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Sammanfattning   
Under det senaste decenniet har informationsteknik (IT) och informations- och kommunikations 

teknik (IKT) blivit de främsta verktygen i undervisningen. Författare och tidiga pedagoger talar 

om hur tekniken har kommit att förändra skolans syn på pedagogiska och didaktiska verktyg. 

Teknologin har även påverkat elever och lärares sätt att arbeta eftersom att teknologins 

mångsidighet ställer krav på användarens kompetens. Den tekniska kompetensen har länge 

associerats som en manlig domän, där män förväntas behärska teknikens mångsidighet. Dessa 

förväntningar är inte lika för kvinnor. Det empiriska materialet kommer därför att utgå ifrån ett 

genus perspektiv för att undersöka om den tekniska kompetensen skiljer sig i hur manliga och 

kvinnliga pedagoger väljer att integrera IT och IKT i undervisningen.    

Nyckel ord: Informations och kommunikations teknik (IKT), genus, teknisk utveckling, 

didaktiskt& pedagogiskt redskap 

Abstract 

During the past decade Information Technology (IT) and Information and Communication 

Technology (ICT) have become the main tools in teaching. Authors and early educators who are 

treated in the study talks about how technology has come to change the school's approach to 

teaching and didactic tools. The technology has also affected students´ and teachers´ ways to 

work because the technology's versatility makes demands on the user's expertise and 

competence. The technical skills have long been associated as a male domain, where men are 

expected to master the technology´s versatility. These expectations are not the same for women. 

The empirical data will therefore be based on a gender perspective to examine if the technical 

competence differs in how male and female teachers choose to integrate IT and ICT in education. 

Keywords: Information and communication technology (ICT), gender, technological 

development, didactic and educational tool 
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1. Inledning 
Den tekniska samhällsutveckling har förändrat lärarrollen såväl som det pedagogiska 

perspektivet, där datorns ankomst i den svenska skolans verksamhet har förändrat hur man 

arbetar på den pedagogiska och didaktiska arenan. Informations- och Kommunikations Teknik 

(IKT) är en del av samhällets teknologiska utveckling och används inom utbildning och 

mediasektorn, vilket är en förklaring till varför skolan tagit del av detta teknologiska fenomen. 

Tekniken utmanar lärare och elever att våga tänka utanför det traditionella förhållningssättet i 

skolan, där kommunikationen hade en monologisk karaktär snarare än en dialogisk. Tekniken 

ställer även på användarens kompetens eftersom att det är utifrån den som teknologins 

nyansering och variation gestaltas. 

IKT är ett intressant forskningsområde på grund av att det just nu är ett aktuellt pedagogiskt 

verktyg för både elever och lärare. Undersökningen är av utbildningsvetenskapligt intresse, 

eftersom att kommunikationstekniken har ändrat många skolors prioritering i hur- och vad man 

lär sig i skolan för att anpassa undervisning till samhällsutvecklingen, vilket har förändrat 

villkoren för skolväsendet. Som blivande högstadielärare, vill jag kunna ta del av forskarnas 

resultat för att vara i framkant med skolutvecklingen. 

Informations- och kommunikations teknik (IKT) är något som Skolverket belyser i Lgr11 

eftersom man vill utveckla användningen av teknik i skolan. De menar att detta kommer att 

främja elevernas kreativitet och kritiska förhållningssätt. Läroplanen belyser användandet av 

datorer och andra hjälpmedel på följande vis: 

Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 

målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar 

ett särskilt ansvar för att /…/ skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (Lgr11, 2011:18). 

Informationsteknik (IT) har länge associerats som en manlig domän där kvinnor varit 

underrepresenterade. Boel Berner och Elisabeth Sundin (1996) menar att genusaspekten är 

relevant i nästan allt som har med teknik att göra. Om genus påverkar den tekniska kompetensen 

kommer undervisningen att bli lidande, eftersom att teknikens mångsidighet kommer att 
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begränsas efter pedagogernas förutsättningar och kompetens. Därför vill jag ta reda på om genus 

är en faktor som påverkar hur man väljer att integrera tekniken i undervisningen. 

2. Bakgrund 
I undersökningen finns det centrala begrepp som är väsentliga för undersökningen. Genom att 

definiera dessa blir det lättare för läsaren att följa undersökningen och dess syfte.  

2.1 IT 
IT är en förkortning av informationsteknik som är ett samlingsbegrepp för de tekniska 

möjligheterna inom datorteknik. Datorer (hårdvara) använder IT program vilket är det redskap 

som gör det möjligt att ha en insamling, lagring och bearbetning av information av digital data 

(mjukvara). IT har många olika användningsområden, vilket har resulterat i att man har utformat 

olika program efter personliga eller arbetsmässiga behov (Linderot & Säljö 2002:28 ).  

2.2 IKT 
IKT står för informations- och kommunikationsteknik och fungerar som en förlängning av IT 

eftersom det även innefattar kommunikationsaspekten. Under senare år har begreppet IKT 

tillämpats inom utbildning och mediesektorn. IKT har blivit ett aktuellt begrepp i dessa 

sammanhang eftersom att kommunikationen kring information och kunskap betonas med hjälp 

av tekniken. Användandet av IKT har fått avgörande resultat för hur vi gemensamt bygger upp 

sociala nätverk och för hur vi väljer att kommunicera teknologiskt (Linderot & Säljö 2002, 2003: 

28 ).   

2.3 Genus 
Nationalencyklopedin (NE) beskriver genus på följande sätt; 

Termen genus (engelska gender) används som benämning på den sociala process som tillskriver 

såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. könsegenskaper, 

dvs. manligt och maskulint, respektive kvinnligt och feminint [...] begrepp inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används för att förstå och urskilja de 

föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön 

(http://www.ne.se/lang/genus/181336, 14/1 2013). 

http://www.ne.se/lang/genus/181336
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2.5 Teknik och Genus  
För att kunna få en vidare förståelse för hur teknik och genus associeras med varandra, har jag 

bland annat använt mig av Merith Fröbergs (2010) doktorsavhandling Teknik och genus i 

skapande av gymnasieskolans teknikprogram som ger en djupgående förklaring till varför teknik 

associeras med genus. Fröberg (2010) följde teknikprogrammens utformning på tre nivåer; den 

politiska, skolverksnivån och skolnivån. Författaren menar att de tekniska och 

naturvetenskapliga ämnena inte har utgått från elevers förmågor, utan snarare från de vuxnas 

förväntningar på elever, vilket i sin tur har baserats på elevens kön.  Detta har en historisk 

förklaring. Under 1950-talet var teknik ett ämne med låg status, där manuellt arbete utfördes och 

tilltalade mestadels stökiga elever, medan det naturvetenskapliga ämnet var dess motsats, ämnet 

hade en avgörande betydelse för nationens framtida utveckling. Det var inte vanligt att det 

kvinnliga könet kopplades till någon av dessa roller eller grupper, då det fanns ”naturliga” 

könsroller mellan kvinnor och män. Detta har även en avgörande roll i dagens samhälle (Fröberg, 

2010:21). Gerd Lindgren kallar detta för en horisontell könssegregering som har påverkat den 

svenska arbetsmarknaden eftersom det existerar en skillnad på kvinnors och mäns 

arbetsfördelning, vilken beror på flickors respektive pojkars uppväxtvillkor och samhällets 

uppfattning om könsroller (Lindgren, 1999:107). 

Fröberg menar att det finns en överrepresentation av det manliga könet i de tekniska och 

naturvetenskapliga ämnena, vilket kan ha sin förklaring i pedagogers attityder kring genus. 

Fröberg (2010) menar att det finns förväntningar från lärarens sida om vilka val elever skall göra 

beroende på deras kön (Fröberg, 2010:26). Under 80-talet försökte Skolverket att sudda ut denna 

gränsdragning genom att göra de tekniska ämnena obligatoriska och mer tilltalande för båda 

könen. Detta för att både män och kvinnor som skullefå ta del av den tekniska kunskapen och 

locka fler kvinnor inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena (Fröberg, 2010:22). 

Utformningen som fanns under 80-talet förstärkte kopplingen mellan teknik och genus, eftersom 

att ämnet gestaltades som hårt och tufft, vilket historiskt har associerats som manliga egenskaper, 

vilket framhävde kopplingen mellan teknik och genus (Fröberg, 2010:114). 
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3. Syfte 
Denna undersökning syftar till att urskilja hur pedagoger använder Informations- och 

Kommunikations Teknik (IKT) i skolverksamheten. Jag kommer även att undersöka hur 

pedagoger integrerar IKT i den pedagogiska verksamheten för att gynna elevers utveckling och 

lärande enligt Läroplanen (Lgr 11). Jag kommer att undersöka hur pedagoger ser IKT som ett 

didaktiskt verktyg i sin undervisning. Det empiriska materialet kommer att analyseras ur ett 

genus-perspektiv där jag vill undersöka om IKT uppfattas olika beroende på lärarnas kön, och ta 

reda på om det finns andra bakomliggande faktorer som påverkar pedagogernas val gällande 

användningen av IKT i undervisningen? 

3.1 Frågeställning 
 Påverkar genus pedagogernas sätt att applicera IKT i undervisningen? 

 Hur använder pedagogerna IKT som ett didaktiskt verktyg i sin undervisning? 

3.2 Avgränsning 
Ur ett teoretiskt perspektiv är IKT ett omfattande område. Jag har valt att avgränsa det empiriska 

materialet eftersom att tidsramen och resurserna för denna studie är begränsad. Detta har 

påverkat mitt ringa antal informanter. Informanterna består utav femton pedagoger som arbetar i 

en grundskola i Stockholms södra kommun. Urvalsgruppen består av nio kvinnor och sex män 

vilka undervisar på samma skola. Det empiriska materialet för undersökningen bygger på en 

enkät från Tallvids och Hallerströms forskning från 2009. Jag har undersökt hur pedagogerna på 

denna skola upplever IKT som ett hjälpmedel i skolverksamheten. Detta kommer att behandlas 

utifrån ett genusperspektiv, vilken har en betydande roll i uppsatsens teoretiska ramverk. 
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4. Tidigare forskning 
Här presenteras forskning om IKT som undersökts på svenska skolor som fått internationell 

uppmärksamhet världen över.  

4.1 Forskning om IKT i svenska skolor 
En forskning som har uppmärksammats internationellt är En – till – En Falkenberg. Falkenbergs 

kommun i Halland var bland de första kommunerna i Sverige som satsade på att tillämpa IKT 

som didaktiskt verktyg. Under hösten 2007 involverade projektet två skolor i kommunen. 

Undersökningen följdes av forskarna Martin Tallvid, doktorand vid IT- universitetet i Göteborg 

och Helena Hallerström, fil dr i rättsociologi vid Lunds universitet.  De följde skolans utveckling 

av IKT och datoranvändningen under en treårsperiod. Utgångspunkten för undersökningen var 

att studera vad som händer med lärandet i och utanför klassrummet när elever och lärare har 

tillgång till en personlig laptop som primärt ska tillämpas som ett verktyg i skolarbetet. Målet för 

projektet var att utveckla nya arbetsformer, öka lärandelusten samt att förbättra elevernas resultat 

(Tallvid& Hallerström 2008:5). 

Syftet med projektet En- till- En Falkenberg (2009) var att dokumentera och reflektera över 

skolarbetet när datorn är det huvudsakliga verktyg som används i lärprocessen. I delrapporterna 

beskriver forskarna lärar- och elev attityderna kring IKT utifrån enkätundersökningar, 

klassobservationer och intervjuer. Resultatet av undersökningen visade att det fanns negativa 

uppfattningar och förväntningar från lärarnas sida eftersom de oroade sig för att eleverna skulle 

hamna på sociala medier och nätbaserade spelsajter. Efter ett år gjorde forskarna en uppföljning 

av pedagogernas åsikter, vilket resulterade i en mer positiv inställning till IKT.  

Forskningsrapporten som presenterades 2009 visade att de elever som hade fått datorn i 7:e klass 

och som nu gick i 8:e klass, hade tappat intresset för sociala medier och spelsajter på webben. 

Eleverna menade att intresset för dessa webbplatser avtog redan efter första året. Lärarna var 

positivt överraskade av detta och menade vidare att IKT hade effektiviserat skolarbetet eftersom 

tillgången till all information och alla läromedel fanns samlade på en plats. Datorn hade bidragit 

till en nyanserad undervisning där man använde diverse program för att presentera idéer, vilket 

ökade elev motivationen. Datorerna hade generellt bidragit till lugnare skolmiljö eftersom 
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eleverna samlade allt på en plats och glömde därmed inte böcker/papper. Den största 

förändringen hade skett bland de elever som brukade prestera sämst (Tallvid & Hallerström 

2009:45). Enligt Säljö fick Ola Erstad liknande resultat i sin forskning. Ersand gjorde en 

omfattande forskning om IKT i den praktiska verksamheten där han kom fram till att IKT 

spelade en avgörande roll i lärande processen, speciellt hos de svaga eleverna (Säljö 2002:201).  

I rapporten ”En egen dator i skolarbetet – redskap för lärande? betonar Tallvid att 

datoranvändningen kräver en engagerad administrativ ledning med rektorer som utformar en 

arbetsmiljö som driver fram betydelsen av IKT i skolarbetet för att projektet skall bli 

framgångsrikt. Här menar Tallvid att det bör finnas utbildade IT- tekniker och resurspersonal 

som pedagoger och elever kan vända sig till för att komma över tekniska besvär vid 

användandet. Annars kan datorn förbli ett objekt som associeras med spel och social 

underhållning, än ett verktyg för kunskapsutveckling (Tallvid 2010:10).  

Detta argument förstärker Torbjörn Skarin som har utfört en internationell kunskaps-översikt 

som är en inventering av större studier och forskningsrapporter inom IT och dess användning i 

skolan. Uppdraget gick ut på att ta fram rapporter och studier som undersöker sambandet mellan 

IT satsningen i skolor och elevers nytta i form av resultat och utveckling. Resultatet av denna 

undersökning visade att IT-användningen gynnade eleverna i större utsträckning om det fanns en 

balans mellan fyra faktorer, infrastruktur (ett fungerande IT system, trådlösa nätverk och IT 

support), kunskaper och färdigheter (kompetensutveckling av IT-användning), digitalt innehåll 

(allt tryckt material ersätts med digitalt) och pedagogisk vision och ledarskap (en övergripande 

pedagogisk vision för utvecklingsarbetet där rektorns praktiska engagemang och konkreta roll i 

IT satsningen var tydlig). Skarin menar att om det råder en obalans mellan dess fyra faktorer får 

man inte ut den optimala effekten av IT/IKT satsningen i skolan.  Han poängterar att tekniken 

bör kopplas till en viss pedagogisk idé för att få ett positivt resultat. Det är alltså inte IKT i sig 

som ger goda resultat utan det är hur pass integrerad tekniken är i undervisningen. Det är utifrån 

detta som skolan och pedagogerna finner strategier för hur man skall applicera IKT och dess 

teknik i skolarbetet. Kunskapen om hur man utnyttjar tekniken bidrog till att eleverna fick mer 

uppmärksamhet för sina arbeten, vilket ökade elevernas engagemang och prestation. Skarin 

menar att detta gav större motivation att studera då IT tekniken uppmuntrar till att främja 

lärandet. Eleverna kunde jobba efter egen takt och utformning (Skarin 2010:5). 
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4.2 Hur kan IKT underlätta arbetet för 

pedagogerna i skolan? 
Tallvid och Hallerström menar att tekniken som används förbereder eleven för framtiden 

eftersom många yrken numera kräver tekniska färdigheter. Forskning visar att datorn bidragit till 

en mer effektiviserad undervisning eftersom elever inte behöver vänta på sin tur för att få en 

dator. Detta har gett eleverna mer tid till att göra väl presenterade och genomtänkta 

redovisningar, vilket har ökat kvalitén på elevernas skolarbeten. Tillgången till datorn har gjort 

att eleven alltid kan hålla sig uppdaterad, även om eleven är sjuk så kan den fullfölja sitt arbete 

hemifrån och inte hamna efter. En annan positiv aspekt som lyfts fram i undersökningen är att 

allt material som eleven behöver finns samlat på en plats. Detta har bidragit till en mer 

ordningsam miljö där elever inte behöver springa ut från lektion för att hämta något eller 

glömma något material hemma (Tallvid & Hallerström 2009:39).  

4.3 Hur kan IKT försvåra arbetet för 

pedagoger i skolan? 
I Tallvid och Hallerströms undersökning framkommer det att lärarna är oroliga för att eleverna 

spenderar för mycket tid framför datorn eftersom de hellre sitter inne och spelar än att gå ut och 

få annan social aktivitet. De menar att detta kan leda till ”spelmissbruk” eftersom eleverna inte 

får någon annan psykisk eller fysisk (social) interaktion, mer än det som stöds av datorn. Lärarna 

upplever att datorn har bidragit till att de nu måste bevaka eleverna i sitt användande, eftersom 

att de agerar som ”datorpoliser” för att hålla eleverna utanför oönskade sajter.   

En annan viktig faktor som framkommer i Tallvids och Hallerströms forskning är att vissa 

pedagogerna menar att skrivandet hos eleverna försämrats, medan andra inte håller med. Det 

finns även pedagoger som menar att användandet av IKT har bidragit till 

koncentrationssvårigheter hos vissa elever (Tallvid & Hallerström 2009:67).       

Säljö menar att problematiken med IKT är att det inte längre är läraren som vet mest, vilket 

rubbar den traditionella undervisningsmetoden där boken och pedagogen var den grundläggande 

källan för information. Detta menar han har bidragit till att maktbalansen mellan elev och 
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pedagog har jämnats ut och gjort att mentorn tappat sin professionella status eftersom 

pedagogens kunskap ständigt utmanas av tekniken. Säljö menar vidare att det är problematiskt 

eftersom det inte finns färdiga program som kan appliceras i undervisningen, utan det är 

pedagogen själv som får utforma lektionens innehåll efter det som erbjuds på marknaden. Detta 

innebär att det är lärarens attityd kring IKT som kommer att avgöra hur ofta och hur nyanserad 

tekniken kommer att vara i undervisningen. Säljö menar vidare att informationsflödet har 

bidragit till att elever kritiskt måste granska informationen för att veta om det är fakta (Säljö 

2002:23). Detta omfattande informationsflödet är något som Skolverket belyser i Lgr 11 på 

följande vis; 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 

snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska 

fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ (Lgr 11: sid. 9).  

Detta förhållningssätt kräver en viss färdighet som tar tid att uppnå, vilket kan betyda att elever 

många gånger stöter på information där de inte förmår att skilja äkta fakta från fiktiv (sid. 23). 

Säljö refererar till Ersands undersökning som menar att det viktigaste med IKT är att ta reda på 

vilka möjligheter och lärandeprocesser som tekniken erbjuder eleverna. Ersand fortsätter med att 

säga att det är för många ”solskenshistorier” om IKT där man inte nämner konsekvenserna av IT 

användandet. Han menar att dessa historier är från erfarna användare vilket inte är en verklig bild 

av processen. För att få en realistisk bild bör man undersöka hur tekniken förankras i olika 

kontexter och urskilja vilka konsekvenser dessa får för skolverksamheten. Hans observationer av 

IKT i undervisningen visar på att de flesta lärare använder tekniken som ”add on”, vilket betyder 

att man lägger till metoden till de traditionella ramarna. Detta betyder att man inte gör några 

förändringar för att utnyttja teknikens potential för att stödja lärandet (Säljö 2002:192f).  Ersand 

menar att det inte är tekniken i sig som stimulerar lärande, utan det är olika resurser och metoder 

som bidrar till stimulans och kunskapsutveckling (Säljö 2002:108).  
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5. Teorianknytning 
I det här kapitlet presenteras olika teorier som belyser faktorer och sammankopplingar mellan 

teknik och genus. Litteraturen kommer att behandla bakomliggande faktorer som visar varför 

teknik kan uppfattas vara mer tilltalande för män än för kvinnor. Här presenteras även den 

konstruktivistiska synen på didaktik och pedagogik som belyser elevers kunskapsutveckling.   

5.1 Hierarki och teknik 
Genusforskning fokuserar på kön och könsrelationer. När man talar om genus så utgår man ifrån 

det biologiska könet – man och kvinna. Genus är något som görs snarare än något som är. Det är 

inget man föds till, utan något som socialt konstrueras. Dessa könsegenskaper kan variera 

beroende på vilka kulturella omständigheter som individen fostras inom (Simone de Beauvoirs 

2002:325) Dessa könsegenskaper kallas för performativ identitet eller performativitet där 

Ambjörnsson (2006) menar att kön skapas genom aktiva handlingar och upprepningar som sker 

genom sociala och psykologiska processer. Författaren menar att val av leksaker och kläder, 

förväntningar, bemötande och tilltal, är sätt att socialt konstruera kön (Fanny Ambjörnsson 

2006:80).  Genusperspektivet pekar på hela samhällets strukturering efter kön där miljöer och 

verksamheter har påverkats av dessa sociala konstruktioner. Berner menar att inga performativa 

karaktärer bör ses som något givet, utan snarare som något som omtolkas och socialt konstrueras 

(Boel Berner 2003:19).  

Författarna menar att vad som kan uppfattas som ”kvinnligt” och ”manligt” kan variera över tid, 

plats och klass (Elisabeth Sundin och Boel Berner 1996:9). Konstruerandet av kön driver fram en 

normgivande bild som skapas ur ett socialt och kulturellt sammanhang. Utifrån detta, agerar 

kvinnor och män olika vad gäller utbildning, familjebildning och yrkesliv. Detta grundar sig i att 

samhället har olika krav och förväntningar på män och kvinnor (Gerd Lindgren 1999:157). 

Genusaspekten är relevant i nästan allt som har med teknik att göra (Sundin och Boel 1996:13). 

Enligt en feministiskt orienterad teknikforskning så finns det ett samband mellan de som 

utvecklar, använder och interagerar med tekniken och genus. Teknologin tenderar att tillhöra den 

manliga arenan på grund av sociala konstruktioner som historiskt associerats med män. Denna 

historiska aspekt har påverkat utförandet av olika tekniska program som bland annat Skolverket 
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utformat. Skolverket försökte sudda ut denna gränsdragning genom att göra de tekniska ämnena 

obligatoriska. Skolverket har även försök bryta denna manliga genusprägling genom att 

omformulera teknikprogrammet för att de inte skall associeras med tekniska yrkesprogram som 

oftast kopplas samman med det manliga könet (Fröberg 2010:11, 22-23). 

Wendy Faulkner som menar att teknik påminner om traditionella tankestilar där mannen målas 

upp som hård/maskulin och kvinnan som mjuk/feminin. Denna dualism präglar många 

människors syn på teknik och genus (Fröberg 2010:112). Faulkner menar att det finns en 

rankning av teknik, beroende på vem som associeras med dem.  Mjuk teknik uppfattas som 

småskalig och organisk och förknippas med köksredskap och läkemedel. Dessa uppfattas som 

”kvinnliga”. Den hårda tekniken kopplas samman med fabriker och rymdraketer, vilka uppfattas 

som hårda och riktiga och associeras med det manliga könet (Fröberg 2010:34).  

Sundin och Berner refererar till Cynthia Cockburn som menar att användaren av tekniken visar 

på vilken hierarkisk ordning som råder (Sundin & Berner 1996:20). Hon menar att detta 

återspeglar samhällets attityder kring genus där mannen är hård, effektiv och handlingskraftig, 

medan kvinnan betraktas som en mjuk bifigur som ska stödja och underhålla mannen i hemmet 

och i sin framgång (Sundin & Berner1996, sid. 34). 

Sundin och Berner refererar vidare till Judy Wajcman som menar att det finns en bakomliggande 

genusaspekt i dessa associationer, där det finns en underförstådd mening om hur kvinnor, 

respektive män ska eller borde vara. Hon fortsätter med att säga att den tekniska kompetensen är 

en social konstruktion, där man har tillskrivit och förknippat den tekniska skickligheten med 

genus (1996:39). Dessa sociala konstruktioner har bildat stereotypa uppfattningar om att män har 

en teknisk kompetens, medan kvinnor saknar denna (Sundin & Berner1996:143). 

5.2 Working class men and ruling class men 
Wajcman menar att det finns två manliga former av maskulinitet som är framträdande inom 

tekniken. Den första formen förknippas med olika industriarbetarkulturer, där den fysiska 

styrkan och det praktiska/ mekaniska handlaget är av betydelse. Hon kallar dessa för ”working 

class men”. Denna form av maskulinitet klassas som underordnad i jämförelse med den andra. 

Den andra formen av maskulinitet tillhör den tekniska arenan, vilka hon kallar för ”ruling class 

men” Denna form sitter i avgörande maktpositioner som företag, organisationer och samhälleliga 
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institutioner och har en överordnad position. Båda formerna är kopplade till behärskning och 

kontroll av tekniska artefakter. Det gemensamma med dessa två former är att de uppfattas som 

expressiva och socialt konstituerande för vad som uppfattas som ”manligt”. De är också koncept 

om hur män konstruerar identitet i relation till teknologi och maskin (Sundin & Berner 

1996:118f).  

En annan intressant aspekt som Wajcman talar om är det faktum att teknik har varit nyckeln till 

västvärldens politiska och ekonomiska dominans, där manlig prestige om makt och inflytande 

utspelat sig. Wajcman menar att detta är en av de avgörande förklaringarna till varför teknologin 

har blivit en sådan tilltalande arena för det manliga könet. Vidare menar hon att teknologin har 

blivit den globala arenan där kampen om makt utspelar sig (Sundin & Berner 1996:117).   

Enligt Sundin och Berner menar Ulf Mellström att teknikens värld uppfattas som maskulin på 

grund av att det finns maskulina värderingar i det tekniska språkbruket. Det är genom språket 

som dessa värderingar produceras och upprätthålls. Han exemplifierar detta genom att referera 

till sin undersökning ”Teknologi och maskulinitet: Män och deras maskiner” (1996) där han 

intervjuar arbetare från två olika tekniska företag. I dessa intervjuer inser Mellström att arbetarna 

använder ett metaforiskt språk för att referera till sitt arbete. Dessa metaforer är hämtade från 

etablerade manliga domäner. Han citerar avdelningschefen på en av dessa arbetsplatser som 

säger:  

Det här projektet är precis som att spela fotboll. Alla måste sträva mot samma mål, det vill säga 

att få in bollen i mål. (Sundin & Berner 2006, sid.123). 

Mellström menar att dessa metaforiska processer lyfter fram samspelet mellan komponenter, 

människor, avdelningar och olika konstruktionslösningar där man känner samhörighet och 

gemenskap. Han menar att det är på grund av metaforiska språkbruk där man anspelar på manligt 

dominerande områden som män kan identifiera sig och få en känslomässig relation till teknik 

(Sundin & Berner 2006:125). Faktorer som uppväxtmiljö, klassbakgrund, föräldrarnas tekniska 

intresse, familjens utbildningskapital och genus påverkar hur den emotionella relationen formar 

sig (Sundin & Berner 2006:128). Det är alltså inte en fråga om genus och kompetens, utan en 

historisk och kulturell konstruktion som skapas genom språkbruket (Sundin och Berner 

1996:135). Strukturalisterna menar att det är på grund av språkets struktur som människor 
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begränsas till att bete sig efter de sociala koder som upprätthålls genom den sociala och 

kulturella gemenskapen (Ritzer 2009:497).  

Detta kan kopplas samman med George Ritzers förklaring av ”logos”, vilket betyder ord, princip, 

standard och logik eller ”logocentrism”, vilket han menar är sökandet efter ett universellt 

tankesystem som avslöjar vad som är sant, rätt, vackert etc. Mellström och Ritzer är eniga om hur 

språket kan konstruera genusaspekter genom hur det brukas. Detta bidrar till att skapa sociala 

tankesystem om vad som är sant och rätt (Ritzer 2009:498). Enligt Sundin och Berner menar 

Paul Willis att teknik genomsyrar manligt etos, som förklaras som en persons logiska och 

naturliga karaktärsdrag, där man rankar sin manlighet efter sin tekniska kunskap (Sundin & 

Berner 1996:118f).  

5.3 Konstruktivistisk syn på pedagogik 
Filosofen Sokrates hade redan en konstruktivistisk kunskapsteori 400f. Kr. Sokrates menade att 

det var genom samtalet som människan fick insikter. Han myntade den Sokratiska metoden där 

eleven utsätts för förvirring i felaktiga resonemang för att ge ett reflektionsunderlag för konkret 

kunskap. Sokrates rättade aldrig sina elevers resonemang. Han ställde istället välvalda frågor 

som ledde eleven fram till det korrekta svaret genom samspel. Eleven kom alltså själv på sina 

brister och misstag. Genom att göra detta kunde man se hur god elevens kunskap var, vilket gav 

ett djup till den kunskap som eleven hade förståelse för (Forsell 2005:54f).  

Den konstruktivistiska synen på lärande underbyggs av tron på barnets drivkraft till 

kunskapsutveckling. Detta sker genom egen kreativitet och nyfikenhet i den sociala 

interaktionen. Den konstruktivistiska synen betonar att kunskap nås genom att människan får 

vara med och experimentera, vilket bidrar till kreativitet och lustfylldhet som stimulerar 

nyfikenhet och kunskap. Konstruktivisterna belyser vikten av att låta eleverna ta initiativ till 

kunskap då det blir mer meningsfullt och bidrar till att eleverna styr sin egen utveckling (Säljö 

2005:56). För att utveckla kreativiteten i elevers tänkande bör man låta dem använda fantasin i 

sitt arbete i skolan. Det är genom fantasin som tanken utvecklas. Engagemanget under lektioner 

ökar när pedagoger skapar lustfyllda situationer där elever får vara en del av det som skapas. Det 

är motivationen som skapar kontroll då elever drivs av egen vilja att nå kunskap (Birgitta 

Kullberg 2008:31).  Jean Piaget menade att ett eget initiativtagande till lärande, gör kunskapen 
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mer meningsfull (Säljö 2000:57). Ett meningsfullt lärande bygger på individens förmåga att 

kunna urskilja den praktiska användningen av kunskapen. Skolan skall praktisera problem som 

eleven kan komma att möta i samhället och förkasta gamla tiders auktoritära regelverk. 

Dewey ifrågasatte traditionella uppfostringsmetoder. Han såg ingen skillnad mellan teori och 

praktik, dessa skulle fungera i symbios i det praktiska livet. Skolan är en del av samhället och 

skall därför fungera i det existerande samhället (John Dewey 95:41). Deweys learning by doing 

handlar om relationen mellan kunskap och handling. Det fanns även ett annat verktyg som 

Dewey belyser, vilket är språket som bidrar till social interaktion, vilken har en avgörande 

betydelse för elevens kunskapsutveckling (Dewey 1995:21ff). 

5.4 Språket - det essentiella verktyget 
Vygotskij menar att kunskap skapas i sociala sammanhang vilket sker genom olika fysiska och 

psykologiska redskap, artefakter. Vygotskijs tankar och teorier kring lärande utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, där man menar att människan formas efter de kulturella 

omständigheter och den sociala interaktionen som individen fostras i. Kunskap kan därmed se 

olika ut, beroende på vilken kultur man växer upp i (Säljö 2005:35).  

De sociala sammanhang som sker i undervisningen, där eleven får interagera med andra 

individer, bidrar till en kunskapsutveckling. Kunskaper, värderingar och förmågor förs vidare via 

interaktionen och sker inte på ett mekaniskt sätt där kunskapen objektivt transporteras mellan 

individer. Den sociala interaktionen är en essentiell del i elevers kunskapsutveckling (Kullberg 

2004:159). Det är därför Vygotkij belyser språkets roll, eftersom det är redskapet som används 

vid interaktion med andra. Det är genom språket man utvidgar sina kunskaper och färdigheter 

genom att dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras (Säljö 2005:123). 

5.5 IKT – Barnens maskin 
Leif Strandberg (2007) har utgått från Vygotskijs teori där han praktiskt och teoretiskt visar, hur 

man pedagogiskt och didaktiskt kan applicera IKT i undervisningen för att gynna elevers 

kunskapsutveckling. Vygotskij ser den vuxna som en mentor där undervisningen inte får vara för 

avancerad, utan anpassas efter barnets förförståelse och mentala mognad(Säljö 2005:123). 

Datorn är den artefakt som stödjer kommunikation och teckenanvändning, vilket Vygotskij 
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menar är vad som krävs för att stimulera lärande. Datorn har förändrat synen på vilka verktyg 

som kan användas för att stimulera lärande. IKT kallas ibland för ”barnens maskin” eftersom att 

den kan kringgå textbaserade koder och istället använda ikoner, vilket bidrar till att barnet ”kan 

göra innan de vet” (Leif Strandberg 2007:93). Datorn skapar lärmiljöer som assisterar barnet att 

konkret närma sig världen.  Detta bekräftas när barn utvecklas genom att söka och avkoda 

sammanhang i realiteten utan att kunna språket eller avkodning av bokstäver. Detta menar 

Strandberg (2007) är en bekräftelse på Vygotskijs teori om att individens kompetens återfinns i 

enheter som ”subjekt – objekt – verktyg” där aktivt deltagande är nyckeln till utveckling. 

Vygotskij talar om den ”proximala utvecklingszonen” där han menar att barnet behöver 

stimulans av en vägledare, en vuxen eller en annan elev som kan lite mer än han själv, för att 

göra framsteg och nå en högre kunskapsnivå än den individen besitter (Strandberg 2007:94).  

IKT har blivit en del av dessa ”vägledare” som kallas för ”a more capable peer” som samarbetar 

med pedagoger i barnets kunskapsutveckling. Interaktionen mellan objektet (datorn), subjektet 

(barnet) och verktyget (IKT) gör att barnet själv får styra hur pass långt den tar sig igenom 

utvecklingszonerna.  Den tekniska utvecklingen har lett till att maktbalansen mellan vuxna och 

barn har skiftat, där vuxna inte längre är de som vet mest. Detta har utvecklat en ny sorts 

”kollegialitet” mellan elev och lärare där det har blivit legitimt att fråga om hjälp. Detta har lett 

till en metakognition, det vill säga att individer tänker kring sitt tänkande eftersom att man öppet 

kommunicerar om sin kunskap. Man lånar därmed kompetens mellan varandra och med datorn 

för att tillsammans utmanas i utvecklingszonerna(Strandberg 2007:93f). 
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6. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa och motivera urvalet, materialet och metoden som jag har 

valt att använda mig av i undersökningen.  

6.1 Kvantitativa metoder 
Jag valde att göra en enkätundersökning där jag använde Tallvids & Hallerströms (2009) 

enkätfrågor. Detta var ett genomtänkt val eftersom jag ville få en helhetsbild utav pedagogernas 

attityder kring IKT på den aktuella skolan som jag valt. Tallvids & Hallerströms undersökning 

genomfördes på en skola i Falkenbergs kommun och jag ville se vad en undersökning som denna 

skulle resultera i på en skola i en förort utanför Stockholms innerstad. Jag menar att sociala och 

ekonomiska förhållanden kommer att påverka utfallet i en undersökning, eftersom att dessa 

faktorer påverkar förutsättningarna för hur IKT kan komma att integreras i dessa miljöer. 

Frågorna i enkäten överensstämmer med uppsatsens syfte och frågeställning och kommer att 

kunna presenteras i tabeller där resultatet gör att läsaren kan urskilja de manliga och kvinnliga 

attityderna kring IKT. I det färdigställda frågeformuläret finns det fastställda svarsalternativ. 

Fördelen med tabeller är att man får en konkret bild av hur ett fenomen som IKT uppfattas och 

jämför resultatet bland könen (Stukát 2005: 44). Nackdelen med denna metod är att 

svarsalternativen inte blir djupgående samt att det inte går att kontrollera om frågorna uppfattas 

rätt av svarspersonerna. Frågorna hävdar jag, var tydligt formulerade i min undersökning vilket 

ledde till att tolkningsutrymmet minskade och därmed minimerades ändå risken för misstolkning.   

Omfattningen i denna undersökning är relativt begränsad vilket gör att det inte går att dra några 

generella slutsatser. Validitet handlar om att mäta det som initialt avsågs. Detta är något som 

denna undersökning har kunnat uppnå eftersom jag har utgått från ett beprövat material (Tallvids 

och Hallerströms enkätfrågor 2009) som har återkopplats till min frågeställning och 

undersökningens syfte. Resultatet i denna undersökning har givit ett gott och trovärdigt resultat 

vilken behandlar de frågor som jag ville få besvarade i min undersökning, vilket är vad validitet 

handlar om. 

Det är viktigt att man i en undersökning mäter det man avser att mäta och det är även viktigt att 

se till de perspektiv som hotar validiteten. Jag kommer inte kunna återge ett exakt resultat därför 
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att min undersökning baseras på ett ojämnt empiriskt antal kvinnor respektive män. Detta gör att 

kvinnorna kommer att vara överrepresenterade. Det här hade kunnat undgås genom att använda 

procentsatser i resultatet men eftersom mitt empiriska material är begränsat blir det svårt att tala 

om procentsatser i de förutsättningar denna undersökning har i ett tids- och omfångsaspekt. 

Därför har jag valt att använda mig av andelar för att försöka visa skillnaderna mellan de 

kvinnliga och manliga resultaten i undersökningen.  

Jag delade ut enkäten till tjugo stycken pedagoger och fick tillbaka femton besvarade enkäter. 

När jag hade fått in resultaten började jag med att dela upp enkäterna i kvinnliga respektive 

manliga svar. Jag sammanställde därefter det empiriska materialet i tabeller för attförtydliga om 

det fanns några skillnader i hur IKT har uppfattats och applicerats i undervisningen bland båda 

könen. Jag valde att göra tabeller för att få en helhetsbild om hur IKT appliceras i 

undervisningen bland kvinnliga och manliga pedagoger. Stukát menar att tabeller är ett effektivt 

och ”slagkraftigt” sätt att presentera sina resultat, eftersom att de visar ett konkret resultat av en 

undersökning där man lätt kan följa vad och vilka som har deltagit (2005: 72). 

6.2 Urval 
I undersökningen valde jag en högstadieskola i Stockholms södra kommun som sedan ett år 

tillbaka använder sig av IKT i skolverksamheten. Skolan startade En– till–En projektet under 

vårterminen 2012 vilket har fortlöpt under det senaste året. Skolverksamheten består av cirka 500 

elever där man har årskurs F-9. I skolan arbetar cirka 45 lärare. IKT används enbart av 

högstadielärarna, vilka är omkring 20 pedagoger (med vikarier inräknade). Denna undersökning 

omfattar därmed enbart dessa lärare. Denna grupp lärare består av nio manliga och elva 

kvinnliga pedagoger i åldrarna 25-60. Två av dessa pedagoger har varit verksamma i skolan i 

cirka 25-30 år, medan resterande del av gruppen är en spridning från några års erfarenhet, upp till 

tio års erfarenhet.  Dessa pedagoger har alla en behörighet i grundskolans senare år och är 

utbildade högstadielärare. Skolan har under det senaste året distribuerat var sin dator till alla 

högstadielärare och elever, vilket innebär att alla har tillgång till tekniken. Samtliga individer har 

använt IKT dagligen, oavsett vilket ämne de undervisar i. Skolan är utvald eftersom den gjort en 

ekonomisk prioritering och distribuerat en dator till varje elev och lärare vilket var ett måste för 

genomförandet av studien. När jag hade tillfrågat den aktuella skolan för studien fick jag 
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bekräftat utav ledningen i skolan att de ville delta i min enkätundersökning då de var intresserade 

av att bli mer medvetna om hur IKT har tagits emot och integrerats i deras lärarkår. 

6.3 Bortfall 
Alla tjugo pedagoger tilldelades varsin enkät. Fem av dessa pedagoger valde att avstå från att 

delta då de nyligen börjat sin tjänstgöring på skolan och de har därmed inte haft tillgång till en 

egen dator eller utbildning om hur man didaktiskt kan använda IKT i undervisningen. Detta 

betyder att undersökningens urvalsgrupp består av 15 pedagoger, nio kvinnor och sex män.Mitt 

empiriska material utgår enbart från denna skola och denna lärargrupp. Alla personerna svarade 

på alla frågor, vilket betyder att det inte finns något internt bortfall.  

6.4 Forskningsetiken 

Jag ser det som viktigt att ta hänsyn till de etiska frågor som berör alla deltagande. Forskaren ska 

informera informanterna om deras rättigheter där speciellt fyra aspekter är essentiella för en valid 

undersökning. Dessa aspekter är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. För att uppnå dessa krav skickade jag ut ett mail till alla berörda pedagoger där 

jag informerade om min undersökning och dess syfte och om undersökningens tillvägagångssätt i 

stora drag (Missivbrev Bilaga 1). Jag informerade även om att deltagaren har rätt att när som 

helst avbryta sin medverkan, vilket uppfyller informationskraven. Informanterna fick även 

vetskap om samtyckeskravet där deltagarens rätt att själv bestämma över sin medverkan i 

undersökningen bör bekräftas. Jag har även understrukit att resultaten i undersökningen är 

konfidentiellt, vilket enkäten också bekräftar då det står att namnen inte behöver delges. 

Pedagogerna är även medvetna om att varken skolans eller kommunens namn kommer att 

nämnas. Att inte veta vem som tycker vad i en enkätundersökning (då man vill skydda personen 

som deltar i undersökningen) har sina för och nackdelar. Fördelen är att deltagarna ”vågar” 

kryssa i sina verkliga åsikter om vad de tycker och tänker om saken i fråga, nackdelen är att jag 

inte kan be personen ifråga utveckla sina svar för att få en mer djupgående bild av varför de 

tycker på ett visst sätt. Jag har även utförligt skrivit om nyttjandekravet där jag understrukit att 

uppgifterna som samlats in via enkätfrågorna endast kommer att användas i forskningssyftet till 

detta examensarbete och inte för andra kommersiella eller icke-vetenskapliga syften (Esiasson 

m.fl., 2009: 290). 
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7. Resultat och analys av enkät 

undersökningen presenterade i 

numrerade tabeller. 
Tabell 1. Jag samarbetar mer med andra lärare efter införandet av IKT. 

Kön Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte 

Kvinnor 2 2 3 2 

Män 3 2 1 0 

Totalt 5 4 4 2 

          Antal personer 

Den största andelen manliga pedagoger (5/6 delar) menar att de helt eller delvis upplever ett 

större samarbete med andra lärare än innan införandet av IKT. En tredjedel av de kvinnliga 

pedagogerna upplever ingen förändring, bara en manlig pedagog delar denna åsikt. Vi kan se att 

nästan två tredjedelar instämmer helt eller delvis om att deras samarbete förbättras sedan IKT 

tillkommit. 

Tabell 2. Min lärarroll i klassrummet har förändrats sedan införandet av 

      IKT.  

Kön Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte 

Kvinnor 3 3 2 1 

Män 0 3 3 0 

Totalt 3 6 5 1 

          Antal personer  

En tredjedel av de kvinnliga informanterna instämmer helt om att deras roll förändrats sedan 

införandet av IKT. En tredje del menar att detta delvis stämmer, medan en tredjedel inte 

instämmer eller inte upplever någon förändring. Tre av de manliga pedagogerna instämmer 

delvis om att det skett en förändring, medan hälften inte ser någon förändring. De som känner 

den största skillnaden i sin roll sedan införandet av IKT är de kvinnliga pedagogerna. Här ser vi 
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att en tredjedel av de kvinnliga informanterna(medan ingen av de manliga informanterna) 

instämmer helt om att IKT har förändrat sin lärarroll i klassrummet. Siffrorna kan tolkas som att 

de manliga pedagogerna inte är lika övertygande om att IKT har förändrat deras lärarroll. 

Resultatet visar ändå att två tredjedelar av både de manliga och kvinnliga informanterna är 

överens om att det skett en förändring i deras roll sedan IKT kom till.  

Tabell 3. En till En har underlättat mitt arbete sedan införandet av IKT. 

Kön Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte 

Kvinnor 3 3 2 1 

Män 0 4 1 1 

Totalt 3 7 3 2 

              Antal personer 

Sex kvinnliga pedagoger, vilka representerar två tredjedelar av de kvinnliga informanterna, 

instämmer helt eller delvis om att IKT underlättat deras arbete. Här är de kvinnliga och manliga 

pedagogerna likstämmiga eftersom att lika stor andel manliga pedagoger delar denna åsikt. Vi 

kan se att de kvinnliga pedagogerna upplever en större skillnad eftersom en tredjedel menar att 

de helt instämmer med detta.  De manliga pedagogerna är inte lika övertygade om denna åsikt. 

Resultatet i denna fråga är att tvåtredjedelar av informanterna är överens om att IKT på något sätt 

underlättat deras arbete i skolan. 

Tabell 4. Undervisningen har blivit mer varierad. 

Kön Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte 

Kvinnor 5 3 1 0 

Män 1 3 2 0 

Totalt 6 6 3 0 

          Antal personer 

Åtta av nio kvinnliga pedagoger instämmer helt eller delvis om att undervisningen blivit mer 

varierad sedan införandet av IKT. Denna mening är delad av fyra manliga pedagoger. Här ser vi 

att en större andel kvinnliga pedagoger upplever att IKT bidragit till en varierad undervisning. 

Den största skillnaden bland könen är att mer än hälften av de kvinnliga informanterna 
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instämmer helt om att IKT bidragit till en mer varierad undervisning, medan endast en manlig 

pedagog delar denna åsikt. Tolv informanter instämmer helt eller delvis om att IKT bidragit till 

en mer varierad undervisning. 

Tabell 5. Elevernas påverkan på undervisningen har ökat. 

Kön Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte 

Kvinnor 2 6 1 0 

Män 0 3 3 0 

Totalt 2 9 4 0 

          Antal personer 

Tvåtredjedelar av de kvinnliga pedagogerna och hälften av de manliga instämmer delvis om att 

elevernas påverkan på undervisningen ökat sedan IKT applicerats. Den återståendedelen av de 

manliga pedagogerna menar att de inte upplever någon förändring. Två av de kvinnliga 

pedagogerna instämmer helt med att elevernas påverkan ökat. Här ser vi att de kvinnliga 

pedagogerna är mer övertygade om detta påstående än vad som upplevs av de manliga 

pedagogerna. Mer än tvåtredjedelar instämmer helt eller delvis med att elevernas påverkan på 

undervisningen ökat sedan IKT tillämpats.  

Tabell 6. Eleverna har lättare att nå kunskapsmålen. 

Kön Stämmer helt Stämmer delvis Ingen förändring Stämmer inte 

Kvinnor 2 4 0 3 

Män 1 4 0 1 

Totalt 3 8 0 4 

          Antal personer 

Sex kvinnliga och fem manliga instämmer helt eller delvis med att IKT underlättat för eleverna 

att nå kunskapsmålen. Här ser vi att lika många andelar, män som kvinnor delar denna åsikt. Vi 

kan se en skillnad mellan könen där en tredjedel av de kvinnliga pedagogerna inte är lika 

övertygade om detta påstående som de manliga pedagogerna verkar vara. Ingen menar att det 

inte har skett någon förändring, utan pedagogernas meningar är motpoler där vissa menar att IKT 

underlättat för eleverna att nå kunskapsmålen och andra menar att detta inte stämmer. 
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Undersökningen visar ett resultat där mer än två tredjedelar är överens om att IKT helt eller 

delvis har underlättat för eleverna att nå kunskapsmålen.  

Hur pedagogerna använder IKT i praktiken 

Tabell 7. Jag använder IKT för att skicka ut uppgifter. 

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 1 2 1 0 5 

Män 1 2 1 0 2 

Totalt 2 4 2 0 7 

          Antal personer 

Här ser vi att en tredjedel av de kvinnliga och hälften av de manliga pedagogerna använder IKT 

dagligen eller veckovis för att skicka ut uppgifter. Två tredjedelar av de kvinnliga och hälften av 

de manliga väljer att någon gång i månaden eller helst aldrig att skicka uppgifter via IKT. Det 

denna tabell visar är att de manliga pedagogerna är bättre på att använda IKT i detta syfte, än de 

kvinnliga pedagogerna. 

Tabell 8. Jag använder IKT för att samla in uppgifter, läxor & eller prov. 

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 2 3 2 1 1 

Män 1 2 2 0 1 

Totalt 3 5 4 1 2 

          Antal personer 

Här ser vi att hälften av de manliga pedagogerna och fem av de kvinnliga väljer att dagligen eller 

veckovis att samla in uppgifter och dylikt via IKT. Här ser vi att båda könen är ganska jämlika i 

att använda IKT för detta syfte. Vi kan se att det är nästan lika många pedagoger som frekvent 

använder sig av tekniken och lika som väljer att avstå från det. Här ser vi inga tydliga skillnader 

mellan könen. 
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Tabell 9. Jag använder IKT för att kommunicera med eleverna via e-

mail. 

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 1 2 2 1 3 

Män 0 1 3 1 1 

Totalt 1 3 5 2 4 

          Antal personer 

En tredjedel av de kvinnliga pedagogerna väljer att dagligen eller veckovis kommunicera med 

eleverna via IKT:s mailtjänst. En tredjedel av de kvinnliga pedagogerna väljer att nästan aldrig 

använda sig av IKT för detta syfte. De manliga pedagogerna är sämre att använda IKT för detta 

syfte än vad de kvinnliga pedagogerna är. Hälften av de männen menar att de någon gång i 

månaden använder sig av e-mailtjänsten. Vi kan tydligt se att mer än två tredjedelar helst väljer 

att avstå från att kommunicera med eleverna via IKT:s e-mail tjänst. 

Tabell 10.  Jag låter eleverna använda Internet.  

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 5 2 2 0 0 

Män 4 0 1 1 0 

Totalt 9 2 3 1 0 

          Antal personer 

Internet är något som ingen pedagog väljer bort. Mer än hälften av de kvinnliga och manliga 

pedagogerna väljer att frekvent använda sig av internet under lektionstid. Mindre än en tredjedel 

väljer att låta eleverna använda Internet någon gång i månaden eller terminen. Vi kan även se att 

mer än två tredjedelar låter eleverna använda Internet i sin dagliga verksamhet. 
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Tabell 11. Jag låter eleverna visa egna förberedda 

presentationer/redovisningar (som inte görs under 

lektionstid). 

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 4 2 1 0 2 

Män 1 2 0 2 1 

Totalt 5 4 1 2 3 

          Antal personer 

Här ser vi att mer än tvåtredjedelar av de kvinnliga och hälften av de manliga pedagogerna låter 

eleverna visa egna presentationer med hjälp av IKT. Pedagogerna ägnar ingen tid av 

undervisningen för att förbereda dessa presentationer, utan det får eleven göra under sin fritid. 

Hälften av de manliga och en tredjedel av de kvinnliga pedagogerna menar att de ägnar tid till 

detta någon gång i månaden, under terminen eller aldrig.  Totalt ser vi att mindre än två 

tredjedelar ägnar tid av undervisningen till detta syfte, medan mer än en tredjedel helst avstår. 

Tabell 12. Jag låter eleverna göra presentationer/redovisningar(under 

lektionstid). 

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 2 0 4 3 0 

Män 1 1 1 1 2 

Totalt 3 1 5 4 2 

          Antal personer 

Här ser vi att mindre än en tredjedel av alla pedagoger låter eleverna göra egna presentationer 

under lektionstid. Mer än två tredjedelar av alla informanter använder sig av IKT i detta syfte 

någon gång i månaden, under terminen eller aldrig. I denna fråga finns det inga stora skillnader 

mellan könens användning av IKT i undervisningen.  
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Tabell 13. Jag låter eleverna spela in ljud, fotografera eller göra film 

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 0 1 2 4 2 

Män 0 0 1 3 2 

Totalt 0 1 3 7 4 

           Antal personer 

Samtliga pedagogerna väljer att avstå från att låta eleverna göra fotografi, ljud- och filmarbeten. 

Fjorton av femton pedagoger låter eleverna använda IKT i detta syfte någon gång i månaden, 

under terminen eller aldrig. Endast en kvinnlig pedagog bryter detta mönster genom att någon 

gång i veckan låta eleverna använda respektive digitala medel inom IKT. 

Tabell 14. Jag låter eleverna använda pedagogiska spel 

Kön Varje/nästan 

alla lektioner 

Någon gång/ 

vecka 

Någon gång/ 

månad 

Någon gång/ 

termin 

Aldrig/ nästan 

aldrig 

Kvinnor 0 1 3 0 5 

Män 0 0 1 3 2 

Totalt 0 1 4 3 7 

          Antal personer 

Denna tabell visar att pedagogiska spel är något som sällan används i undervisningen. Samtliga 

kvinnliga och manliga pedagoger väljer att använda IKT i detta syfte någon gång i månaden, 

under terminen eller aldrig.  Bara en kvinnlig pedagog menar att hon använder pedagogiska spel 

någon gång i veckan.  
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Hur IKT har påverkat pedagogerna i praktiken 

Tabell 15. Hur upplever du klassrumssituationen 

Kön Till det bättre Till det sämre Ingen förändring 

Kvinnor 8 1 0 

Män 3 1 2 

Totalt 11 2 2 

          Antal personer 

Samtliga kvinnliga pedagoger, utom en, upplever att klassrumssituationen förbättrats sedan IKT 

tillkommit. Hälften av de manliga pedagogerna delar denna åsikt. Två av de manliga 

pedagogerna upplever ingen förändring, vilket är något som de kvinnliga pedagogerna inte håller 

med om. Här kan vi se att den största skillnaden mellan könen är att de kvinnliga pedagogerna 

upplever en större förbättring i klassrummet än vad som upplevs av de manliga pedagogerna. 

Tabell 16. Hur bedömer du dina kunskaper och din skicklighet i att 

använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel i 

undervisningen?  

Kön Mycket bättre än för 

ett år sen 

Bättre än för ett år sen Oförändrat 

Kvinnor 3 6 0 

Män 0 5 1 

Totalt 3 11 1 

           Antal personer 

Här kan vi se att en tredjedel av de kvinnliga informanterna upplever en märkbar skillnad i sina 

kunskaper att använda IKT som pedagogiskt medel. De återstående kvinnliga pedagogerna 

menar att de har förbättrat sina kunskaper om användandet men upplever inte en märkbar 

skillnad. Samtliga manliga pedagoger, utom en, bedömer att deras kunskaper förbättrats och 

utvecklats men inte så märkbart som en tredjedel av de kvinnliga informanterna menar. En 

manlig pedagog menar att hans kompetens är oförändrad. Vi kan ändå se ett resultat som visar att 
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majoriteten upplever att deras kunskaper i att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel har 

blivit bättre än för ett år sedan. 

Tabell 17.  Får du kompetensutveckling i att använda datorn som 

pedagogiskt hjälpmedel? 

Kön Ja, tillräckligt Ja, men behöver mer Nej 

Kvinnor 2 6 1 

Män 1 5 0 

Totalt 3 11 1 

           Antal personer 

Här ser vi att majoriteten menar att de behöver utveckla sina färdigheter för att kunna utnyttja 

IKT som ett applicerbart pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen. Mer än två tredjedelar menar 

att de behöver kompetensutveckling i sitt användandeav datorn. Tre pedagoger menar att de fått 

tillräcklig kompetensutveckling. 

Tabell 18. Har du upplevt att någon elev använt datorn för att surfa på 

Internet/chatta eller spela spel på lektionstid, utan lärares 

tillåtelse? 

Kön Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja men vid 

enstaka tillfällen 

Nej 

Kvinnor 4 4 1 0 

Män 2 1 3 0 

Totalt 6 5 4 0 

           Antal personer 

Tabellen visar att ingen pedagog upplever att eleverna håller sig till de sajter som är accepterade 

under lektionstid. Här ser vi det tydligast hos de kvinnliga informanterna där majoriteten menar 

att detta inträffar dagligen eller veckovis. Denna mening delar hälften av manliga pedagogerna, 

medan andra halvan menar att det sker vid enstaka tillfällen. Resultatet är ändå att mer än två 

tredjedelar upplever att datorn, med jämna mellanrum, används i fel syfte.  
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8.  Sammanfattning av resultat och analys 
I följande del sammanförs en sammanfattning av resultat och analys från enkätundersökningen 

utifrån de värden som presenterats i tabellerna.  

 Påverkar genus pedagogernas sätt att applicera IKT i undervisningen? 

IKT har bidragit till att de manliga pedagogerna samarbetar mer nu än tidigare, medan de 

kvinnliga pedagogerna inte upplever någon större förändring. Det som de kvinnliga pedagogerna 

menar har förändrats sedan IKT applicerats i undervisningen, är att de upplever en större 

förändring i sin roll som lärare. Där kan vi se att de manliga pedagogerna inte upplever lika stor 

förändring som de kvinnliga pedagogerna. Båda könen upplever att En-till-En har underlättat 

arbetet i skolan, där IKT har hjälp till att göra undervisningen mer varierad än tidigare. Den 

största skillnaden som man kan tyda i undersökningen är att det är fler kvinnliga än manliga 

pedagoger som menar på att deras kunskap och skicklighet i sitt användande av tekniken har 

förbättrats mycket mer än hos de manliga pedagogerna De manliga pedagogerna är överens om 

att deras tekniska kunskaper förbättrats men skillnaden är störst bland de kvinnliga pedagogerna. 

Båda könen menar att de behöver utveckla den tekniska kompetensen för att kunna utnyttja 

tekniken till fullo. Man kan se att tekniken inte utnyttjas i den mån som är möjlig av båda könen, 

då man väljer att avstå från att kommunicera med eleverna via IKT, man använder sig inte av 

pedagogiska spel under lektionstid, man väljer inte att skicka ut uppgifter via IKT eller att låta 

eleverna spela in ljud, film eller fotografera. Tekniken utnyttjas mest till att samla in uppgifter 

och låta eleverna surfa på nätet för information.  Man kan dock se att de kvinnliga pedagogerna 

låter eleverna utnyttja tekniken mer än de manliga pedagogerna då man låter eleverna använda 

IKT mer frekvent till att visa presentationer och redovisningar. Man kan även se att tekniken 

utnyttjas mer av de kvinnliga pedagogerna då åtta av nio är överens om att elevernas påverkan på 

undervisningen ökat sedan IKT tillkommit. Bland de manliga deltagarna är man inte lika överens 

då tre menar att det delvis stämmer att elevers deltagande ökat, medan tre menar att detta inte 

stämmer. Det som båda könen är överens om är att klassrumssituationen förbättrats sedan IKT 

applicerats i skolverksamheten.  
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 På vilket sätt påverkar IKT elevers kunskapsutveckling samt lärande utifrån 

pedagogernas erfarenheter? 

Samtliga pedagoger delar åsikten om att IKT bidragit till en förändring i undervisningen. Nästan 

alla kvinnliga (8 st.) och manliga (6 st.) pedagoger menar att IKT har bidragit till en mer varierad 

undervisning där elevernas inflytande ökat. Mer än två tredjedelar (elva av femton) menar att 

IKT stödjer och underlättar för eleverna att nå kunskapsmålen, samt att klassrumssituationen 

förändrats till det bättre i takt med att IKT kommit in i undervisningen. Om man skall tolka dessa 

resultat kan man säga att IKT kan vara ett verktyg som märkbart stödjer pedagogerna i elevernas 

kunskapsutveckling. Detta trots att elva pedagoger menar att de inte fått tillräcklig 

kompetensutveckling i sitt användande av datorn som pedagogiskt hjälpmedel.  

 Hur använder pedagogerna IKT som ett didaktiskt verktyg i sin 

undervisning? 

De flesta pedagogerna väljer att avstå från att skicka ut uppgifter via IKT. Lite mer än en 

tredjedel(sex av femton) av pedagoger väljer att använda IKT med denna avsikt, vilket generellt 

sker någon gång i veckan. Åtta av femton pedagoger väljer att använda IKT för att samla in 

uppgifter, läxor och prov, vilket oftast sker någon gång i veckan. Lite mer än tvåtredjedelar (elva 

av femton) väljer helst att avstå från att låta eleverna göra egna presentationer eller 

redovisningar. Man vill helst inte att eleven tar tid av undervisningen för att förbereda dessa 

arbeten men man låter eleverna visa vad de gjort eller förberett hemma på lektionerna. Detta är 

något som kan uppfattas som motsägelsefullt, eftersom att man tillåter eleverna att använda 

undervisningstiden till att visa upp sitt arbete men inte till att göra det i klassrummet, där både 

lärare och elev kan ta del av det som skapas.  Samtliga pedagoger (fjorton av femton) avstår även 

från att låta eleverna spela in ljud, film, fotografera eller spela pedagogiska spel. Mer än två 

tredjedelar av pedagogerna är överens om att de tillåter eleverna använda Internet för 

informationssökning. Elva av femton pedagoger menar att detta sker någon gång i veckan eller 

nästan varje lektion. 
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 Vilka positiva samt negativa aspekter av IKT kan lyftas fram ur ett 

didaktiskt perspektiv? 

De positiva aspekterna som lyfts fram i enkätundersökningen är att de flesta pedagoger är 

överens om att de samarbetar bättre med andra lärare tack vare IKT. Denna förändring är störst 

bland de manliga pedagogerna, där alla sex deltagare menar att IKT helt eller delvis har 

underlättat samarbete med andra pedagoger. Totalt menar två tredjedelar att IKT underlättat 

deras arbete i skolan. Elva av femton pedagoger menar att elevernas påverkan i undervisningen 

ökat och att de nu har lättare att nå kunskapsmålen. En annan positiv aspekt som illustreras i 

undersökningen är att klassrumssituationen förbättrats och att eleverna har lättare att nå 

kunskapsmålen. Pedagogerna är även samstämmiga om att eleverna håller sig borta från otillåtna 

webbplatser, som till exempel visar grovt våld eller erotiskt material.  Tolv av femton pedagoger 

menar att det inte sker någon kränkning, mobbing eller trakasseri i skolan. 

De negativa aspekter som framkommit i enkätundersökningen är att de flesta pedagoger upplever 

att de inte har tillräcklig kompetens i IKT. De skulle vilja utveckla kompetensen för att kunna 

utnyttja tekniken bättre i undervisningen. Enkätundersökningen belyser att pedagogerna inte 

utnyttjar tekniken i den mån som är möjlig, vilket kan bero på att de saknar den kompetens som 

behövs för att kunna integrera tekniken i undervisningen. En annan negativ men viktig aspekt 

som framkommer är att många pedagoger inte känner att de har kontroll över vilka webbsajter 

eleverna besöker. De har problem med att hålla eleverna borta från spelplatser eller andra sociala 

medier som är lättillgängliga, vilket gör det pedagogiska arbetet problematiskt för pedagogerna 

eftersom att lektionstiden används i fel syfte på grund av IKT. 
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9. Diskussion 
Deweys (1995) pedagogiska teori säger att elevens undervisning skall ligga så nära det praktiska 

livet som möjligt. Detta är något som han betonar eftersom att eleven skall kunna förankra sin 

kunskap i något som han kommer att bruka. Detta kan ses som ett konstruktivistiskt synsätt där 

man menar att kunskap sker i interaktion med sin omvärld, där den teoretiska kunskapen 

förknippas med det praktiska och vardagliga livet. Det är därför Dewey (1995) menar att om 

eleven inte finner mening i den kunskap som skolan förmedlar, där det finns en sammankoppling 

mellan teori och praktik, blir inte kunskapen av värde eftersom att den teoretiska kunskapen inte 

förankras i det sociala och praktiska livet. IKT kan vara verktyget som kan ge tillträde till eleven 

att finna mening i det som förmedlas eftersom att han snabbt kan vända sig till, till exempel 

Internet, för att få stöd i de områden som kunskapen brister. Det som kan vara problematiskt i 

detta är att eleven inte utvecklat ett kritiskt förhållningssätt, vilket gör att den informationen som 

hittas, inte alltid stämmer med verkligheten. Det blir med andra ord svårt att skilja på vad som är 

verkligt och vad som är falskt i detta omfattande informationsflöde. Detta kan vara mer 

problematiskt bland de yngre eleverna som inte utvecklat ett kritiskt förhållningssätt, än hos 

högstadie- eller gymnasieelever. Om man ser detta från de kunskapsmål som förespråkas av 

Skolverket är detta ett effektivt sätt att utveckla ett kritiskt förhållningssätt hos eleven. IKT kan 

vara ett steg i rätt riktning där eleven utvecklar förmågan att ifrågasätta källor för att skapa en 

egen uppfattning om ämnet som behandlas. 

Om vi skall återkoppla tabellerna till de teorier som används i undersökningen, kan vi se att det 

finns indikationer på mitt empiriska material som kan kopplas samman till det teorierna 

insinuerar. I tabell femton kan vi se att elva av femton pedagoger menar att klassrumssituationen 

förbättrats sedan IKT applicerats där eleverna har lättare att nå kunskapsmålen (tabell 6). Detta 

kan ha att göra med att eleverna kan ta del av det som förmedlas i undervisningen, även om de 

inte skulle vara närvarande. Piaget (Säljö, 2002) menar att elevens eget initiativtagande bidrar till 

att lärandet blir mer meningsfullt. Genom IKT får eleven ett direkt gensvar till förfrågningar, 

vilket bidrar till att eleven kan hålla sig uppdaterad och inte hamna efter. Detta underlättar 

arbetet för både eleven och pedagogen, vilket tabell tre visar, där elva av femton pedagoger 

menar att IKT underlättat arbetet i skolan.  
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I tabell fem kan vi se att elva av femton pedagoger menar att tekniken bidragit till att elevernas 

påverkan på undervisningen ökat. Kullberg (2008) menar att pedagoger kan driva fram detta 

genom att skapa en lustfylldmiljö där eleven får vara en del av det som förmedlas. Detta kan 

associeras med det som Vygotskij kallar för aktivt deltagande. Han menar att det genom samspel 

mellan objekt (datorn), subjekt (eleven) och verktyg (IKT, läromedel och pedagog) som 

kompetens utvecklas. Eleven får en större förståelse av det som förmedlas genom att själv vara 

drivkraften bakom sin kunskap. IKT blir ett av de medel som eleven använder för att förankra 

och utveckla kunskap. Detta är vad Vygotskij (Strandberg, 2007) kallar för ”a more capable 

peer” där interaktionen mellan elev och pedagog samspelar i utvecklingszonerna.  

Strandberg (2007) bygger vidare på Vygotskijs teori där han menar att om eleven befinner sig i 

en lustfylldmiljö, där de har tillgång till olika informationsmedel så som IKT, pedagog och 

läromedel får de en variation av fakta som leder till att de skapar en vidare förståelse för det som 

förmedlas och kan förankra det i praktiska eller sociala livet. Detta är vad Dewey (1995) skulle 

kalla för ”meningsfullt lärande”, där eleven ser en relation mellan kunskap och handling. Om 

eleven stöter på ett ord i en text eller i det som förmedlas i undervisningen, kan den vända sig till 

datorn för att snabbt få en sammanfattning av vad ordet/fenomenet (eller dylikt) betyder. Eleven 

förblir därmed inte hängandes i luften vid förfrågningar, utan de blir sin egen drivkraft till att 

utveckla förståelse för olika företeelser. 

IKT erbjuder olika estetiska och tekniska program som film, fotografier, pedagogiska spel etc. 

som kan användas och integreras i undervisningen för att främja elevers fantasi och lärande som 

Kullberg (2008) belyser. Vi kan se i tabell tretton och fjorton att samtliga pedagoger, utom en, 

applicerar detta i undervisningen. Detta kan ha sin förklaring i att elva pedagoger känner att de 

behöver utveckla sin kompetens i att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Tabell sjutton 

visar att endast tre pedagoger känner att de har den kompetens som krävs för att kunna använda 

IKT på ett pedagogiskt vis. Trots att de inte använder sig av de tjänster som IKT erbjuder, kan vi 

i tabell fyra se att tolv pedagoger menar att undervisningen helt eller delvis blivit mer varierad. 

Denna variation utgår främst från tabell tio, där IKT:s Internettjänst frekvent används av mer än 

en tredjedel av alla informanter.  
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I tidigare forskning (Sundin & Berner, 1996) framkommer det att finns könsstereotypa tendenser 

där män framstår som mer intresserade av teknik än kvinnor. Detta stämmer delvis. I tabell 

sexton kan vi se att en tredjedel av de kvinnliga pedagogerna menar att deras kunskaper drastiskt 

förbättrats sedan IKT applicerats i undervisningen, medan skillnaden av de tekniska 

färdigheterna inte var lika stor hos de manliga pedagogerna. En av de manliga informanterna 

menade att hans kunskaper var oförändrade. Dessa resultat kan tolkas på två olika sätt.  

Den ena förklaringen kan vara att förutsättningarna mellan de manliga och kvinnliga 

pedagogerna var olika vi början av projektet, där de manliga pedagogerna hade mer kunskap i 

sitt användande av IKT och känner därmed ingen större förändring i sin kompetens. Detta skulle 

då förstärkas av de teorier som behandlats i undersökningen där till exempel Wajcman (Boel & 

Berner, 1996) menar att tekniken tillhör den manliga arenan på grund av sociala konstruktioner 

som historiskt har påverkat hur vi associerar teknik med genus. Dessa sociala konstruktioner har 

bidragit till att teknik har blivit en kompetens som män förväntas ha. Willis (Sundin & Berner, 

1996) menar att graden av manlighet beror på hur mycket en man behärskar tekniken. Dessa 

sociala konstruktioner har enligt Lindgren (1999) bidragit till en normgivande bild som driver 

människor till att leva upp till dessa förväntningar. Enligt strukturalisterna begränsas människor 

till vissa beteenden på grund av de kulturella och sociala förväntningarna. Ambjörnsson (2006) 

menar att dessa tillskrivna egenskaper bidrar till en underförstådd och ömsesidig social 

uppfattning om vad eller vem som skall ”tillhöra” de kvinnliga respektive manliga områden eller 

beteenden. Dessa attribut leder till att kvinnor och män fostras på olika sätt för att passa in i 

dessa sociala koder. Detta är vad Ritzer (2009) kallar för ”logocentrism” vilket han menar är ett 

socialt tankesystem som är enat om vad som är logiskt, sant och rätt.  

Den andra tolkningen som kan göras av samma tabell är att säga att dessa teorier inte stämmer 

eftersom att fler kvinnor upplever en märkbar skillnad i sin kompetens än de manliga kollegorna. 

Detta kan vi även se i andra tabeller som indikerar på att teorierna inte stämmer överens med 

mina informanter. I tabell fyra kan vi se att alla kvinnliga pedagoger utom en känner att 

undervisningen blivit mer varierad efter införandet av IKT, vilket inte var lika tydligt hos de 

manliga pedagogerna. Kvinnorna var mer positivt inställda till att låta eleverna använda sig av 

tekniken i undervisningen där elever fick visa egna redovisningar och presentationer (tabell 11), 

medan männen var mer återhållsamma vid denna idé. I tabell fem kan vi se att kvinnorna även 
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upplever att elevernas påverkan på undervisningen ökat, vilket de manliga pedagogerna inte är 

lika övertygade om. Fler kvinnorna än män upplever att deras lärarroll förändrats där 

klassrumssituationen förbättrats (tabell 2 & 15) sedan IKT applicerats, vilket kan förklaras som 

att de fått ett didaktiskt medel som de kan använda på ett varierat sätt. Denna variation har 

bidragit till att klassrumssituationen förbättrats där pedagogerna fått mer kontroll på 

undervisningen Dessa resultat kan tolkas som att de kvinnliga pedagogerna har utvecklat sin 

kompetens i sitt användande där de har kunnat använda sig av teknologin på ett mer varierat sätt 

än de manliga pedagogerna. Detta betyder att fler kvinnor är mer kompetenta i sitt användande 

av IKT eftersom att de känner att de behärskar olika moment i teknologin som de manliga 

pedagogerna inte verka vara.  

Enkätundersökningen visar att majoriteten inte använder IKT:s olika funktioner. Detta kan 

förklaras genom tabell sjutton där mer än en tredjedel upplever att de saknar den kompetens som 

krävs för att tekniken skall kunna användas som ett didaktiskt verktyg. Detta kan refereras till det 

Ersand (Säljö, 2002) talar om in sin undersökning. Han menar att det inte är tekniken i sig som 

ger goda resultat, utan hur pass integrerad tekniken är i undervisningen. Han belyser att tekniken 

bör kopplas eller utgå från ett pedagogiskt perspektiv för att den skall nå goda resultat. Det är 

utifrån de pedagogiska teorierna som lärarna finner strategier för hur man applicerar IKT i 

undervisningen. Majoriteten av de informanter som har deltagit i undersökningen verkar inte ha 

någon tydlig pedagogisk förankring för att kunna använda sig av teknologins mångsidiga 

applikationer. Ersand (Säljö, 2002) menar att detta bidrar till att man återgår till traditionella 

lärostilar som gör att man inte använder den mångsidighet som tekniken erbjuder. Man kan ana 

att det finns en sådan tendens i pedagogernas förhållningssätt till tekniken, eftersom att 

majoriteten av de som deltagit i undersökningen inte använder teknikens mångsidighet och 

menar att de inte har tillräcklig kompetens för att använda datorn som pedagogiskt hjälpmedel. 

Detta kan tolkas som att de inte har kompetensen för att integrera teknologin i undervisningen på 

grund av att de inte kan förankra teknologins syfte kring ett pedagogiskt perspektiv. Detta leder 

då till det som Ersand (Säljö, 2002) kallar för ”add on”, där teknologin blir ett verktyg som man 

lägger till i traditionella undervisningsmetoder och gör därmed inga större förändringar som 

illustrerar teknikens variation och komplement. 
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Det som frekvent används av pedagogerna är internettjänsten (tabell 10) där mer än två 

tredjedelar menar att de dagligen eller veckovis applicerar tjänsten i sin verksamhet på skolan. 

Detta får mig ännu en gång att ifrågasätta om IKT egentligen har förändrat den traditionella 

undervisningsmetoden i denna skola eftersom att man inte visar på någon större förändring i hur 

man väljer att arbeta. Trots detta får man en uppfattning om att majoriteten är nöjda med IKT. 

Ersand (Säljö, 2002) belyser denna problematik där han fruktar alla ”solskenshistorier”. Dessa 

historier utgår ifrån erfarna användare som tagit reda på vilka möjligheter och lärandeprocesser 

som tekniken erbjuder. Om man som pedagog inte tar reda på vilken potential tekniken har, 

hamnar man i det som han kallar för ”add on”. Säljö (2005) påpekar detta, där han menar att IKT 

upplevas på olika sätt, beroende på vilka tekniska förkunskaper man har.  

En annan aspekt som denna undersökning kan visa är att fler manliga än kvinnliga pedagoger 

upplever att de samarbetar mer med andra pedagoger sedan införandet av IKT (tabell 1), vilket är 

en mening som de kvinnliga pedagogerna inte riktigt delar. Detta kan ha att göra med att det som 

Strandberg (2007), Willis och Mellström (Sundin & Berner, 2006) talar om, nämligen att 

tekniken har dominerats av och tillhört en manlig domän där sociala konstruktioner historiskt 

värderat ”manligheten” efter den tekniska kunskap som mannen behärskar, det har varit svårt för 

män att fråga om hjälp. Detta har genom tiderna varit ett tecken på svaghet och har därför varit 

något män undviker för att inte avslöja sin okunskap. Strandberg (2007) menar att det blivit mer 

legitimt att fråga om hjälp och samarbeta med andra sedan IKT applicerats, utan att det visar 

tecken på okunskap och svaghet. Det som kan tolkas av tabellerna är att de manliga pedagogerna 

använder IKT i ett administrativt syfte där man effektivt kan skicka uppgifter eller andra 

pappersarbeten mellan kollegor, vilket bidragit till att de upplever ett bättre samarbete med andra 

lärare. Anledningen till att jag drar denna slutsats är som tidigare nämnts, att det inte finns någon 

större variation i användandet. De väljer i princip att avstå från alla tekniska funktioner som IKT 

erbjuder, vilket vi kan se i tabellerna sju till fjorton. Man avstår från ljud-, film-, bild 

redovisnings- och presentationsmöjligheter, samt från pedagogiska spel som finns på nätet. En 

bakomliggande orsak till varför pedagogerna avstår från att låta eleverna använda tekniken är att 

de inte förlitar sig på att eleverna gör det som ombeds av dem att göras. I tabell arton kunde vi se 

att mer än två tredjedelar menade att eleverna hamnar i sociala medier eller andra webbplatser 

utan tillåtelse, vilket gör att pedagogerna inte känner kontroll på situationen och väljer hellre att 

avstå från att låta eleverna använda teknikens tjänster i undervisningen. Säljö (2005) talar om att 
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pedagoger kan känna konkurrens av tekniken då maktbalansen skiftar. Genom att begränsa 

tillgången till IKT kan många pedagoger känna att de återtar kontrollen och makten.   

Skarin (2010) påpekar att om man skall få ut det optimala av IKT bör det finnas en balans mellan 

fyra faktorer vilka är infrastruktur, kunskaper och färdigheter, digitalt innehåll och pedagogisk 

vision och ledarskap. Vi kan i denna undersökning konstatera att det råder obalans eftersom de 

inte har tillräcklig tekniskkompetens och kunskap för att kunna använda teknikens varierande 

och mångsidiga områden.  Detta gör att tekniken inte når sin optimala nivå som är möjlig. För att 

förändra detta bör skolans ledning klargöra vilka pedagogiska perspektiv som de vill att 

pedagogerna förhåller sig till för att kunna få stöd i sitt didaktiska och pedagogiska arbete. 

Utifrån detta blir det lättare för pedagogerna att veta hur det ska kunna integrera det pedagogiska 

perspektivet med IKT.  

Frågan är varför det har blivit viktigt för skolor att använda datorer i skolverksamheten? Varför 

utsätter man skolan för en sådan ekonomisk ansträngning när man ännu inte förankrat den i 

något tydligt syfte eller pedagogiskt perspektiv? Varför utbildar man inte pedagogerna innan 

man utsätter skolan för en sådan omfattande ekonomisk belastning? Varför har datorn blivit en 

sådan betydelsefull faktor vid valet av skola? 

IT och tekniska artefakter är enligt Wajcman en maktfaktor. Hon menar att teknologin är den nya 

arenan där politiska och ekonomiska intressen utspelar sig. Detta har bidragit till att teknologisk 

kompetens är något som är eftertraktat och värderas eftersom att kunskapen är vad som driver 

samhällutvecklingen framåt.   

Det är därför Hernwall (1998) och Säljö (2005) menar att IT-utvecklingen blivit ett måste. Det är 

inom denna domän som man kan följa den internationella agendan och samhällsutvecklingen. 

Skolor har därför förändrat sitt sätt att undervisa för att förbereda elever till att kunna ta del av 

och bidra till denna globala utveckling. Västvärlden har varit ledande inom detta område men har 

under senaste åren fått konkurrans av andra länder. I Sverige har den tekniska kunskapen och 

andra naturorienterade ämnen hamnat i kläm och konkurrerats ut av andra tekniskt utvecklande 

länder. Detta kan vara en av de huvudanledningarna till varför man gjort en sådan stor satsning 

inom IT- kunskaper. Det är här man kan ha inflytande i den världsliga agendan. Skolverket har 

omformulerat de tekniska ämnena för att det skall locka både kvinnor och män. Det har enligt 
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Fröberg (2010) blivit ett mer tilltalande område för kvinnor men vi kan fortfarande se att det är 

ett område som domineras av män. Enligt Wajcman (Sundin & Berner, 1996) finns det en 

hierarkisk ordning där individer rankas efter sin tekniska kompetens. Ju mer teknik kompetens, 

desto mer inflytande och makt. Detta har bidragit till att det finns en överordnad och en 

underordnad position i detta tekniska fenomen. Här har kvinnor hamnat i en underordnad 

position. Detta kan förklaras genom genusteorierna som använts i undersökningen där sociala 

konstruktioner bidragit till att kvinnor begränsat sig till de attribut som de tillskrivits.  

Min undersökning visar ändå på ett banbrytande mönster som motbevisar dessa teorier. De 

kvinnliga pedagogerna använder IKT på ett mer varierande sätt där man kan se att det är fler 

kvinnor än män som känner att de har tillräcklig kompetens för att applicera tekniken i sin 

undervisning. Jag hade inga förväntningar på att undersökningen skulle visa detta resultat. Mina 

förväntningar var att se en tydlig skillnad mellan hur kvinnor och män upplever IKT där de 

manliga informanterna skulle känna ett större självförtroende i sitt användande än de kvinnliga 

informanterna, men så var inte fallet. Jag har inte kunnat hitta teorier som förstärker den 

kvinnliga dominansen inom de tekniska områden, medan det finns omfattande teorier som 

illustrerar det motsatta. Detta kan vara en del av utvecklingen som denna satsning kommer att få, 

där fler kvinnor som leder utvecklingen inom teknologin. Detta skulle uppfylla Skolverkets mål 

om att sudda ut gränsdragningen mellan maskulina och feminina domäner genom. Detta är då ett 

bevis på hur mycket makt språket har i vårt sociala liv. Ord värderas efter de associationer som 

vi tillskrivit respektive kön. Vi har socialt konstruerat vad som skall associeras till det manliga 

och kvinnliga könet. Att denna maktdiskurs skulle kunna visa sig i ämnen som Skolverket 

utformat, var inget jag förväntat mig eller skulle reflektera över. Den här undersökningen har lärt 

mig hur mycket jag som blivande pedagog medvetet eller omedvetet kan påverka vad elevers 

uppfattning om olika fenomen. Det är svårt att förändra tankestrukturer men genom att lyfta upp 

och belysa hur vi påverkar och påverkas, kan förändring ske.   

Skolan som jag utgått ifrån i min undersökning har ännu inte kommit till rätta med hur tekniken 

skall appliceras för att utnyttjas på det optimala sättet. Men precis som Tallvids& Hallerströms 

(2009) undersökning visade, behöver tekniken ”landa” innan man förstår teknikens 

mångsidighet. I deras undersökning tog det cirka två år innan intresset för sociala medier och 
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spel platser på webben avtog. Denna skola har haft En- till- En under ett år, så förhoppningsvis 

kommer attityderna kring dessa problematiska områden som pedagogerna upplever att avta.  

IKT är ett väldigt omfattande område och jag kan förstå att man inte riktigt har fått en 

uppfattning om hur man kan tillämpa detta verktyg för att gynna elevens kunskapsutveckling. En 

ledande faktor till varför jag kan uppleva IKT som ett bra verktyg i pedagogers didaktiska och 

pedagogiska arbete är att det ger eleverna en likvärdig möjlighet till att lyckas, oavsett social 

bakgrund, kön, ekonomiska eller kunskapsmässiga förutsättningar. Eleven kan genom tekniken 

få stöd i sin kunskapsutvecklig som kan byggas i samspel med pedagogen. Elever som vill 

utforska och lära sig mer hämmas inte av takten som hålls under lektionen eller tvärtom, om en 

elev uppfattar något som svårt kan den få hjälp och stöd genom att söka efter det som behandlas. 

Det finns många problemområden som man ännu inte överkommit i sitt användande av IKT. 

Bland annat att pedagoger upplever att de inte kan kontrollera vilka webbsajter eleverna förhåller 

sig till under skolverksam tid. Det har också blivit en ny arena för hur elever väljer att socialisera 

sig och kommunicera. Här kan jag uppleva en ny arena som inte är synlig för det som sker i 

skolan. Här kan trakasserier, mobbning eller andra sorter av kränkningar ta plats, utan att skolan 

kan påverka, vilket är en av de faktorer som kan vara problematiska med teknologins 

mångsidighet.   

Det är här som jag önskat att jag hade haft möjligheten att intervjua några informanter för att få 

en mer djupgående bild av hur IKT uppfattas. Intervjun hade även hjälpt mig att avläsa hur 

kvinnor respektive män talar om teknik. Mellström (Sundin & Berner, 2006) menar att kvinnor 

och män talar om teknik på olika sätt, där det finns olika maskulina värderingar som bidrar till att 

teknik uppfattas som en manlig domän. Detta kan vara en rekommendation för vidare studie, att 

ta reda om det finns skillnad i hur kvinnor och män talar om teknik. Mellström (Sundin & 

Berner, 1996) gjorde sin undersökning för cirka sjutton år sedan. Därför skulle det vara intressant 

att ta reda på om detta har förändrats och i så fall hur? Man kan även undersöka elevers attityder 

kring IKT eller jämföra undersökningens resultat med andra skolor som har andra ekonomiska 

eller sociala förutsättningar för att urskilja om dessa faktorer påverkar undersöknings resultatet.  

Det jag har belyst som inte framkommit i Tallvids & Hallerströms (2009) undersökning är att 

IKT kan uppfattas olika beroende på kön. De har förhållit sig till Falkenbergs kommun medan 

denna undersökning är utförd i en kommun i Sveriges huvudstad vilket också belyser att det kan 
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finnas olika uppfattningar om IKT beroende på vilka sociala eller ekonomiska förutsättningar 

man utgår ifrån. Även detta område kan utforskas mer, där man ser över om det finns faktorer 

som påverkar hur IKT:s utformar sig och i så fall vilka dessa faktorer är? 

IKT kommer med tiden att bli ett av dem medel som samtliga pedagoger använder sig av i 

undervisningen. Jag har under min studietid sett hur mycket IKT integreras under mina 

föreläsningar och seminarier där bland annat välarbetade Power Points har visats. Det var under 

en av dessa föreläsningar som jag plötsligt kände att det fanns förväntningar på mig som ung 

blivande lärare att kunna utföra sådana, inte på grund av mitt kön, utan på grund av mitt yrke och 

min ålder. Jag vet idag inte varför teknik aldrig varit tilltalande för mig men det finns en 

underförstådd mening om att jag bör kunna tillämpa tekniken i mitt arbete. Det jag kan känna är 

att det aldrig är försent att lära sig använda IKT. Jag har blivit ännu mer motiverad att utveckla 

mina kunskaper inom teknik, just för att motbevisa de teorier som behandlats i undersökningen.  

IKT ger användaren en likvärdig möjlighet att lyckas, oavsett genus, social bakgrund, 

kunskapsmässiga eller ekonomiska förutsättningar. Den möter användaren efter dennes förmåga, 

utan att ha några förväntningar.  Detta kan vara en god start till att motverka skillnader mellan 

kön, etnicitet, social bakgrund eller andra kulturella värderingar, då vi alla är lika inför datorn, 

precis som vi skall vara inför värdegrunden, vilket styr all slags utbildning och social verksamhet 

i den svenska skolan.    
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11. Bilagor 
Bilaga 1 

 Missiv brev 

Hej! 

Mitt namn är Juliet Fermano och jag studerar min sista termin på lärarutbildningen på 

Södertörnshögskola.  

Mitt examensarbete kommer att handla om Informations- och kommunikations teknik (IKT) som 

pedagogiskt verktyg i undervisningen. Jag kommer under följande vecka att dela ut en enkät till 

alla högstadielärare för att undersöka hur ni väljer att använda er av tekniken i er undervisning. 

Ert deltagande kommer att vara ett stort stöd i mitt examensarbete, vilket gör att jag är extra 

tacksam om alla kan vara med och delta. 

Om ni väljer att inte delta, vänligen skriv en snabb kommentar om orsaken till att ni väljer att 

avstå. 

Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och är enbart till för min 

undersökning. Inga namn kommer att behöva fyllas in i enkäten, även skolans namn kommer att 

vara konfidentiellt. Det är naturligtvis frivilligt att delta i enkätundersökningen och man kan när 

som helst välja att avbryta sin medverkan. 

Om ni har några frågor kan ni nå mig på mail eller mobil: 

Juliet Fermano 

xxxxxxxx@hotmail.com 

0737-xxxxxxxx 

Jag hoppas att ni vill vara med i min undersökning. 

Med vänliga hälsningar 

Juliet Fermano 

mailto:xxxxxxxx@hotmail.com
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Bilaga 2 

Enkätfrågorna från Tallvids& Hallerströms (2009) undersökning. Mitt empiriska material har 

utgått från denna enkätsform.   

 

 

 



47 
 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 


