler läromedel behöver finnas till gängliga i skolans 

praktik (s. 72).  

 

När Hylén (2011) förtydligar kring nycklarna för att framgångsrikt förändra skolans sätt att arbeta lyfter 

han fram lärarna. Han belyser att all förändring som verkligen ska komma att ske i skolan måste ske 

genom lärarna. Det uttrycker han genom att säga att det är och förblir lärarna som är de centrala 

personerna för att lärande ska ske (s. 57).    

 

 

 

3.2. Det digitala klassrummet och lärarrollen   
 

Lantz-Andersson och Säljö (2014) menar på att digitala medier förändrar olika aktiviteter i samhället 

och att de också förändrar arbetsvillkoren inom utbildningsväsendet (s. 31). Det förtydligas och 
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preciseras av Nordström och Lundin (2014) och de menar på att när ny teknik intar lärares arbetsplats 

innebär det att denna praktik kommer att förändras och utvecklas. Oberoende om de som verkar i 

praktiken tar avstånd eller anammar den nya tekniken behöver de på ett eller annat sätt anpassa sitt 

arbete i relation till den nya tekniken (s.111). Detta problematiseras av Hillman och Säljö (2014) när de 

förtydligar att teknik i sig inte innebär att undervisningen blir mer utvecklande och bättre på ett generellt 

plan men möjligheten att arbeta på andra sätt framträder med hjälp av tekniska resurser (s. 95).  

 

Lantz-Andersson och Säljö (2014) problematiserar de utmaningar som skolan står inför. De beskriver att 

digitala resurser inte ska integreras överallt och alltid i undervisningen. Däremot när de är naturliga 

hjälpmedel. De utvecklar detta genom att framhäva att arbetet nu handlar om på vilket sätt dessa medier 

ska integreras och bli en meningsfull och stimulerande del i det dagliga arbetet samt hur dessa kan bli 

konkreta verktyg för undervisande lärare och elevers lärande. De fortsätter att problematisera genom att 

framhäva att undervisningen bör anpassas till sätt som tekniken erbjuder. Vilket leder till att det handlar 

om att förändra vissa pedagogiska utgångspunkter som att förändra bilden av hur klassrumsaktiviteter 

organiseras. Detta menar de innebär att lärare behöver utveckla nya strategier i samspelet med eleverna 

och lektionsinnehållet. Eftersom de tillskriver läraren en mycket central roll för elevernas möjlighet att 

lära i arbetet med digitala verktyg (s 14, 16, 22, 23, 27). Bruun (2015) förtydligar att det krävs mod för 

att våga förändra undervisningen. Genom att förändra går du ifrån det du brukar genomföra och med 

erfarenhet kan se resultatet av. Hon menar på att när digitala verktyg implementeras i undervisningen är 

det av stor vikt att tänka igenom ledarrollen. Hon utvecklar genom att framhäva att ledarskap behöver 

förändras i samtakt med undervisningen. Bruun framhäver även att läraren behöver styra sin 

undervisning tydligare när man arbetar med digitala verktyg. Vidare menar hon att läraren inte är den 

ensamma experten som förmedlar kunskap till elever som lyssnar vilket ställer krav på ett förändrat 

ledarskap (s. 29, 68).   

 

Lantz-Andersson och Säljö (2014) beskriver att det kan vara svårt att definiera rollen som digitala 

medier bör ha i skolan. Svårigheten kommer sig ur att undervisning är skiftande i karaktär och sträcker 

sig över flertalet olika områden. De ger dock en förklaring av olika sätt att tillämpa digitala medier i 

undervisningen när de tolkar Robert Taylor. De förtydligar att Taylor menade att det finns tre 

grundläggande sätt att se på digitala mediers roll i undervisningen: 

 

1. Mediet ses som en handledare som presenterar ämnet. I denna aspekt fungerar det digitala 

mediet likt en lärobok.  
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2. Mediet ses som ett verktyg som är av stöttande karaktär till innehållet. Vid aktiviteter som 

beräkning, sökning av information och ordbehandling.  

3. Användaren av mediet är aktiv och arbetar skapande med mediet eller i vissa fall utvecklar det 

(Lantz-Andersson & Säljö 2014: 24). 

 

Det framgår att det finns varierade användningsområden för digitala medier i undervisningen. Ett 

dilemma presenteras kring dess användning av Lantz-Andersson och Säljö (2014) där de menar att 

digitala medier på ett sätt erbjuder lärare att i stort sett arbeta vidare som förut men att de också erbjuder 

nya sätt att arbeta och en annorlunda förståelse av hur kunskap uppnås och kan vara. De menar att 

digitala medier ur ett lärarperspektiv då blir ett spännande element som behöver få ta plats i aktiviteterna 

i klassrummet (s. 31).  

 

 

3.3. Ramfaktorer 
 
 

Lindström och Pennlert (2016) menar att det finns många på förhand bestämda förutsättningar som 

påverkar både lärare och elevers arbete. Dessa benämns som ramfaktorer. De menar att en förståelse för 

dessa faktorer ger insikt om vad som är möjligt att genomföra inom formen för undervisning. Vidare 

förtydligar de exempel på ramfaktorer som påverkar skolans praktik: 

 

• Tid: Det finns begränsad tid avsatt till varje ämne och på vilket sätt används tiden som lärare och 

elever tillbringar i skolan. Får eleverna tillräckligt med tid inom olika lärprocesser och på vilket 

sätt används undervisningstiden.  

• Personal: Den pågående debatten om att det behövs fler vuxna i skolan.  

• Skolkultur: Olika kulturer påverkar skolans miljö och arbetet som utförs. Den lokala kulturen 

som finns i en skola innefattar mönster att handla efter och tankar som uttrycks av både elever 

och personal.  

• Lokaler: Skolans fysiska miljö påverkar olika didaktiska val som lärare gör.  

• Ekonomiska resurser: Skolans ekonomi har både direkt och indirekt påverkan på undervisningen 

eftersom det påverkar möjligheten till att inhandla läromedel och annan utrustning. Det påverkar 

även möjligheten till att anställa personal.  
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• Skolans ledning och organisation: Varje skola behöver internt besluta om hur resurser ska 

fördelas samt vilka områden i verksamheten som bör prioriteras. Dessa val påverkar på vilket 

sätt verksamheten fungerar.  

(Lindström & Pennlert 2016, s. 49-51) 

 

Utifrån detta kan vi se att det till viss del finns givna förutsättningar som påverkar lärare val och 

möjligheter i paneringen och struktureringen av sin undervisning.  
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4. Tidigare forskning 
 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera och redogöra för tidigare utförd forskning inom fältet.  

 

2007 publicerades en avhandling utförd av Ivan Webb med titeln Key factors in the use of ICT in 

primary school classrooms. Webb (2007) förklarar att studien är ett försök till att förstå de faktorer som 

bidrar till IKT användning i klassrummet samt att undersöka vad som formar framgångsrikt användande 

av IKT i klassrummen. Vidare förklarar Webb vad som preciseras som framgångsrikt användande. Han 

förklarar det som när de som medverkar i studien medger att deras IKT användning vart framgångsrik i 

förhållande till deras undervisning. Där de använde sig av IKT på det sättet som de hade för avsikt. 

Fortsatt förtydligar han att studien fokuserar på de faktorer som deltagarna i studien upplevde bidrog till 

ett framgångsrikt användande av IKT i undervisningen (s. 2-4). Genom studiens klassrumsobservationer 

identifierade Webb (2007) åtta faktorer som var betydelsefulla för en lyckad IKT implementering i 

undervisningen. Han förklarar att dessa faktorer korresponderar och överlappar med varandra samt att 

de är grundläggande för IKT implementeringen. Webb delar in dessa åtta faktorer i två grupper: fyra 

primära faktorer som direkt påverkar effektiviteten av IKT användning i klassrummen och fyra 

sekundära. De primära beskriver han som: syfte och logisk grund för IKT användning, att tekniken 

stämmer överens med aktiviteten och dess syfte, fungerande IKT kunskaper, effektivitet för 

användandet av IKT. De sekundära faktorerna som framhävs rör sig om: pålitlighet på två sätt, dels att 

tekniken fungerar som den ska samt att användaren kan lita på att hen kan använda tekniken på det sätt 

hen avsett. Vidare beskriver han två av de sekundära faktorerna. En rör sig om att läraren får stöd av 

kollegor i en form nätverk och den andra att det samarbetas i kollegiet. Den åttonde faktorn beskriv som 

medvetenhet kring skolans styrning och vision (s. 159, 160, 171, 172, 176).  

 

Ann-Louise Petersen (2016) presenterar i artikeln Rektors roll som pedagogisk ledare i IKT- baserat 

skolutvecklingsprojekt resultaten av en studie där syftet var att undersöka rektor som pedagogisk ledare 

och stöd när det gällde IKT-användningen i undervisningen inom NGU-projektet (Nordisk 

Gränsöverskridande Undervisning). I genomförandet av studien intervjuades lärare från två olika skolor 

(s. 3, 7).  Petersen (2016) beskriver i artikeln inledning ett antal faktorer som avgör om lärare arbetar 

med IKT eller inte. Hon beskriver dessa som rektors stöd till lärarna i form av teknisk utrustning, 

support samt pedagogisk utveckling (s.4). I utfallet av Petersens studie framkommer det två typer av 

resultat. Petersen (2016) förklarar att i en av studiens skolor arbetar rektorerna nära lärarna och deltar 

aktivt i skolans IKT-utveckling och i studiens andra skola deltar inte rektorerna i skolans IKT- 
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utveckling (s.9). Petersen (2016) analyserar utifrån situationen i en av skolorna där tekniken strulade att 

de tre delarna, ämneskunskaper, pedagogik och teknik samtliga behöver fungera på ett bra sätt för att 

IKT ska kunna utvecklas i undervisningen. Fortsatt presenterar Petersen en slutsats kring IKT- 

användningen. Hon menar på att möjligheten till regelbundna möten och att lärarna tilldelas tillräckligt 

med tid är viktiga faktorer för att öka lärarnas IKT-kompetens som de sedan kan implementera i 

undervisningen (s.12). Vidare nämner Petersen (2016) tre faktorer som främjar ett pedagogiskt IKT-

ledarskap. Dessa faktorer rör sig om att formulera mål för IKT- användningen, att stödja lärarnas 

kompetensutveckling samt att organisera och erbjuda nödvändiga resurser (s.15).  

 

En studie genomförd av Wikan och Molster (2011) presenteras resultat angående lärares användning av 

IKT. Studien utgår från syftet att beskriva i vilken uträckning och på vilket sätt lärare på tre skolor 

implementerar IKT i sin undervisning. De för även diskussioner kring olika faktorer så som 

ämnesinnehåll, kön, ålder, yrkeserfarenhet och hur dessa påverkar IKT användning i undervisningen. De 

framhäver även att de undersöker hur erfarenheten och självsäkerheten inom IKT området påverkar 

användningen i undervisningen (s. 210-211). I genomförandet av sin studie använde de båda kvalitativ 

och kvantitativ data. Wikan och Molster (2011) förklarar att studiens kvalitativa empiri samlades in från 

en grupp lärare som bestod av 10 personer. Dessa lärare var deltagare i ett projekt med avsikt att 

utveckla deras IKT kunskaper. Insamlingen startade men en individuell intervju med samtliga deltagare 

sedan genomfördes fokusgruppsmöten på månadsbasis. Vidare förklarar de att studiens kvantitativa del 

bestod av en enkätundersökning som 59 % av lärarna på de tre skolorna deltog i (s. 211 – 212). Wikan 

och Molster (2011) beskriver resultatet av studien. De förklarar att nästan samtliga använder IKT i sin 

undervisning men att frekvensen av användandet varierar. De förklarar den viktigaste faktorn till att 

lärare använder sig av IKT och där beskriver de internet i form av att komma åt uppdaterat material. 

Vidare förklara de att de flesta lärarna använder IKT i förberedandet av lektioner. Wikan och Molster 

(2011) beskriver att deras undersökning likt andra visar på att IKT inte ofta används i syfte att eleverna 

ska bygga egen kunskap som de sedan presenterar för klassen (s. 212-214). Resultat ur studiens 

kvalitativa del presenteras av Wikan och Molster (2011) där de menar på lärarens självförtroende och 

kompetens kring IKT är två nödvändiga faktorer som spelar in om lärarna ska utforska möjligheterna 

kring att implementera IKT i undervisningen. I studiens slutsats beskriver de att merparten av lärarna 

har genomgått någon form av IKT utbildning men att de inte känner sig säkra kring det teknologiska 

användandet och inte vet hur de ska implementera IKT för att förbättra en lektion. De förklarar även att 

de flesta lärarna använder IKT i form av att försöka förbättra en presentation samt stimulera elevernas 

motivation (s. 215-217).  
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Anna Åkerfeldt (2014) presenterar resultaten av en studie med syfte att undersöka hur olika resurser 

påverkar elevers skrivprocess. Där hon inriktar sig på två sätt, att skriva med papper och penna eller 

skriva med hjälp av digitala verktyg. Hon utgår från hypotesen att de hjälpmedel eleverna får ha under 

provsituationer påverkar deras skrivande. Det empiriska materialet bestod av videoinspelningar av totalt 

23 elever. Där 12 använde penna och 11 skrev digitalt samt proven de utförde. De elever som skrev med 

penna gjorde det med en pulse smartpen som spelade in rörelserna eleverna gjorde med pennan. 

Liknande metodik användes för eleverna som skrev på dator då även deras rörelser spelades in (s. 174, 

179, 180 ). Åkerfeldt (2014) förklarar utfallet av studien. Hon menar att det finns skillnader mellan 

sätten att skriva. Eleverna som använde penna tog fler antal pauser i sitt skrivande, de elever som skrev 

digitalt redigerade sin text vid fler antal tillfällen. Vidare menar hon att de elever som skrev digitalt 

hamnade mer i ett flyt i sitt skrivande och inte visade intresse för grammatiska inkorrektheter och 

felstavningar. I konstrast till de som skrev med penna som oftare tog pauser och formulerade meningar i 

huvudet innan de började skriva. Hon förklarar vidare att det finns indikationer på att digitalt skrivande 

kan förändra strategierna för hur meningar formuleras (s.186-189).   
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5. Metod och Material 
 
 

I det här avsnittet kommer genomförandet av studien att presenteras. Jag kommer att presentera vilka 

metoder som använts för insamlingen av det empiriska materialet. Vidare presenteras även urval samt de 

etiska riktlinjer som studien förhåller sig till. I denna studie kommer samtliga informanter att tilldelas 

fiktiva namn.  

 

5.1 Metod för insamling av empiriskt material 
 
 

 

När det handlar om pedagogiska studier menar Stukát (2011) att det finns ett sätt att kategorisera dessa. 

Forskningen delas i kvantitativ och kvalitativ forskning. Inom kvantitativ forskning menar Stukát att 

forskaren samlar in en stor mängd data för att försöka finna mönster som kan generaliseras (s. 34-35). I 

kontrast till det förklarar Dalen (2008) ett överordnat mål för den kvalitativa forskningen. Hon menar att 

kvalitativ forskning handlar om att nå insikt kring fenomen och situationer i personers sociala situationer 

(s. 15). Utifrån detta har jag i min studie använt mig av kvalitativa metoder när det empiriska materialet 

samlades in. Studien syfte är att undersöka hur definierar samt implementerar IKT i 

svenskundervisningen i årskurs 1-3. Samt att undersöka vilka faktorer som påverkar IKT användningen. 

 

Larsen (2009) ger en förklaring på begreppet metodtriangulering. Hon menar att det betyder att det i en 

och samma undersökning används flera olika metoder. Vidare utvecklar Larsen genom att framhäva att 

varje enskild metod har svagheter och genom att använda flera metoder kan svagheternas hos den ena 

metoden uppvägas av styrkor hos den andra (s. 28). I genomförandet av studien har jag använt mig av 

metodtriangulering. Metoderna som använts för insamling av empiriskt material är intervjuer och 

observationer.  

 

De bakomliggande orsakerna till att metodtriangulering använts under genomförandet är att skapa 

djupare förståelse då de olika metoderna kompletterar varandra. Jag kommer att förhålla mig kritiskt till 

materialet.  
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5.2 Intervjuer och observationer 
 
 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att en etnografisk utgångspunkt är att intervjuer är ett bra 

komplement till observationer. Vidare menar de att intervjuer är ett väldigt bra verktyg. Genom att 

intervjua kan man på kort tid samla in flera personers tankar och funderingar kring ett specifikt 

fenomen. För att sedan forskaren via observationer kan beskriva ett fenomen utifrån sitt eget perspektiv 

(s. 53).  

 

Det finns flera typer av intervjuer som går att genomföra och det beskriver Dalen (2008).  Hon menar på 

att man skiljer mellan öppna och mer strukturerade intervjuer. Vidare förklarar hon att den mest använda 

intervjun är semistrukturerad intervju. När en sådan intervju genomförs har forskaren innan valt ut 

ämnen som samtalet kommer att inriktas mot.  Dalen utvecklar det genom att säga att det är viktigt att 

inför semistrukturerade intervjuer förbereda en intervjuguide. En intervjuguide innehåller för studien 

centrala teman med relevanta frågor (s. 34-35).  

 

När intervjuerna för studien genomfördes hade samtliga informanter blivit informerade om studien. En 

tidsram för intervjun hade också bestämts på förhand. Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide. 

Den var uppdelad i olika huvudteman och samma intervjuguide användes för samtliga intervjuer. När 

intervjuerna genomfördes spelades dessa in och jag försökte under intervjuernas gång hålla mig passiv 

och in lyssnande. Intervjuguiden som utarbetats följdes inte oavbrutet men under tiden för intervjun 

försökte jag parallellt höra om informanten svarade på frågor som jag hade planerat att ställa.  Innan 

intervjuarna avslutades gick vi igenom intervjuguiden för att säkerställa att vi inte missat något innan 

intervjun summerades i grova drag.  

 

Utöver intervjuerna har jag även genomfört observationer. Stukát (2011) menar att observationer är 

lämpligt när syftet är att ta reda på vad människor gör. Vidare menar han att en 

observationsundersökning ger ett konkret och lättbegripligt underlag (s. 55-56). När en observations 

genomförs kan den göras på olika sätt. De observationer som jag genomförde utgick förhöll sig till 

principerna för öppen och partiellt deltagande observation. Den typen av observation förklarar Lalandar 

(2015) att när en öppen och partiellt deltagande observation äger rum har forskaren informerat 

informanten innan om syftet med studien samt att hen kan delta vid vissa tillfällen och andra inte. Han 

förklarar även att det finns en nackdel med öppen observation, att människor sätt att bete sig kan 

påverkas av att det är en forskare näravarnade (s. 99-100). Min närvaro i klassrummet påverkade 

eleverna på ett sätt då de blev intresserade av varför jag var där och gärna ställde frågor till mig. Utifrån 
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det scenariot så blev observationen av partiellt deltagande karaktär. Medveten om forskareffekten 

försökte jag hålla mig så pass passiv som möjligt under samtliga observationer och informantens arbete 

stod i fokus.  

 

De informanter som har medverkat i studien har både blivit intervjuade och observerade. Varje 

informant har observerats vid två lektionstillfällen. Vid de både tillfällena har det undervisande ämnet 

varit svenska.  

 

 

5.3 Urval och presentation av informanter 
 
 
Forskningsfrågan som utgör grunden för arbetet är totalt avgörande för vilka personer eller grupper som 

är intressanta för att medverka i studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015: 39).  Utifrån studien syfte 

har jag i genomförande använt mig av ett godtyckligt urval. Ett godtyckligt urval förklaras av Larsen 

(2009) som att forskaren själv väljer enheterna efter egen bedömning. Hon förklarar vidare att forskaren 

medvetet väljer vilka informanter som ska delta i studien utifrån kriterier som gör de lämpade att belysa 

studiens frågeställningar (s. 77-78). Inför sökandet efter informanter satte jag upp ett antal kriterier som 

jag ville att informanterna skulle uppfylla. Dessa var att informanterna skulle vara behöriga att 

undervisa i svenskämnet årskurs 1-3 samt att de för närvarande undervisade i svenska på lågstadiet. För 

att sedan komma i kontakt med intressanta informanter använde jag mig av egna kontakter. De tilltänkta 

informanterna kontaktades via mail. Där presenterade jag att jag skulle skriva självständigt arbete på 

min lärarutbildning och att jag hade för avsikt att intervjua och observera dem angående studiens 

frågeställningar.  

 

Nedan presenteras studiens informanter:  

 

Lisa: Lisa tog sin lärarexamen 2011 och har arbetat som lärare i snart sex år. Under sina år som lärare 

har Lisa arbetar på samma skola. För närvarande arbetar hon i årskurs 1. Hennes klass består utav 27 

elever. Hon undervisar dessa elever i svenska, matematik, naturorienterande ämnen samt 

samhällsorienterande ämnen. Hon har legitimation för de ämnen hon undervisar i.  

 

Stina: Stina tog sin lärarexamen 2012 och arbetar sitt sjätte år som lärare. Hon har under den perioden 

undervisat på en och samma skola. Hon undervisar för närvarande i årskurs två där hon har en klass med 
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28 elever. Hon undervisar klassen i svenska och matematik, vilket hon är legitimerad att göra. Stina 

undervisar även i musik och bild där hon saknar legitimation.  

 

Anna: Anna tog sin lärarexamen 2006 och arbetar för närvarande sitt elfte år som lärare. Under den 

perioden har hon arbetat på två olika skolor. Nu undervisar hon i årskurs 3 i en klass med 24 elever. Hon 

undervisar klassen i svenska, matematik, engelska och samhällsorienterande ämnen.  

 

Karin: Karin har arbetat som lärare i 11 år och tog sin examen 2006. Under den tiden har hon arbetat i 

fyra olika skolor. I hennes nuvarande skola är hon förestelärare med inriktning IKT och svenska. Hon 

arbetar som ämneslärare i årskurs 1 och undervisar enbart i svenska i tre klasser. I varje klass går det 24 

elever.  

 
 

5.4 Etiska ställningstaganden 
 
 

När forskning bedrivs inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet finns det ett antal etiska 

principer att förhålla sig till. Dessa forskningsetiska principer antogs av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990. Det går att dela in dessa grundläggande etiska 

ställningstaganden i fyra kategorier. Dessa är informationskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002: s. 5-6). I min studie har jag förhållit mig 

till dessa principer. Svensson och Ahrne (2015) förklarar de forskningsetiska principerna på ett sett där 

de menar att informanterna ska bli informerade om vad studien innebär. Utifrån det har de rätt att själva 

välja om de vill medverka och genom sitt medverkande i studien ska informanterna förbli anonyma. Den 

information som samlas in får inte användas på ett sätt så att den kan skada den enskilde och 

informationen får inte användas i kommersiella syften (s. 29).    
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6. Resultat och Analys 
 
 

I det här avsnittet kommer jag att presentera samt analysera resultaten av min empiriska undersökning. 

Under insamlingen av mina empiriska data genomfördes åtta observationer samt fyra intervjuer. Under 

sju av dessa observationer fanns det någon form av IKT- inslag.  

 

6.1 IKT - begreppet   
 
 
 

Under genomförandet av studien gav de fyra informanterna sin syn på vad IKT-begreppet innebär. 

Karin ger sin syn på begreppets innebörd: 

 

”Jag vet ju vad det står för. Det står för information, kommunikation och teknik. Jag tycker att det är ett 

lite luddigt begrepp, jag tycker att det är lite mode i det. För mig innebär det arbetet med ipads” (Karin 

2017-10-18).  

 

 Brodin och Lindstrand (2007) menar på att det i en del fall finns en något tvivelaktig bild av vad IKT 

innebär. De menar att datorn i många fall fungerar som representant för vad hela IKT området innebär 

(s.8). När informanterna ger sin version av begreppet träder en vidare innebörd av begreppet fram. Anna 

som arbetar i en årskurs 3 beskriver det enligt följande: 

 

”Men när man jobbar med digitala hjälpmedel, det är IKT för mig. Eh, ja det är väl egentligen alla 

tillfällen man använder datorer eller lärplattor” (Anna 2017-10-17).  

 

Annas förtydligande av begreppet menar på att det innebär mer än datorer. Vilket stämmer överens med 

den bild av begreppet som Lennerstad och Constanta ger (2012). De menar på att IKT är ett vitt begrepp 

som innefattar någon form av elektronisk teknik som på ett eller annat sätt har med kommunikation och 

kunskap att göra. De ger exempel i form av datorer samt interaktiva skrivtavlor (s. 4). Hylen (2011) 

stämmer i den förklaring som Lennerstad och Constanta ger begreppet. Där han menar att IKT handlar 

om flera olika typer av informationsteknisk utrustning. Det kan då röra sig om datorer, interaktiva 

skrivtavlor och mobiltelefoner (s. 5, 8). Dessa förtydliganden av innebörden hamnar i samklang med 

den förklaring av begreppet som Lisa gör. Hon menar på att IKT handlar om ny teknik. Vidare förklarar 
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hon att det kan handla datorer, ipad eller smartboarden (en typ av interaktiv skrivtavla). Stinas 

benämning stämmer även den överens, hon benämner det som teknologi i klassrummet.  

 

 Den bild som träder fram ur informanternas uttalanden är att IKT handlar om någon form av tekniska 

hjälpmedel som används i undervisningen. De kan vara av olika karaktär, i form av datorer, ipads eller 

interaktiva skrivtavlor. 

 

6.2 Förutsättningar   
 
 
 

Lindström och Pennlert (2016) beskriver mötet mellan lärare och elev. De förtydligar och säger att 

mötet sker i en specifik miljö och under bestämd tid. De påpekar då att flera givna förutsättningar 

påverkar det mötet (s. 49). I genomförandet av studien framkom det att det fanns en skillnad i 

förutsättningarna att integrera IKT i svenskundervisningen. Resurserna såg olika ut för de olika 

informanterna och detta presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1: 

  

Stina  Stina klassrum är utrustat med en interaktiv skrivtavla som är kopplad till en 

dator. Sedan har Stina möjligheten att boka ipads och låna.  

Lisa I Lisas klassrum finns det en interaktiv skrivtavla. Den interaktiva 

skrivtavlan är kopplad till en dator. Stina har en ipad i klassrummet men har 

möjligheten att boka och låna fler ipads.  

Anna Klassrummet som Anna undervisar i är utrustat med en projektor och Anna 

har en dator ståendes på sitt bord. I klassrummet finns en vagn som 

innehåller 12 ipads. Hon beskriver under intervjun att hon har möjlighet att 

låna 12 stycken till från parallellklassen när de inte ska använda sina.   

Karin  Karins klassrum är utrustat med en projektor och i klassrummet finns en 

vagn innehållande 24 ipads placerad. I direkt anslutning till klassrummet 

finns en skrivare.  

 

Tabellen grundar sig på uttalanden som informanterna gjort under intervjuerna samt iakttagelser utförda 

under studiens observationer. Lantz – Andersson och Säljö (2014) beskriver att undervisningen i många 
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fall bör anpassas till sätt som tekniken erbjuder (s.16). Utifrån tabellen gör jag tolkningen att de 

skiftande resurserna påverkar informanternas möjlighet att anpassa undervisningen till sätt som tekniken 

erbjuder.  

 

 

6.3 IKT- hjälpmedel som stöd 
 
 
 

I genomförandet av studien har flertalet olika sätt att implementera och resonera kring IKT i 

svenskundervisningen framkommit. Lisa beskriver under intervjun ett sätt som hon använder IKT 

hjälpmedel i undervisningen:  

 

”I början av terminen använde jag en ipad och tog bilder i en sagobok. Och jag tog fram de bilderna när 

jag läste upp en saga. Jag tog fram dem på Smartboarden och bläddrade. Det blir lätt för barnen att se 

text och bild samt att förstå hur en saga är uppbyggd.”(Lisa 2017-10-5).  

 

Den beskrivning Lisa ger av IKT implementeringen i denna form förtydligas och beskrivs av Lantz – 

Andersson och Säljö (2014). De beskriver att det finns tre grundläggande sätt att se på digitala 

hjälpmedels roll i undervisningen. Där de menar att ett av sätten är att de digitala hjälpmedlen fungerar 

som en typ av handledare som presenterar ett ämne. Vidare utvecklar de och menar på att de digitala 

hjälpmedlen då har i princip samma funktion som en lärobok (s. 24). Under studiens genomförande har 

denna typ av användning av IKT framkommit vid flera tillfällen.  

 

Under observationen hos Anna framträder ett liknande sätt att implementera IKT i 

svenskundervisningen. Detta sker under lektionens första del. Vid observationens tillfälle är eleverna 

mitt uppe i ett temaarbete gällande bronsåldern. Anna går igenom upplägget för lektionen och 

förtydligar att eleverna under lektionen ska få skriva faktatexter men att de först ska genomföra en 

repetition. Anna drar då ner projektorduken och slår på projektorn. På dukten visas det nu en 

presentation som berör ämnet bronsåldern. Anna pratar kring presentationens bilder samt ställer frågor 

till eleverna. Eleverna svarar och det framgår att de sedan innan har arbetat med detta område. Detta 

mönster fortgår under ca 15 minuter och under den 15 bilder långa presentationen. Trageton (2014) 

förtydligar att IKT i sin egen bemärkelse inte är ett mål utan att det kan fungera som ett effektivt 

hjälpmedel (s.36). Vilket även beskrivs av Lantz – Andersson och Säljö (2014) där de beskriver att 
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digitala hjälpmedel inte bör integreras överallt i undervisningen utan när de fungerar som naturliga 

hjälpmedel (s. 13).  I det här fallet fungerar presentationen som visas på projektor som ett stöd i Annas 

undervisning. Liknande typer av IKT implementering sker under de två observationer som genomfördes 

hos Stina. 

 

Observation 1, 2017-10-2: I klassrummet befinner sig 13 elever samt undervisande lärare. Stina börjar 

med att gå igenom lektionens upplägg. Hon förklarar att de ska arbeta med läsförståelse i två olika faser, 

först gemensamt och sedan enskilt. Under lektionens första del implementeras IKT i undervisningen. I 

klassrummet finns en interaktiv skrivtavla som är påslagen och visar en text med rubriken Snäckor och 

sniglar. Stina startar med att fråga vad eleverna vet om sniglar och snäckor, eleverna får sedan delge 

sina tankar och funderingar. Sedan uppmanar Stina eleverna att följa med i texten innan hon börjar läsa. 

Efter varje stycke stannar hon upp för att ställe frågor och diskutera med eleverna. Mitt under det att 

Stina läser slocknar helt plötsligt den interaktiva skrivtavlan varpå eleverna snabbt reagerar. Stina löser 

problemet omgående. Sedan fortsätter läsningen samt diskussionen kring texten. När de läst igenom hela 

texten avslutar Stina med att säga, ni kommer få skriva om det här efter rasten. Sedan delar hon ut nya 

texter med tillhörande frågor som eleverna ska arbeta enskilt med.  

 

Observation 2, 2017-10-4: I klassrummet befinner sig 24 elever undervisande lärare samt en 

resursperson. Den interaktiva skrivtavlan i klassrummet är påslagen och visar en bild på illustratören 

Ilon Wikland. Stina presenterar fakta om henne och vem hon var samtidigt som hon visar nya bilder på 

den interaktiva skrivtavlan. Bilderna är förbestämde och utgår från läromedlet Grej och the day. 

Presentationen består utav 15 olika bilder och under tidens gång ställer Stina frågor till eleverna. När 

presentationen närmar sig slutet visar bilderna frågor som rör fakta kring presentationen. Tillsammans 

med eleverna formulerar Stina svar på frågorna som hon sedan skriver på whiteboardtavlan för eleverna 

att skriva av i sina skrivhäften. Denna procedur upprepas på sex stycken frågor. När eleverna sedan är 

klara med att svara på frågorna använder Stina den interaktiva skrivtavlan till att visa ett avsnitt av Lilla 

aktuellt från stvplay.se.  

 

Det som framgår utifrån observationerna hos Stina är att hon under både lektionstillfällena 

implementerar IKT i undervisningen och dessutom på ett liknande sätt. I de båda fallen tolkar jag det 

som att Stina använder sig av IKT hjälpmedel som ett stöd för innehållet. Vilket presenteras av Lantz- 

Andersson och Säljö (2014) som ett av de tre grundläggande sätten att implementera IKT i 

undervisningen. De menar att digitala medier kan användas för att presentera ett ämne eller 

ämnesinnehåll och att det då går att likställa med en lärobok (s. 24).  
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I min tolkning av Lisas uttalande samt observationen av Anna och Stina använder och resonerar om IKT 

på ett liknande sätt. IKT- implementeringen i undervisningen fungerar i dessa fall som ett stöd för det 

ämnesinnehåll som ska presenteras och arbetas med. Lantz-Andersson och Säljö (2014) preciserar att 

det kan vara svårt att se vilken roll digitala medier och hjälpmedel ska ha i skolan eftersom att 

undervisningen är av skiftande karaktär samt berör flera olika ämnen (s.24). Vidare menar Trageton 

(2014) att många skolor använder sig av IKT på ett begränsat sätt. Han menar att skolor använder sig av 

IKT när det stämmer överens med ramen för traditionell undervisning (s. 39). Detta belyser även Lantz-

Andersson och Säljö (2014) när de förklarar att digitala hjälpmedel erbjuder lärare att i stort sätt arbeta 

vidare som de gjort förut (s. 31). Den tolkning som gör av materialet är att i de här fallen som beskrivits 

ovan används IKT- hjälpmedel inom ramen för traditionell undervisning. Då de tekniska hjälpmedlen 

har fungerat som ett stöd för lärarna att presentera information för eleverna.  

 

6.4 IKT- implementering som ett verktyg  
 
 
 

Inom ramen för studien genomförande har fler sätt att använda sig av IKT framkommit. Anna beskriver 

i sin intervju på vilka sätt hon implementerar och använder sig av IKT i svenskundervisningen. Hon 

förklarar att de för tillfället använder sig av Google drive för att skriva faktatexter. Vilket även framgår 

under observationen av Annas lektion. Lektionen startade med att Anna med hjälp av projektor hade en 

presentation angående bronsåldern. När presentationen slutförts var det dags för eleverna att börja 

skriva. Sedan innan hade de förberett en matris med stödord som de skulle använda för att bygga upp sin 

text. I introduktionen till skrivarbetet förklarar Anna att hälften av klassen kommer att skriva detta 

arbete på ipads och att hälften kommer att skriva för hand. Arbetsmomentet startar sedan och ena halvan 

av klassen använder sig av ipads och Google drive för att skriva sina faktatexter medan andra halvan 

skriver för hand. Beslutet som ligger bakom det är att det finns 12 ipads i klassrummet och det är 24 

elever som deltar på lektionen. Eleverna sitter sedan och producerar sina texter utifrån de på förhand 

framställda stödorden.   

 

Lantz-Andersson och Säljö (2014) ger en förklaring på tre grundläggande sätt att implementera digitala 

hjälpmedel i undervisningen. De menar att ett av de sätten handlar om att se på det digitala hjälpmedlet 

som ett verktyg som fungerar stöttande till olika typer av innehåll. Ytterligare förtydligar de ett tredje 

sätt att se på IKT implementeringen nämligen att användaren av verktyget är aktivt och skapar något 
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tillsammans med detta (s. 24). I det moment som bedrivs under Annas lektion kan vi se prov på dessa 

två olika typer av användning av digitala hjälpmedel för de elever som fick möjligheten till att använda 

ipads. I deras textproduktion fungerar ipaden som ett verktyg för ordbehandling samtidigt är eleverna 

aktiva i sin användning av det digitala hjälpmedlet och skapar något tillsammans med det. Det 

framträder också tydligt eftersom enbart hälften av klassens elever arbetar med digitala hjälpmedel att 

en likvärdig uppgift går att genomföra utan digitala hjälpmedel. Vilket relaterar till det Hillman och 

Säljö (2014) menar. De förtydligar att teknik i sig själv inte innebär att undervisningen blir mer 

utvecklande men att möjligheten till att arbeta på andra sätt framträder med hjälp av tekniska resurser (s. 

95). I det här fallet innebär det att samtliga elever genomför samma typ av uppgift men att ena halvan av 

klassen genomför den med hjälp av digitala verktyg och andra halvan utan.  

 

Anna lyfter även fram under intervjun att de ibland bokar upp datorsalen på skolan så får eleverna 

tillsammans med antingen henne eller klassen samverkare träna på att skriva berättelser. Även Karin 

lyfter fram att de har arbetat med olika skrivprojekt där de använder sig av digitala verktyg för att 

framställa texter. Funktionen som de digitala verktygen tilldelas kan här ses om det som Lantz-

Andersson och Säljö (2014) förklarar som ett verktyg av stöttande karaktär. Samtidigt är eleverna aktiva 

och producerar tillsammans med det digitala verktyget vilket de menar är en ytterligare funktion av 

digital användning i undervisningen (s.24).  

 

Trageton (2014) förklarar att skolor ofta är begränsade i sin användning av IKT och att de är villiga att 

använda sig av tekniska hjälpmedel när det stämmer överens med ramen för traditionell undervisning (s. 

39). Det samspelar med det som framgår utav observationen hos Anna, där eleverna genomför samma 

uppgift vissa med digitala hjälpmedel och andra utan.  

 

Karin som är förstelärare inom IKT och svenska arbetar utifrån metoden att skriva sig till läsning. Det är 

en den första omgången som Karin arbetar med denna metod. Hon beskriver under intervjun att hon 

upplever att metoden fungerar på ett bra sätt. Jag genomförde två observationer när Karin undervisade 

och båda lektionerna följde samma arbetsgång.  Vid de båda tillfällena var det 24 elever i klassen. När 

eleverna klev in i klassrummet låg ett par hörlurar placerade på deras plats. Karin förklarade att eleverna 

som första moment skulle färdigställa en text de hade påbörjat dagen innan. Texten hade titeln Min 

familj. När eleverna var klara med den skulle de sedan skapa en ordlista med ord som började på 

bokstaven R. Efter det att Karin sagt orden gå och hämta er ipad så satte eleverna igång. Det hämtade 

sin ipad och började producera sina texter. Allt eftersom eleverna färdigställde sina arbeten skrev de ut 

dessa för att klippa ut och klistra in i en speciell bok. Något som tydligt framgick under lektionen var att 
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eleverna var vana vid arbetsgången. Något som Karin förtydligar under intervjun. Hon menar att det kan 

ta ett par veckor att sätta arbetsgången beroende på hur mycket vana eleverna har av ipads, alla grupper 

ser olika ut. Under lektionerna använder sig eleverna av applikationen skolstil 2 som är ett 

ordbehandlingsprogram med talsyntes. Lektionerna flyter på och eleverna arbetar i egen takt med de 

olika uppgifterna. Karin cirkulerar omkring i klassrummet och stöttar eleverna i deras arbeten vid några 

enstaka till fällen får vissa av eleverna problem med sin ipads. De vänder sig då till varandra och frågar 

om hjälp och vid några tillfällen ber de om hjälp från Karin. Karin arbetar då för att tekniken ska 

fungera och stöttar eleverna i sitt skrivande.  

 

Eleverna har fått i instruktion att om någonting inte fungerar som önskat med ipaden ska de vända sig 

till en kompis för att se om denne kan hjälpa. Beteendet som eleverna visar upp tolkar jag är en effekt av 

att Karin har tänkt igenom sitt ledarskap. Bruun (2015) menar på att när digitala verktyg ska 

implementeras i undervisningen är det relevant att tänka igenom lärarens roll. Hon menar på att lärarna 

behöver styra undervisningen tydligare i arbetet med digitala verktyg. Det förtydligar hon genom att 

beskriva att läraren inte längre är den ensamma experten (s. 29, 68). Genom att Karin instruerat eleverna 

till att söka hjälp även hos andra elever tyder det på att hon tänkt igenom sin egen roll och utnyttjar de 

resurser som finns i klassrummet. Eleverna stöttade varandra i vissa fall när det uppstod problem kring 

användningen av ipads och Karin är inte längre den som ensam sitter på kunskapen. Lantz – Andersson 

och Säljö (2014) förklarar att det traditionella sättet att organisera lärandet inte öppnar upp för 

användandet av ny teknik och att en av utmaningarna ligger i att förändra de ramar för hur aktiviteterna i 

klassrummet organiseras (s. 23).   

 

Anna och Karin använder båda ipad som ett verktyg i elevernas skriftspråksutveckling. I min tolkning 

har de däremot en varierad ingångspunkt. Lantz – Andersson och Säljö (2014) förtydligar när de menar 

att bara för att digitala medier implementeras i undervisningen innebär inte det att pedagogiken 

förändras. De menar att lärare kan använda sig datorer för att genomföra en uppgift som man innan 

genomfört med papper och penna. De fortsätter genom att beskriva att implementera digitala medier i 

skolan mer handlar om att förändra undervisningen utgångspunkter. Då menar de att lärare behöver 

andra strategier i samspelet med innehållet och eleverna (s. 22, 23). Utifrån observationerna tolkar jag 

denna skillnad mellan hur Anna och Karin använder sig av ipads. Annas elever genomför samma typ av 

uppgift där hälften av eleverna använder ipads som ett verktyg för skrivande. I Karins fall har samtliga 

elever ipads där de följer en tydlig arbetsgång och i min tolkning framgår det att Karin har resonerat 

kring sin roll och funktion i undervisningen i förhållande till implementeringen av digitala hjälpmedel.  
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6.5 Variation i IKT – användningen 
 
 
 

Lennerstad och Constanta (2012) beskriver att IKT hjälpmedel kan implementeras i undervisningen på 

ett varierat sätt och med skiftande motiv. De utvecklar genom att beskriva att dessa verktyg påverkar 

undervisningen då det finns flertalet sätt att använda dessa hjälpmedel (s. 4). Det beskriv av Karin under 

intervjun: 

 

”Du kan hitta på tusen saker som du kan göra. Det finns ingen ände på vad man kan göra, det gäller bara 

att vara påhittig”(Karin 2017–10-18)  

 

Utifrån Karins uttalande finns begräsningen i vilka möjligheter lärarna själva ser i arbetet med IKT. 

Hylen (2011) beskriver lärarnas roll i förändringen av skolans sätt att arbeta. Han menar på att om 

förändring ska ske är det genom lärarna det kommer att göra det (s. 57). I studiens genomförande 

beskrev lärarna hur de implementerar och arbetar med IKT och att det där finns en variation hur 

användandet ser ut. Trageton (2014) förtydligar IKT som ett av många läromedel och han menar på att 

allsidiga läromedel behövs i skolan för ett effektivt lärande (s. 72). Anna beskriver vissa fördelar som 

finns med att implementera IKT i svenskundervisningen. Hon menar på att IKT användningen ger en 

variation i undervisningen och fungerar som ett komplement till läromedel. Informanterna beskriver 

vidare hur de använder IKT i olika former. Karin uttrycker att de har arbetat med frågesporter, kahooter. 

Innebörden av det förtydligar Anna:  

 

”Jo sen brukar vi använda något som heter Kahoot. Där man gör olika frågor, eller använder färdiga som 

finns. Det är en frågesport där det kommer upp olika alternativ. Så får barnen sitta en och en eller i par 

och svara. Det kan vara att följa upp när man har arbetat med ett område. Då kan vi ta upp en Kahoot på 

projektorn. Vi har även arbetat med att barnen får träna på att göra egna Kahooter”(Anna 2017-10-17).  

 

Den bilden som framkommer av Kahoot är att det är att det handlar om en digital frågesport. Anna 

beskriver ovan att hon använder den för att följa upp och stämma av efter avslutade arbetsområden men 

även att eleverna får producera egna kahooter. I min tolkning av detta fungerar de digitala verktygen 

som en presentatör av ett ämne. Vilket Lantz-Andersson och Säljö (2014) beskriver som ett av de 

grundläggande sätten att använda sig av digitala hjälpmedel i skolan (s. 24).  I kontrast till det förklarar 
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Agélli Genlott och Grönlund (2014) att tekniska hjälpmedel ska användas i undervisningen för att 

förbättra metoderna, genom att genomföra förändringar som tidigare inte var gångbara och på så sätt 

skapa en mer lustfylld läromiljö (s. 163).  

 

Variationen av undervisningen som Anna tar upp förtydligas av Lennerstad och Constanta (2012) där de 

beskriver att de tekniska verktygens intåg i klassrummet har förändrat undervisningssituationen då de 

kan användas på ett varierat sätt (s. 4). Anna beskriver hur hon implementerar IKT i elevernas 

lästräning. Hon förklarar att hon brukar låta eleverna läsa högt framför en ipad som spelar in när 

elevernas läser. Hon menar på att det fungerar som ett utvärderingsverktyg där eleverna kan följa sin 

egen utveckling. Trageton (2014) menar på att IKT verktyg fungerar som ett effektivt hjälpmedel i 

undervisningen (s. 36). Lantz- Andersson och Säljö (2014) menar att i nuläget handlar IKT 

implementeringen om på vilket sätt dessa hjälpmedel ska integreras i verksamheten för att bli konkreta 

verktyg för elevernas lärande (s. 16). Utifrån de tolkar jag det som att Anna har hittat ett naturligt och 

konkret sätt att använda sig av tekniska hjälpmedel i elevernas läsutveckling där det fungerar som ett 

konkrets verktyg som synliggör elevernas lärandeprocesser. Karin beskriver att även hon arbetar på ett 

liknande sätt när hon låter sina elever läsa högt och spela in med hjälp av en ipad. Hon förtydligar att det 

sparar henne tid. Istället för att sitt och lyssna på samtliga elever för att följa deras läsutveckling kan hon 

samla in samtliga ipads och lyssna i efter hand. Lindström och Pennlert (2016) menar att tid är en 

förutbestämd faktor som styr undervisningens ramar och vad som är möjligt att genomföra (s. 49).  Den 

beskrivning som Karin ger av att hon sparar tid genom att använda ipads i lästräningen resulterar då i att 

hon frigör tid inom den tidsram som finns till annat arbete.  

 

Karin förtydligar andra sätt som hon använder sig av IKT hjälpmedel i undervisningen. Hon utrycker att 

hon använder sig av applikationen keynote för att göra presentationer. Det är något som även Anna 

beskriver att de arbetar med. Lantz – Andersson och Säljö (2014) beskriver en typ av användning av 

digitala hjälpmedel där eleven i fråga är aktiv och skapar tillsammans med mediet (s. 24). Den bild som 

träder fram när Karin och Anna beskriver att de arbetar med att göra presentationer tolkar jag stämmer 

överens med den bild Lantz-Andersson och Säljö ger av en viss typ av användning av digitala 

hjälpmedel. Eleverna i fråga är aktiva och skapar tillsammans med det digitala verktyget. Utifrån det 

som Lantz – Andersson och Säljö (2014) när de framhäver att digitala hjälpmedel bör integreras i 

verksamheten när de har en naturlig plats (s. 14). I det arbete som Karin och Anna utför när deras elever 

skapar presentationer tolkar jag det som att de digitala hjälpmedlen har en naturlig plats i 

undervisningen.   
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6.6 Påverkansfaktorer för IKT- implementering 
 

 

Hylen (2011) diskuterar kring nycklarna att på ett framgångsrikt sätt förändra skolan sätt att arbeta. Han 

menar på att lärarna är helt centrala för att förändring ska kunna ske (s. 57). Bruun (2015) preciserar 

detta genom att beskriva att det krävs mod för att våga förändra undervisningen (s. 29). Lärarna 

tillskrivs här den centrala rollen för att förändra undervisningen. Lindström och Pennlert (2016) 

beskriver att det finns ett antal på förhand givna förutsättningar som påverkar vad som är möjligt att 

genomföra inom i undervisningens ramar (s. 49). I genomförandet av studien framgår det att det finns ett 

antal olika faktorer som påverkar möjligheten till att implementera IKT i svenskundervisningen. Stina 

beskriver problem kring implementeringen av IKT: 

 

”Det beror på skolan, vad skolan ger oss för möjligheter. Vi har ipads som vi kan boka upp och låna. Då 

måste du gå och boka, och det är inte säkert att de är lediga den stunden du vill ha dem. Sen är det ett 

problem att vi inte har tillgång till skrivare, eller vi har det men det fungerar inte. Skolan har inte heller 

råd att köpa in olika appar för att det är dyrt” (Stina 2017-10-5).   

 

Det framgår av Stinas redogörelse att det finns en problemsituation kring IKT användning. Under 

intervjun med Lisa framkommer det liknande information. Hon förklarar att det finns ipads att låna 

vilket hon har gjort vid ett antal tillfällen men att hon då upptäckte att den applikationen som hon hade 

för avsikt endast fanns nedladdad på en ipad för att den kostade pengar. Då valde hon det som 

fungerade. I min tolkning av informanternas uttalande påverkar situationen på skolan möjligheten att 

implementera IKT. Lindström och Pennlert (2016) beskriver att skolans ledning och organisation 

påverkar undervisningen i form av hur de hanterar frågor kring bland annat ekonomi. Då de menar att 

skolans ekonomi direkt kan påverkar undervisningen eftersom det har stor betydelse för vilken 

möjlighet en skola har till att köpa in utrustning och läromedel (s. 50, 51). Utifrån det Lisa och Stina 

förklarar tolkar jag det som att de ekonomiska förutsättningarna fungerar som en faktor som styr 

implementeringen av IKT hjälpmedel i undervisningen. Fullt ut finns det inte tillgång till den utrustning 

de önskar och en ekonomisk problematik försvårar att använda önskade applikationer.   
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Anna förtydligar en annan bild än den som än den träder fram ur Lisas och Stinas uttalanden. Hon 

beskriver:  

 

”Där har vi haft ganska stor möjlighet att också ha synpunkter på vad vi vill ha ned lagrat, nedladdat 

sådana som kostar lite, det har inte varit något problem heller. Utan då har vi sagt till vår datoransvarige 

i skolan så fixar han det”(Anna 2017-10-17).  

 

Det som då framgår av Annas uttalande är att den ekonomiska faktorn kring att ladda ner olika program 

inte påverkar hennes möjlighet till att implementera IKT i undervisningen. Lindström och Pennlert 

(2016) menar på att skolans ledning beslutar om vilka områden inom verksamheten som prioriteras samt 

att ekonomin påverkar möjligheten till inköp av läromedel samt utrustning (s. 50,51). I min tolkning 

framträder det då en skillnad i vilka möjligheter olika lärare har till att implementera IKT i 

undervisningen. Där en faktor kretsar kring ekonomiska möjligheter till att tillhandahålla önskat 

material.  

 

Lindström och Pennlert (2016) beskriver hur specifika skolkulturer påverkar handlingsmönster inom en 

skola. Dessa handlingsmönster upprätthålls av såväl elever som lärare (s. 52). Karin beskriver att hon i 

sitt arbete med IKT stöter på frågor:  

 

”Det som jag måste göra ibland är att jag måste försvara det ofta för att det finns andra som tycker att 

det finns nackdelar. Men vad ska vi göra med pennan. Det här med pennan och skrivandet”(Karin 2017-

10-18).  

 

I min tolkning av Karins uttalande framträder det en motsättning mellan kollegor angående 

implementeringen av IKT- hjälpmedel i undervisningen. Lisa beskriver i sin tur hur skolkulturen 

påverkar hennes arbete med IKT:  

 

”Hur det ser ut i ett arbetslag tror jag påverkar. Hur mina arbetskollegor jobbar. Arbetar vi med ipads så 

hjälps vi åt med det. Skulle jag ha ett arbetslag där vi kör bara med ipads och hjälps åt så tror jag att jag 

skulle arbeta mer med det” (Lisa 2017-10-5).  

 

Den bild som Lindström och Pennlert (2016) ger av kulturella ramar inom skolan som upprätthålls av 

lärarna förtydligas här. I min tolkning av den situation som Lisa beskriver påverkas hennes arbete med 

IKT utifrån rådande situation i arbetslaget. Hon uttrycker att hennes arbete hade kunnat se annorlunda ut 
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om kulturen i arbetslaget hade vart annorlunda. Lisa uttrycker sig ytterligare om faktorer påverkar IKT 

användningen. Hon menar på att tid är en faktor som påverkar. Då hon ser att det behövs mer tid till 

förberedelse av lektioner. Lisa förtydligar även att hon ifrågasätter sin egen tekniska kompetens:  

 

”Jag tror inte att jag så teknisk och duktig. Jag behöver utveckla det mer, jag skulle vilja göra det”(Lisa 

2017-10-5).  

 

Samtidigt som hon ifrågasätter sin kompetens uttrycker hon att hon en vilja utveckla sin tekniska 

kompetens. Det som framgår av Lisas uttalande är två faktorer som påverkar IKT implementeringen i 

undervisningen, tid och den egna tekniska kompetensen. Lindström och Pennlert (2016) beskriver tid 

som en av de faktorer som påverkar undervisningens ramar. De menar att frågan kring hur mycket tid en 

lärare får för planering och utveckling av den egna kompetensen kommer att påverkar undervisningen 

(s. 49). Båda dessa aspekter nämner Lisa i sammanhanget att det påverkar hennes implementering av 

IKT i undervisningen. Webb (2007) nämner även denna komponent när han presenterar nyckelfaktorer 

för en lyckad IKT implementering. Han menar att fungerande IKT kunskaper behövs i undervisningen 

för att välja rätt samt kunna använda tekniken som används i undervisningen (s. 162).  
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7. Diskussion och slutsats 
 
 

Studien genomfördes utifrån syftet att undersöka hur lärare definierar och implementerar IKT – 

informations och kommunikationsteknik i svenskundervisningen i årskurs 1-3. Vidare är syftet att 

undersöka vilka faktorer som påverkar IKT implementeringen i svenskämnet i årskurs 1-3. För att 

undersöka detta formulerades ett antal frågeställningar. Frågeställningarna som studien utgick ifrån är 

följande:  

• 		På vilka sätt implementerar berörda lärare IKT i svenskundervisningen i årskurs 1-3?	

• 	Hur definierar berörda lärare begreppet IKT?	

• Vilka faktorer påverkar IKT implementeringen i svenskundervisningen i årskurs 1-3? 

 

Studiens utgår från ett kvalitativt synsätt och det empiriska materialet samlades in genom observationer 

samt intervjuer. Stukát (2011) menar att den grundläggande uppgiften inom kvalitativ forskning är att 

tolka och förstå resultaten som framkommer. Han förtydligar att vanliga metoder inom det kvalitativa 

synsättet är intervjuer av olika slag samt observationer. Dock förtydligar han att reliabiliteten i denna typ 

av undersökningar är osäker och att det i många fall låga antalet informanter resulterar i en begränsning 

när det gäller studiens generaliserbarhet (s.36). Dessa aspekter speglar min studie och dess 

genomförande. Resultaten som framgår i studien är inte generaliserbara utan gäller enbart för studiens 

specifika fall.  

 

I genomförandet av studien träder det fram en bild av vad IKT begreppet står för. En gemensam bild av 

begreppet framgår utifrån det empiriska materialet där IKT handlar om tekniska hjälpmedel i 

undervisningen. Det kan vara i form av en interaktiv skrivtavla, projektor, dator eller ipad. 

 

Det framgår att informanterna implementerar IKT i svenskundervisningen på ett varierat sätt. Wikan och 

Molster (2011) beskriver utifrån resultat av deras studie där de menar att många lärare använder IKT för 

att försöka förbättra presentationen av ett ämne (s. 215-217). Det är något som även framgår i min 

studie. Där informanterna använder sig av tekniska hjälpmedel, i form av en interaktiv skrivtavla eller 

en projektor för att presentera ett ämnesinnehåll för eleverna. Vidare framgår det att det finns en 

variation hur IKT implementeras i svenskundervisningen. Informanterna använder sig av tekniska 

hjälpmedel i lästräningen med eleverna samt att de arbetar med digitala frågesporter och skapande av 

presentationer. En typ av IKT implementering som framgår genom studien är att de tekniska 

hjälpmedlen används som verktyg för att producera text i undervisningen. Eleverna får i undervisningen 
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använda sig av datorer och ipads för att producera text. Det digitala textskapandet belyser Åkerfeldt 

(2014). Hon beskriver utifrån hennes studie att det finns vissa indikationer på att det digitala skrivandet 

förändrar strategierna för skribenten. Hon menar på att elever som skriver digital hamnade mer i ett flyt i 

sitt skrivande och att strategierna kring meningsbyggnad förändrades (s. 186-189).  

 

Det framgår i studiens genomförande att det finns ett antal faktorer som påverkar IKT implementeringen 

i svenska. Webb (2007) preciserar nyckelfaktorer för en lyckad IKT implementering. Han menar 

faktorer som fungerande IKT kunskaper, att tekniken fungerar som den ska samt att lärarna kan få stöd 

och samarbeta med kollegor (s. 159, 160, 171, 172, 176). Petersen (2016) beskriver även hon faktorer 

som påverkar lärare arbete med IKT. Hon nämner stöd organisering och erbjudandet av nödvändiga 

resurser och tid som faktorer. Tid för att öka lärarnas IKT kompetens som sedan kan implementeras i 

undervisningen (s. 12, 15). Faktorerna som Webb och Petersen nämner sätt i relation till det som 

framgår av min studie. Där det visar sig att faktorer som tid, tekniska resurser, teknisk kompetens och 

möjlighet till samarbete i kollegiet är faktorer som påverkar implementeringen av IKT i 

svenskundervisningen. 

 

Utifrån studiens resultat visar det sig att det finns ett flertal sätt att organisera undervisningen och 

implementera IKT i svenskundervisningen. Det framgår även vilket syfte de tekniska hjälpmedlen fyller 

vid olika klassrumsaktiviteter vilket kan fungera som ett didaktiskt stöd i utformningen av 

undervisningen. Vidare framgår det även att det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka 

möjligheten till att använda IKT i undervisningen. Medvetenhet kring dessa faktorer kan medföra 

möjligheter till att se inom vilka ramar det är möjligt att implementera IKT i svenskundervisningen.  
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8.1 Otryckta källor  
 
 

Intervjuer: 

Anna, 2017-10-17, ca 13 min 

Karin, 2017-10-18, ca 13 min 

Stina, 2017-10-5, ca 11 min 

Lisa, 2017-10-5, ca 12 min 

 

Observationer: 

Anna, 2017-10-17, 2 ggr 50 min 

Karin, 2017-10-18, 2 ggr 75 min 
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Lisa, 2017-10-3 50 min och 2017-10-5 50 min 

Stina, 2017-10-2 65 min och 2017-10-5 50 min  
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9. Appendix 
 

9.1 Brev till informanter 
 
 

Hej 

 

Jag heter Emil Koplimaa och håller på och slutföra min grundlärarutbildning med interkulturell profil, 

med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 på Södertörns Högskola. För tillfället skriver jag mitt 

självständiga arbete vilket är en undersökning av IKT- användningen i svenskämnet på lågstadiet. Jag är 

därför intresserad av att observera och intervjua dig angående det berörda ämnet.  

 

Mitt arbete skrivs under handledning och resultat av min studie kommer att diskuteras med min 

handledare innan publicering. I genomförandet av mitt arbete utgår jag från forskningsetiska principer 

vilket innebär att resultatet kommer att redovisar på ett sätt där du garanteras anonymitet. Skulle du 

välja att delta i studien kan när som helst välja att avbryta och det insamlade materialet kommer enbart 

att användas i min studie.  

 

Är du eller någon annan på din skola intresserad av att delta i denna studie hör av er till mig.  

 

Med vänliga hälsningar, Emil Koplimaa 

 

xxxxxxxxxx 

xxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxx 
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9.2 Intervjuguide 
 
 
Intervjuguide – IKT – i svenskundervisning 

 

Inledning 

- Presentation av studien, förtydliganden av studien etiska aspekter 

  

Huvudtema 1: Lärarens bakgrund 
 
Undertema: Lärarens bakgrund och erfarenheter 

 

- När tog du examen? 

- Vilka ämnen ingick i din lärarutbildning? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Hur många år har du arbetat i denna skola? 

- Hur många andra skolor har du arbetat i?  

 
Undertema: Lärarens arbetssituation 

 

- Vilken/vilka årskurser undervisar du i? 

- Hur många elever har du i din klass? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Har du legitimation för dessa ämnen? 

 

Huvudtema 2: IKT  - i svenskundervisningen 

 

Undertema: IKT 

 

- Hur skulle du definiera begreppet IKT? 

- Vad innebär IKT för dig? 

 

Undertema: IKT – I svenskundervisningen 
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- På vilka sätt kan man använda sig av IKT i svenskundervisningen? 

- Vilka fördelar kan du se med att använda sig av IKT i svenskundervisningen? 

- Vilka nackdelar kan du se med IKT användningen i svenskundervisningen? 

- Vilka faktorer anser du påverkar IKT användningen i svenskundervisningen? 

Avslutning:  

 

- Summering och förtydliganden av det som framkommit under intervjun så att inget 

misstolkas.  
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9.3 Observationsprotokoll 
 
  
 
 
Innehåll/syfte:  
 
IKT – användning: 
 
 
 
Lärare: 
inledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetspass               Avslutning 

Elever: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


