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En kvalitativ studie av lärares uppfattningar om faktorer som påverkar användandet av datorer  
How often do you use the computer? 
A qualitative study of teachers' perceptions of the factors that influence the use of computers  
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Tidigare forskning visar att användandet 
av datorer gynnar elevers skrivande 
genom den hjälp de kan få av olika 
ordbehandlingsprogram. Forskning har 
också visat att det finns en risk att lärare 
väljer bort datorn i undervisningen om de 
egna kunskaperna eller det egna intresset 
inte tycks vara tillräckligt. Syftet med 
studien är att undersöka vilka faktorer 
lärare upplever påverkar dem att använda 
datorer i undervisningen för att utveckla 
elevers skrivande i åk 4-6. 
För att besvara studiens syfte ställs        
följande frågeställningar: 

• Vad beskriver lärarna påverkar 
dem att använda datorer i sin 
undervisning?  

• Vilka faktorer behöver, enligt 
lärarna, utvecklas eller förändras 
för att arbetet med datorer ska bli 
mer gynnsamt för elevernas 
skrivutveckling?  

Studien är en kvalitativ studie genomförd 
med semistrukturerade intervjuer med sex  
verksamma lärare i ämnet svenska i 
årskurs 4-6. Studien inspireras av den 
sociokulturella teorin. Resultatet visar att 
det är flera faktorer som påverkar. Bland 
annat tillgången till datorer men också 
lärares intresse och kunskaper. 

Previous research has shown that the use 
of computers in education is good for 
students’ writing development. Research 
has also shown that there could be a risk 
that teachers choose to not use 
computers in education because of their 
own lack of knowledge and interest. The 
aim of this study is to explore what 
factors teachers experience affect them 
to use computers in teaching to develop 
students’ writing in grades 4-6. 
To answer this, the following questions 
were asked: 
 
•What do the teachers describe influence  
them to use computers in their teaching?  
 
• What factors, according to the teachers, 
need to be developed or changed in order 
for computer work to be more beneficial 
for students' writing development? 

 
 
This study is a qualitative study based on 
interviews with six teachers in the 
Swedish subject in grade 4-6. The study 
is inspired by the sociocultural 
perspective. The result shows that there 
are several factors that affect. For 
example, access to computers but also 
teachers’ interests and knowledge.  

 

Sökord: skrivundervisning, en-till-en, faktorer, kompetensutveckling, tillgång 
                  writing instruction, one-to-one computers, factors, competence development, access 
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1. Inledning 
 
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2016 

framkommer det att undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar 

förmågan att skapa och bearbeta texter, både enskilt och tillsammans med andra (Skolverket, 

2016b). Under min verksamhetsförlagda utbildning [VFU] samt under de perioder jag har 

vikarierat i olika skolor har jag sett hur lärare arbetar på olika sätt för att utveckla elevers 

förmåga att skriva och bearbeta texter. En del lärare låter eleverna göra ett första utkast för hand 

med papper och penna för att därefter renskriva och bearbeta texten på dator. Andra låter 

eleverna skriva sitt utkast direkt på dator där också bearbetningen sker och använder inte papper 

och penna alls i sin skrivundervisning. Under dessa tillfällen har min nyfikenhet väckts kring 

vilka faktorer som påverkar lärare att använda datorer i sin undervisning, vilket utgör syftet i 

denna studie.  

 
Användandet av datorer har en positiv inverkan på elevers skrivutveckling genom att de med 

hjälp av datorn producerar mer text där de använder ett mer varierat och utvecklat språk tack 

vare den hjälp de kan få av olika ordbehandlingsprogram (Svensson, 2009). Det finns dock en 

risk att lärare väljer bort datorn i undervisningen om intresse eller tillräckliga kunskaper saknas 

(Svensson, 2009; Tallvid, Lindström & Lundin, 2014; Zhao & Frank, 2003). Jag tycker därför 

att det är intressant att undersöka vilka faktorer som påverkar lärare att använda datorer i sin 

skrivundervisning. Finns det några faktorer som behöver utvecklas eller förändras för att 

användandet av datorer ska bli ännu mer gynnsamt för elevernas skrivutveckling? Studien är 

en kvalitativ undersökning genomförd med semistrukturerade intervjuer med sex verksamma 

lärare i ämnet svenska inom årkurserna 4-6.  

 
Inledningsvis beskrivs studiens bakgrund med skrivutveckling, digitalisering i skolan, lärarens 

digitala kompetens och intresse samt koppling till den sociokulturella teorin (kapitel 2). 

Därefter följer studiens syfte och frågeställningar (kapitel 3) samt en beskrivning över hur 

undersökningen har genomförts i studiens metodavsnitt (kapitel 4). Vidare följer studiens 

resultat indelat i undersökningsdeltagare, lärarnas kunskaper om datorer, tillgången till datorer, 

vad som har påverkat lärarna att använda datorer, faktorer som behöver utvecklas eller 

förändras (kapitel 5). Fortsättningsvis diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte och 

frågeställningar, tidigare forskning samt teori (kapitel 6) och avslutningsvis ges ett förslag på 

fortsatt forskning i ämnet (kapitel 7).  
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2. Bakgrund  
 
Bakgrunden inleds med en beskrivning av elevers skrivutveckling (2.1) för att därefter behandla 

digitalisering i skolan (2.2). Vidare följer lärarens intresse och kunskaper (2.3) samt hur 

datoranvändandet kan kopplas till den sociokulturella teorin (2.4).   
 

2.1  Elevers skrivutveckling 
 
Vuxna och barn skriver och läser idag i en högre utsträckning på datorer jämfört med för några 

år sedan (Liberg, af Geijerstam & Wiksten Folkeryd, 2010). Genom ljud- och bildupplevelser 

via tv - och videospel kommer barn tidigare i kontakt med skriftspråket vilket bidrar till att de 

språkliga miljöer människan lever i har förändrats. Det är viktigt att barn får olika kulturella 

upplevelser genom att både läsa och skriva texter, se filmer och spela tv-spel för att kunna ta 

med sig de erfarenheterna till sitt eget skrivande (Liberg, 2010).  

 

Det är lärarens ansvar att skapa en undervisning anpassad utifrån alla elevers förutsättningar 

och behov (Skolverket, 2016b). Ett sätt att anpassa undervisningen för att utveckla elevers 

skriftiga förmåga är att använda datorer i undervisningen. Datorn skapar andra möjligheter än 

vad papper och penna gör då eleverna via datorn kan få hjälp med att exempelvis minnas en 

skriven text via bilder och ljud (Liberg, 2010). Barn som får möjlighet att utforska språket via 

tekniska verktyg får möjlighet att nå längre i sin utveckling då det arbetssättet är mer 

motivationshöjande (Peterson, 2016). När elever kommer till skolan har de med sig olika 

kunskaper om datorn och dess användning. För att eleverna ska kunna använda datorn som ett 

arbetsverktyg både i det egna lärandet och i ett framtida arbetsliv, är det viktigt att datorer 

används i undervisningen så att elevernas kunskaper utvecklas (Hylén, 2010). Enligt Skollagens 

första kapitel § 9 ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas (SFS 

2010:800) och efter genomgången grundskola ska varje elev kunna använda modern teknik som 

ett verktyg för kommunikation, kunskapssökande, lärande och skapande (Skolverket, 2016b).  

 

Många skolor har tillgång till datorer och internet i undervisningen men tillgången till antalet 

datorer varierar (Liberg et. al, 2010). I många undervisningssituationer kan datorn vara ett stöd 

för elever med skrivsvårigheter. Via datorn kan eleverna exempelvis använda 

rättstavningsprogram som hjälper dem att upptäcka felstavade ord. Genom funktionen 

textuppläsning ges eleverna möjlighet att lyssna på sin text för att upptäcka eventuella 
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felstavade ord eller felaktiga meningar. Genom dessa funktioner blir eleverna mer självständiga 

i sitt skrivande då de får direkt återkoppling och inte behöver pausa sitt skrivande och invänta 

läraren (Montgomery & Marks, 2006).   

 

Enligt läroplanens övergripande mål och riktlinjer ska eleven efter avslutad grundskola kunna 

använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt, i både tal och skrift (Skolverket, 

2016b). Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att 

utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de kan uttrycka sig i olika sammanhang och för olika 

syften. Eleverna ska dessutom ges möjlighet att skriva, disponera och redigera texter både på 

dator och för hand (Skolverket, 2016b).  

 

I juni 2012 bestämde regeringen att en digitaliseringskommitté skulle tillsättas med fokus på 

utveckling inom IT (informationsteknik) och digitalisering. I denna kommitté valdes ett antal 

experter ut varav en av personerna var Kristina Alexanderson (Digitaliseringskommissionen, 

2016). Tillsammans med Pamela Davidsson har hon skrivit rapporten Eleverna och internet 

2015 där de har undersökt vad elever använder internet till i vardagen och i skolan. Resultatet 

av rapporten visar att elever i mellanstadiet främst använder olika sociala medier på fritiden. 

Vanligast är Youtube, olika sociala nätverksplatser samt att lyssna på musik (Alexanderson & 

Davidsson, 2015).  

 

2.2  Digitalisering i skolan 
 
Användningen av IT i skolan har utvecklats i ett högt tempo de senaste tio åren. Datortätheten 

i skolorna ökar och de flesta elever i grundskolan har idag tillgång till en varsin dator i sitt 

skolarbete. Många skolor satsar på en-till-en datorer vilket innebär att eleverna antingen får en 

egen dator eller surfplatta, eller får möjlighet att låna en under sin skoltid. Ungefär 250 av 

Sveriges totalt 290 kommuner har skolor som har valt att satsa på en dator till varje elev i 

undervisningen (Perselli, 2014). Införandet av en-till-en datorer tar tid och kräver förändringar 

i verksamheten då många tidigare arbetssätt behöver diskuteras och ifrågasättas. 

Diskussionerna handlar både om pedagogiska och ekonomiska förändringar vilka berör arbetet 

i klassrummet. Ett exempel på förändring som införandet av datorer har bidragit till, är att elever 

inte längre lämnar in handskrivna uppgifter. Istället skickas arbeten in digitalt vilket kräver en 

förändring både i lärares och elevers sätt att arbeta (Tallvid, 2015). Vidare menar Tallvid att 

vid införandet av digital teknik i andra verksamheter finns det en färdig idé och tanke om vad 
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tekniken ska användas till vilket oftast inte är fallet vid införandet av teknik i skolan. Beslut om 

införandet av digital utrustning i skolor tas av huvudman och rektor medan det praktiska 

genomförandet förväntas lösas av varje enskild lärare. Skolor har fått tillgång till digital teknik 

och mål har formulerats av staten, kommuner och rektorer men satsningen har inte alltid 

kopplats samman med en satsning på det pedagogiska utvecklingsarbetet i skolor (Tallvid, 

2015).  

 

För att ett en-till-en projekt på skolor ska lyckas menar Grönlund (2014) att rektor måste vara 

delaktig och ta ansvar för att eventuella förändringar genomförs. De skolor som lyckas bäst i 

en-till-en projekt är de skolor som behåller samma rektor under hela projektet på grund av att 

det krävs att det finns en kontinuitet och stabilitet i skolledningen. Grönlund menar vidare att 

även rektor behöver stöd, både ekonomisk och pedagogisk, för att ha möjlighet att genomföra 

en-till-en satsningar. På liknande sätt pekar Jensinger (2014) på att varje rektor måste ha en 

vision, en tanke med det arbete som utförs som ska leda till högre måluppfyllelse för eleverna. 

På alla skolor måste rektor föregå med gott exempel och på skolor som använder en-till-en 

datorer menar Jensinger att rektor själv måste använda tekniken på ett stimulerande och 

utvecklande sätt för att motivera lärarna att göra detsamma. Det krävs även en tydlighet i att 

skolan förväntar sig att lärarna använder teknik på ett gynnsamt sätt i undervisningen.  

 

Många elever upplever att en datorbaserad undervisning har en positiv inverkan på deras 

skrivande i skolan. Med hjälp av olika ordbehandlingsprogram kan eleverna ändra och korrigera 

i texten på ett mer lätthanterligt sätt. Ordbehandlingsprogrammen bidrar också till att eleverna 

vågar använda ett mer utvecklat skriftspråk då de inte behöver fokusera på stavning (Svensson, 

2009). I läroplanen framkommer det även att alla som arbetar i skolan ska låta elever använda 

olika uttrycksmedel i undervisningen (Skolverket, 2016b). Ett uttrycksmedel kan vara datorn, 

genom den kan eleverna arbeta med exempelvis PowerPoint (Fleischer, 2013). Att arbeta med 

datorer har även visat sig ha en positiv påverkan på elevers motivation då både lärare och elever 

upplever att det är ett arbetssätt som är stimulerande och roligt (Fleischer, 2013). Trots ökad 

motivation menar Håkansson Lindqvist (2015) och Hatakka, Andersson och Grönlund (2013) 

att det kan finnas en risk att eleverna använder datorn till annat än skolarbete i undervisningen. 

Elever spelar spel, använder sociala medier och lyssnar på musik vilket lärare inte alltid 

upptäcker vid undervisningssituationerna.  
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Enligt Skollagens första kapitel §8 ska alla elever, oavsett social eller ekonomisk status, ha lika 

tillgång till utbildning i Sverige (SFS 2010:800). Genom ett arbete med en-till-en datorer i 

undervisningen upplever lärare att de kan vara trygga i att alla elever ges samma möjlighet att 

hitta och söka information till en skoluppgift. Möjligheten att genomföra uppgiften beror inte 

på familjens ekonomiska förutsättning att kunna erbjuda en dator (Tallvid, 2010). Även 

Flesicher (2013) skriver att införandet av datorer i undervisningen bidrar till att alla elever ges 

samma förutsättningar att lära sig använda modern teknik inför ett kommande yrkesliv.  
 

I april 2016 lämnade Skolverket, på begäran från regeringen, ett förslag på en strategi om hur 

förskolan, förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska arbeta med digitalisering för att 

verksamheterna ska förbättras och effektiviseras. Målet är att alla barn ska få en mer likvärdig 

möjlighet att utveckla en digital kompetens. För att målet ska nås år 2022 krävs det att det i 

läroplaner och kursplaner tydligt framgår att eleverna ska ha en likvärdig digital kompetens 

efter avslutad grundskola. Rektorer och personal som arbetar i skolan måste ha en god digital 

kompetens samt likvärdig tillgång till digitala verktyg i undervisningen (Skolverket, 2016c).  

Enligt Skolverket kommer det i slutet av maj 2017 komma ett ämnesövergripande 

kommentarmaterial som förklarar digital kompetens i de olika skolformerna. Idag finns ett 

webbaserat material där lärare kan ta del av information för att förstärka sin digitala kompetens. 

Under våren 2017 kommer mer material att bli tillgängligt samtidigt som rektorer och 

huvudmän kommer att få möjlighet att utveckla sin kompetens i att leda arbetet inom skolans 

digitalisering (Skolverket, 2016d). I arbetet med att nå målet år 2022 och ge alla elever en mer 

likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens, finns ett förslag från Skolverket om att  

förstärka och tydliggöra programmering i läroplaner och kursplaner. Programmering ska inte 

bli ett eget ämne men det ska förtydligas så att det blir ett inslag i undervisningen. Skolor och 

huvudmän kan välja att arbeta utifrån förslaget från och med 1 juli 2017 men från 1 juli 2018 

ska förslaget följas (Skolverket, 2017).  

 

2.3   Lärarens digitala kompetens och intresse 
 
För att arbetet med datorer i undervisningen ska bli gynnsamt och utvecklande för eleverna 

krävs det att läraren har goda kunskaper om datorn samt ett intresse av att använda den. Saknas 

intresset eller om läraren känner en osäkerhet i att använda datorer på grund av tekniska 

problem, väljs den ofta bort i undervisningen (Svensson, 2009; Tallvid, Lindström & Lundin, 

2014; Zhao & Frank, 2003). Det finns en förväntan kring att lärare ska ha de kunskaper som 
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krävs för att kunna lösa eventuella tekniska problem. Det innebär att lärare måste vara beredda 

på att utveckla sin egen förmåga att använda digital teknik i undervisningen (von Schantz 

Lundgren & Lundgren, 2011). Hur framgångsrikt användandet av datorer i undervisningen blir, 

beror till stor del på lärarens kompetens och intresse. Datorn ställer högre krav på teknisk 

kompetens hos lärare än vad tidigare digital utrustning, exempelvis Tv:n, har gjort och många 

skolor menar att behovet av utbildad och kompetent personal inom datorer är stort (Birman & 

Ginsburg, 1983). I sin delårsrapport 3 i utvärderingen av projektet En-till En i två grundskolor 

i Falkenbergs kommun skriver Tallvid (2010): 

 
Forskning visar att om man inte kombinerar en IT-förändringsprocess med att erbjuda lärarna 

regelbunden och kontinuerlig påfyllning riskerar hela satsningen att stagnera och verksamheten 

återgår till hur det såg ut före En-till-En (Tallvid, 2010, s. 32).  

 

Behovet av kompetensutveckling och möjlighet till fortbildning inom teknik i undervisningen 

är stort bland verksamma lärare (Tallvid, 2010). Ungefär hälften av alla lärare i grund- och 

gymnasieskolan upplever att de behöver mer kompetensutveckling för att kunna använda 

tekniken som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen (Skolverket, 2016a). För att möta de 

behov som lärare har kring att utvecklas inom IT och datorer menar Jensinger (2014) att en god 

idé är att rektor beslutar att all kompetensutveckling under de exempelvis närmaste två åren ska 

handla om just det. Även om inte alla lärare uppskattar att all kompetenstid ägnas åt IT och 

datorer, då det finns många områden som lärare upplever att de behöver utvecklas inom, menar 

Jensinger (2014) att en sådan satsning kommer att ge goda resultat inom verksamheten. 

Fleischer (2013) skriver att lärare måste få kompetensutveckling inom datorer då en 

undervisning med datorer kräver en annan pedagogik än vad en undervisning utan datorer gör. 

Om inte satsningar på kompetensutveckling görs menar Fleischer (2013), att elevers kunskaper 

riskerar att bli sämre på grund av att det blir mer ensamarbete vid datorer där möjlighet till 

samtal och reflektion inte möjliggörs på samma sätt som utan datorer. Vid ett arbete med datorer 

blir elever ofta lämnade i att själva leta fakta där den inhämtade informationen inte ifrågasätts 

och diskuteras (Flesicher, 2013).  

 

Den amerikanske pedagogikforskaren Schulman (1986) hade tankar om en särskild 

lärarkompetens, så kallad pedagogisk-ämneskompetens, som bestod av både en 

ämneskompetens och en pedagogisk kompetens. Ämneskompetensen bestod av den kunskap 

lärare måste ha för att kunna bedriva en undervisning.  Den pedagogiska kompetensen innebar 
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den kunskap lärare måste ha kring att kunna anpassa material efter målgrupp och vara medveten 

om elevers olika inlärningsstilar och genom det använda sig av olika undervisningsmetoder för 

att utveckla elevers lärande. Schulmans teori handlade om att kombinera dessa två kompetenser 

och skapa en Pedagogical- and Content Knowledge för att utveckla alla elevers lärande. 

Förutom den ämnespedagogiska kompetensen menar Misha & Kohler (2006), att även den 

tekniska kompetensen är en viktig faktor för dagens lärare för att kunna bedriva undervisning 

kopplat till dagens teknik. Tekniken utvecklas snabbt och Misha & Kohler (2006) menar att det 

är svårt att hitta några specifika kompetenser som lärare behöver ha för att kunna hantera 

tekniken. Det viktigaste är att lärare har ett öppet förhållningssätt. 

 

 2.4  Sociokulturellt perspektiv 
 

Studien inspireras av de sociokulturella perspektivet som grundar sig i Lev Vygotskijs 

forskning om lärande och utveckling. Språkutveckling handlar om att kunna använda språket i 

olika sammanhang och sociala möten (Gibbons, 2010). Vygotskij enligt Säljö, menar att genom 

språket, både muntligt och skriftligt,  kan människor kommunicera, uttrycka sig och förstå 

varandra (Säljö, 2014).  

 

Med hjälp av den digitala tekniken finns det många olika sätt att uttrycka sig och kommunicera, 

både genom bilder och genom olika representationsformer där både bild och ljud samspelar. 

Inom den sociokulturella teorin talar Vygotskij enligt Säljö, om den proximala 

utvecklingszonen vilket innebär den utveckling eleven gör från att genomföra något med 

stöttning från en mer erfaren person, till att klara av det själv (Säljö, 2014). Det är viktigt att 

lärare och elever samarbetar och att eleven har en lärare som stöttar och hjälper i det fortsatta 

lärandet. Lärare och elever behöver hitta gemensamma strukturer för hur elevens skrivande ska 

utvecklas på mest gynnsamt sätt (Liberg, 2010). Utifrån detta kan slutsatser dras om att den 

sociokulturella teorins idé om lärande och utveckling kan kopplas till arbetet med datorer i 

undervisningen, då datorn kan ses som ett stöd för att utveckla elevers skriftspråk. Klapp (2015) 

menar att genom att ge konkret och tydlig feedback i form av en kommentar kan läraren hjälpa 

och stötta eleven framåt i sin utveckling. Vid en framåtsyftande kommentar där läraren 

beskriver hur eleven kan fortsätta sitt arbete, ges eleven möjlighet att förstå vad som behöver 

utvecklas för att nå så långt som möjligt. Ware (2011) menar att vid ett arbete med datorer ges 

läraren möjlighet att ge eleverna kontinuerlig och snabb återkoppling i form av kommentarer 
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direkt i texten när eleven skriver. Återkopplingen är personlig och kan enbart ses av den berörda 

eleven och läraren vilket bidrar till att läraren kan ge individuella förslag på vad som kan ändras 

i texten för att förbättra skrivandet. Svensson (2009) uttrycker att datorn också kan vara ett stöd 

för att utveckla elevers skrivande i form av den hjälp eleverna kan få genom olika 

ordbehandlingsprogram. Programmen hjälper eleven att upptäcka felstavade ord samt att 

använda synonymer vilket bidrar till att elevens skriftspråk utvecklas och varieras.  

 

Svensson (2009) menar att den sociala interaktion som uppstår när människor kommunicerar 

med varandra är viktig för elevernas utveckling. Vid ett arbete med datorer sker mycket 

kommunikation och samtal mellan både eleverna själva, men också mellan elever och lärare. 

Genom att samtala om hur en uppgift på datorn kan lösas eller genomföras får eleverna 

möjlighet att diskutera och ge varandra råd om hur arbetet kan bedrivas och utvecklas. Eleverna 

upplevs också vara mer jämlika i sitt arbete vid att lösa ett problem vid datorn, jämfört med vid 

papper och penna då datorn bidrar till att eleverna blir mer samarbetsvilliga och mer verbala 

tillsammans med kamraterna. Vygotskij, enligt Säljö, menade att människor lär genom samtal 

och samspel med andra. Det är också på så sätt människor kommunicerar och förstår varandra 

(Säljö, 2014).  
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3. Syfte och frågeställningar  
 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer lärare upplever påverkar dem att använda 

datorer i undervisningen för att utveckla elevers skrivande i åk 4-6.  

 

För att besvara syftet ställs följande frågeställningar: 

 

• Vad beskriver lärarna påverkar dem att använda datorer i sin undervisning?  

• Vilka faktorer behöver, enligt lärarna, utvecklas eller förändras för att arbetet med 

datorer ska bli mer gynnsamt för elevernas skrivutveckling?   
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4. Metod 
 

Metodavsnittet inleds med en beskrivning av hur materialinsamlingen har genomförts  (4.1). 

Därefter beskrivs de fyra forskningsetiska aspekterna som tagits hänsyn till i studien (4.2). 

Vidare följer kriterier vid urval (4.3) samt urval (4.4). Slutligen beskrivs hur materialanalysen 

har genomförts (4.5).   

 

4.1  Metod vid materialinsamling 
 
I studien har en kvalitativ undersökningsmetod valts då fokus i dessa undersökningar är 

informanternas egna uppfattningar och tolkningar av ett ämne (Bryman, 2011). Studiens syfte 

är att undersöka vilka faktorer lärare upplever påverkar dem att använda datorer i 

undervisningen för att utveckla elevers skrivande. För att få en djupare förståelse har jag valt 

att använda mig av semistrukturerade intervjuer. Genom semistrukturerade intervjuer utgår jag 

som intervjuare från en intervjuguide där specifika frågor har skapats men jag har större 

möjlighet att ändra frågornas ordning samt ställa eventuella följdfrågor för att få en djupare 

diskussion baserat på informanternas svar (Bryman, 2011). Därför är en kvalitativ undersökning 

med semistrukturerade intervjuer ett naturligt val för studien.  

 

4.2  Urval  
 

Det första kriteriet vid urval av informanter var att lärarna undervisar i ämnet svenska vid det 

tillfälle då intervjuerna ägde rum. Det andra kriteriet var att lärarna som intervjuas ska arbeta i 

någon av årskurserna 4-6 eftersom det är i de årskurserna studien har sitt fokus. Det tredje 

kriteriet var att lärarna skulle använda en-till-en datorer, alternativt datorer ofta, i sin 

svenskundervisning. Anledningen till det var för att studiens syfte är att undersöka vilka 

faktorer som påverkar lärare att använda datorer, vilket blir svårt om datorer inte används. Det 

fjärde kriteriet var att skolorna där lärarna arbetar skulle variera. Anledningen var att lärare på 

samma skola kan ha liknande uppfattningar om vilka faktorer som påverkar dem att använda 

datorer i sin undervisning. Utifrån kriterierna för urval valdes sex verksamma lärare i svenska 

i årskurs 4-6. Lärarna valdes från fyra olika skolor i samma kommun och hade varierande 

lärarutbildning, arbetserfarenhet samt tillgång till datorer i undervisningen.   
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4.3  Genomförande  
 
Jag har intervjuat sex stycken verksamma lärare som undervisar på kommunala skolor i ämnet 

svenska i någon av årskurserna 4-6 i en mindre kommun i sydvästra Sverige. Informanterna är 

valda utifrån ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då jag har en anknytning till de lärare som 

har deltagit för att underlätta möjligheten att få lärare att ställa upp på en intervju. Lärarna 

kontaktades, utifrån kriterierna vid urval, via mail med information om studiens syfte. Efter 

godkännande om delaktighet avsattes en tid då intervjuerna skulle ske. Varje intervju pågick 

mellan 30-40 minuter i ett enskilt rum för att undvika störande moment då samtliga intervjuer 

spelades in. En intervjuguide med tio stycken huvudfrågor samt tillhörande följdfrågor 

skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden skapades för att underlätta 

vid intervjuerna och för att säkerställa att samma frågor ställdes till samtliga informanter 

(Bryman, 2011). Under intervjuerna lades några följdfrågor till, några ändrades och några togs 

bort utifrån vad informanterna svarade. Innan intervjuerna genomfördes skickades frågorna ut 

till de som ställt upp för att de skulle få möjlighet att titta på dem i förväg och förbereda sig (se 

bilaga).  

 

4.4  Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär att den data som samlats in är relevant för studiens syfte och frågeställningar. 

Vid kvalitativa intervjuer är det lättare att försäkra sig om högre validitet, trovärdighet, då 

intervjuaren har större möjlighet att ändra eller lägga till någon fråga om det visar sig relevant 

för studiens utfall (Larsen, 2009). Vid genomförandet av intervjuer i denna studie användes 

semistrukturerade intervjuer där frågorna utgick från en intervjuguide med fokus på lärarnas 

uppfattningar om vilka faktorer som påverkar dem, samtidigt som möjligheten att ställa 

eventuella följdfrågor möjliggjordes. Det bidrar till att en högre validitet i studien kunde 

uppnås.  

 

Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, vilket innebär om studiens resultat skulle bli 

likadant om den utfördes igen vid en annan tidpunkt. Om resultatet blir detsamma visar studien 

på en hög reliabilitet. Vid kvalitativa intervjuer är det svårt att uppnå hög reliabilitet då 

intervjupersonerna kan påverkas av den specifika situationen samt den som intervjuar vilket 

kan göra att den som intervjuas svarar annorlunda. Hög reliabilitet kännetecknas också av 
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intervjuares noggrannhet vid hanteringen av den insamlade datan för att informanternas olika 

svar inte ska blandas ihop (Larsen, 2009). För att denna studies reliabilitet skulle öka ställdes 

samma intervjufrågor till alla informanter och det insamlade materialet transkriberades 

ordagrant direkt efter varje intervju för att materialet inte skulle blandas ihop.  

 

4.5  Forskningsetiska aspekter 
 
I materialinsamlingen har de fyra forskningsetiska aspekterna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet tagits hänsyn till 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet tillämpas genom att de som deltar i intervjun är 

informerade om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt vilket innebär att de när som 

helst har möjlighet att välja att inte delta. Då intervjuerna spelades in hänvisade jag till 

samtyckeskravet som innebär att deltagarna först måste ge sitt godkännande till att intervjun 

spelas in. Med hänsyn till konfidentialitetskravet är deltagarna anonyma under inspelningarna, 

transkriberingen och i examensarbetet. Det kommer inte heller att nämnas på vilken skola 

lärarna arbetar för att minska risken att kunna ta reda på vilka som deltar. Enligt nyttjandekravet 

får uppgifter i examensarbetet inte användas för kommersiellt bruk utan enbart användas för 

studiens syfte vilket också kommer att ske (Bryman, 2011).  

 

4.6  Materialanalys 
 
Efter intervjuerna transkriberades dessa och för att få med exakt vad och hur lärarna svarar 

transkriberades intervjuerna ordagrant med ord som: så, då, hm, eh, haha, osv. Jag har 

inspirerats av Johansson och Dahlgrens analysmodell (2015) för att hitta likheter och skillnader 

kopplat till studiens syfte och frågeställningar. De mest relevanta delarna i intervjuerna valdes 

ut och delades in i kategorier.  

 

Följande kategorier skapades: 

1. Lärarnas uppfattningar om deras kunskaper om datorer. 

2. Tillgången till datorer i undervisningen. 

3. Vad som har påverkat lärare att använda datorer. 

4. Faktorer som behöver utvecklas eller förändras för att arbetet med datorer ska gynna 

elevers skrivutveckling ännu mer. 
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Den första och andra kategorin valdes ut för att se vilket samband lärares kunskaper samt 

tillgången till datorer har för att lärare ska välja att arbeta med datorer i undervisningen. Den 

tredje kategorin valdes ut för att den hör ihop med den första frågeställningen, vad som påverkar 

lärare att använda datorer. Den fjärde kategorin valdes ut för att den hör ihop med den andra 

frågeställningen, vilka faktorer som behöver förändras eller utvecklas för att arbetet med datorer 

ska bli ännu mer gynnsamt för elevers skrivutveckling. 
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5. Resultat 
 
 
I resultatet presenteras de sex intervjuade lärarnas svar sammanställt i fem avsnitt. Resultatet 

inleds med en beskrivning över de lärare som deltog i studien (5.1). Därefter följer lärarnas 

kunskaper om datorer (5.2) samt tillgången till datorer (5.3). Vidare beskrivs vad som har 

påverkat lärarna att använda datorer (5.4) samt vilka faktorer som behöver utvecklas eller 

förändras enligt lärarna (5.5). Avslutningsvis görs också en resultatsammanfattning kopplat till 

studiens frågeställningar (5.6).  

 

5.1  Undersökningsdeltagare 
 
I studien deltog sex stycken verksamma lärare med olika arbetserfarenhet och utbildning. Alla 

informanter i studien benämns som lärare nummer 1-6. Vid de tillfällen i studien när rektor 

nämns vid namn eller kön har jag valt att enbart benämna dem som rektor. Jag väljer att 

presentera informanterna genom att skriva en punktlista.  

o Lärare 1 har arbetat i 31 år och har grundläggande utbildning i datoranvändning genom 

ett datakörkort. Läraren har även deltagit i utbildningen ITIS (IT i skolan). Läraren 

undervisar i svenska i årskurs 4 där eleverna använder en-till-en datorer.  

 

o Lärare 2 har varit verksam i 4 år och har en yrkesutbildning inom webbdesign samt har 

viss utbildning inom digitalisering genom lärarutbildningen. Läraren undervisar i 

svenska i årskurs 4 där eleverna har en dator på två.  

 

o Lärare 3 har arbetat i 7,5 år och har genomfört en PIM-utbildning (Praktisk it- och 

mediekompetens). Läraren undervisar i svenska i åk 6 där eleverna har en-till-en 

datorer.  

 

o Lärare 4 har arbetat i 9 år och har ingen utbildning inom digitalisering eller datorer. 

Läraren undervisar i svenska i årskurs 4 där eleverna har en-till-en datorer. 

 

o  Lärare 5 har arbetat i 2 år och har viss utbildning inom digitalisering genom 

lärarutbildningen.  Läraren undervisar i svenska i årskurs 5 där eleverna delar på 28 

stycken datorer tillsammans med åk 6. Totalt är de 107 elever på 28 stycken datorer.  
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o Lärare 6 har arbetat i 41 år och har genom kompetensutveckling på arbetsplatsen fått 

utbildning inom digitalisering och datorer. Läraren undervisar i svenska i åk 6 där 

eleverna använder en-till-en datorer. 

 

5.2  Lärarnas kunskaper om datorer  
 

Nedan beskrivs hur lärarna resonerade kring hur de såg på sin egen utbildning inom 

digitalisering och datorer samt om de ansåg att den utbildningen är tillräcklig för att kunna 

använda datorer som ett verktyg i undervisningen. Lärarna som intervjuades fick svara på 

följande fråga: 

• Känner du att din utbildning inom digitalisering och datorer är tillräcklig för att kunna 

använda datorer i undervisningen?  

 

På frågan var fem av sex lärare överens om att de anser sig ha tillräckliga kunskaper för att 

klara av att använda datorer i undervisning på mellanstadiet. Lärare 3 upplever att kunskaperna 

inte är tillräckliga och att mer utbildning behövs. Läraren menar att det handlar om det egna 

intresset för datorer och att det påverkar hur mycket tid som läggs på fritiden: 

 
Tycker man sådär att det är jättekul då går man ju hem och fixar med det men jag … jag är 

intresserad men jag har inte varit så bra på att göra det hemma…men det kan ju ta lite längre tid 

för oss som är äldre att lära. Så är det ju.  

 

Lärare 1 upplever att kunskaperna är tillräckliga för att det ska fungera i undervisningen men 

att det finns mer att lära: 

 
Visst det funkar och så, men mycket ligger ju på en själv och jag vet inte, att få till den här tiden, 

det är ju det som är svårt. Men tillräckligt kan jag nog säga, det tycker jag nog att jag har. Fast det 

finns betydligt mer att lära sig. Man blir ju aldrig fullärd.  

 

Lärare 4 beskriver att det finns en god insyn kring datorer men att det finns ett behov av mer 

utbildning för att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. Läraren berättar att tid har lagts 

på fritiden för att hitta tips och få idéer: 
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För det har ju blivit att jag har gjort av eget intresse och fått fortbilda mina kollegor och det är ju 

inte riktigt okej tycker jag. Men så har de gjort här på skolan.  

 

Lärare 5 och 6 berättar att kunskaperna är tillräckliga för att använda datorer i undervisningen. 

Lärare 6 uttrycker att det finns en önskan om att förstå mer men menar samtidigt att det inte är 

nödvändigt för att klara av arbetet i skolan. Lärare 2 beskriver att det behövs mer kunskaper 

inom programmering. Läraren menar att grundkunskaper finns men att de behöver utvecklas 

ytterligare.  

 

Flertalet lärare (2, 4, 5, 6) uttrycker också att deras kunskaper inom datorer bidrar till att de inte 

känner någon oro över att eventuella tekniska problem ska uppstå. Lärarna menar att de iså fall 

har de kunskaper som krävs för att lösa problemet och att det bara är onödigt och tidskrävande 

att oroa sig i onödan. Lärare 5:  

 
Det går inte att stressa upp sig, det hjälper inte.  

 

5.2.1 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis uttrycker flertalet lärare att de har tillräckliga kunskaper för att bedriva en 

undervisning med datorer på mellanstadiet. Det finns dock en önskan och ett behov av att 

utvecklas och lära mer för att arbetet ska bli ännu bättre.  

 
5.3  Tillgången till datorer  
 
Nedan beskrivs hur lärarna resonerade och samtalade om tillgången till datorer i den klass de 

undervisar i. Lärarna fick svara på följande intervjufråga: 

• Hur ser tillgången till datorer ut i den klass du undervisar i?  

 

Fyra av sex lärare svarade att de arbetar med en-till-en datorer vilket innebär att varje elev har 

varsin dator. Lärare 2 beskriver att eleverna har en dator på två och lärare 5 berättar att eleverna 

i åk 5 och åk 6, totalt 107 elever, delar på 28 datorer på en datavagn. Lärare 5: 

 
Man skriver på en lista när man ska ha de och sen kommer övriga lärare och klagar på att ”oj vad 

du har bokat datorer”. ”Ja det har jag gjort men jag har detta temat nu så jag måste det”. Men det 

är klart att det är lite meckigt.  

 



 17 

Lärare 1, 3,  4 och 6 berättar att tillgängligheten har bidragit till att de kan använda datorerna 

mycket mer idag än vad de har kunnat tidigare. Lärare 1, 4 och 6 uttrycker att de idag inte 

behöver boka datorer långt i förväg samt att de kan vara mer spontana i undervisningen. Lärare 

1 beskriver:  
 

Jag har ju inte kunnat använda det så mycket tidigare som jag kan i år eftersom alla alltid har en 

dator tillgänglig nu. Innan var man ju tvungen att boka datorerna och köra datorerna på vagnar 

och så fick man ha dem den lektionen en stund och… jaa så där … 

 

Lärare 3 förklarar att en-till-en datorer underlättar arbetet, framförallt när eleverna ska spara 

och skriva ut sina arbeten. Läraren uttrycker att det är ett måste i dagens undervisning att alla 

elever har tillgång till en varsin dator.  

 

Hälften av lärarna (2, 4, 6) menar uttryckligen att tillgången till datorer har möjliggjort 

likvärdigheten för alla elever att lära. Lärare 6 uttrycker att eleverna får ta med datorerna hem 

efter skolan då alla elever inte har en dator hemma. Läraren menar att den begränsade tillgången 

till datorer hemma påverkar eleverna genom att alla då inte kan genomföra sitt skolarbete. 

Lärare 2 berättar att det finns en regel på skolan om att eleverna inte får ta hem datorerna, men 

precis som lärare 6 ser lärare 2 ett behov av att låta eleverna göra det:  

 
För det är just det här med tillgången, alla har inte en dator hemma, alla fyror här har inte en dator 

hemma så att de kan arbeta vidare hemma […] och då tänker jag att skolan ska ju vara lika för 

alla, att påbörjar de nått i skolan så ska de ju ha den möjligheten hemma också, med hjälp av 

skolans verktyg. 

 

Lärare 1 beskriver att de inte sett något behov av att låta eleverna ta hem datorerna i årskurs 4 

men att de i arbetslaget diskuterat möjligheten i årskurs 5 och 6. Lärare 3 menar att det finns en 

regel på skolan om att eleverna inte får ta med sig datorerna hem. Lärare 4 uttrycker att eleverna 

idag inte får ta med sig datorerna hem men läraren är medveten om att alla elever inte har 

tillgång till en dator hemma. Läraren berättar också att alla elever i klassen inte har internet 

hemma.  

 

Alla lärare i studien är eniga om att datorerna underlättar arbetet, både i och utanför 

klassrummet. Lärare 4 berättar:  
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Jag behöver inte sitta och skicka ut papper, stå och brottas med kopieringsmaskinen. Utan det 

sparar massor av tid och det är det här man försöker få de andra lärarna att förstå, hur mycket tid 

du faktiskt sparar. De tycker det bara blir jobbigt och ett påhäng att sitta där och lära sig någonting, 

men du sparar tid och det är ju det vi vill, för tid är det ju ont om. 

 

Lärare 1 beskriver att datorerna underlättar vid rättningssituationer genom att elevernas texter 

kan läsas direkt på skärmen. Det bidrar till, menar läraren, att alla skrivböcker inte behöver 

bäras hem efter arbetsdagens slut. Lärare 2 beskriver att ett arbete med datorer bidrar till att det 

blir mindre pappershantering och att risken för att elevernas texter kommer bort minskar.  

 

Två lärare (2, 5) uttrycker också att tillgången till datorer har bidragit till att eleverna hjälper 

varandra i större utsträckning än vad de gjorde tidigare. En lärare (5) menar att eleverna hjälper 

varandra genom att komma med tips och idéer kring hur en text kan utvecklas. En lärare (2) 

berättar också att eleverna gärna hjälper, både varandra men också läraren om några tekniska 

problem uppstår. På det sättet, menar läraren, att de lär mycket tillsammans vilket läraren ser 

som positivt.  

 

5.3.1 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis uttrycker samtliga lärare att tillgången till datorer underlättar deras dagliga 

arbete. De lärare i studien som tidigare varit tvungna att boka datorer via en datavagn beskriver 

att arbetet nu blir enklare och att möjligheten att vara spontan ökar, då de inte blir begränsade i 

att enbart ha datorerna några enstaka lektionstillfällen. Lärare 5 har tillgång till datorer via en 

bokningsbar datavagn och uttrycker att det uppstår frustration hos övriga kollegor om datorerna 

är uppbokade av samma lärare under en längre tid.  

 

Lärarna uttrycker att de gör olika i frågan kring om eleverna får ta med sig datorerna hem. En 

lärare låter eleverna ta med datorerna hem, två lärare berättar att det finns en regel på skolan 

om att eleverna inte får ta med dem hem, men trots regeln uttrycker en av lärarna en önskan om 

att eleverna ska få göra det då det finns ett behov av det. En lärare berättar att det idag inte finns 

något behov för eleverna att ta hem datorerna men att de eventuellt ska få göra det i årskurs 5 

och 6. En annan lärare uttrycker att eleverna inte tar med datorerna hem men att de är medvetna 

om att tillgången till datorer i hemmen ser olika ut för eleverna 
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5.4  Vad har påverkat lärarna att använda datorer? 
 
Nedan följer lärarnas resonemang om vad som har påverkat dem att använda datorer i 

undervisningen. Lärarna fick svara på följande intervjufråga: 

• Vad har påverkat dig att använda datorer? 

 

Alla lärare svarade att det är samhällets utveckling och digitalisering som har påverkat dem. 

Lärare 5 menar att skolan måste möjliggöra för eleverna att känna sig digitaliserade och kunna 

använda de verktyg som finns. Lärare 2 beskriver att samhället kräver att människan har viss 

datavana och att samhället inte klarar sig utan digital teknik och tycker därför att det är synd 

om den digitala tekniken inte används i undervisningen och i klassrummet.  

 

Lärare 1, 2 och 3 beskriver att det förutom den digitala utvecklingen också är de krav som finns 

från läroplan och kursplaner om att digitala verktyg ska användas i undervisningen som har 

påverkat dem. Lärare 1 och 3 menar att det även är den kommunsatsning som gjordes vilket 

innebar att skolorna fick pengar till att köpa in en-till-en datorer. Lärare 2 och 3 uttrycker att 

det finns ett behov av att utveckla verksamheten kring datorer då Skolverket har tagit fram ett 

förslag att programmering ska finnas med som ett inslag i undervisningen från och med 2018. 

Lärare 3 berättar:  

 
[…] och i programmering kan jag känna…där vet jag inte alls…[…] och jag har ingen aning vad 

man gör där… jag känner också huuuh hur ska jag kunna lära mig det här nu då? Det är så mycket 

och det går såå fort. Det är det jag känner.  

 

Lärare 4 och 6 menar att det är deras egna intressen som påverkat dem att använda datorer. De 

berättar att de tycker att det är roligt och en självklarhet att använda dessa i undervisningen. 

Lärare 4 berättar: ”Det är ju alltid så att man vill hänga med i utvecklingen, man vill 

effektivisera sin undervisning och då är datorer skitbra”. Lärare 4 beskriver även att det finns 

ett stöd från rektor samt ett bra samarbete med utvecklingsenheten på kommunen som påverkar:  

 
Rektorn uppmuntrar ju mig såklart. Rektorn själv tycker att det är svårt men vill att vi här ska ha 

koll, vi ska veta och vi ska känna oss trygga med enheterna [datorerna] och det är riktigt bra. Det 

är inte alla som har den möjligheten.  
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5.4.1 Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis uttrycker lärarna att det finns olika faktorer som påverkar dem, samhällets 

digitala utveckling, krav från läroplan och kursplaner samt kommunsatsningen. Det egna 

intresset och drivet är också ett stort skäl till att lärarna använder datorer i undervisningen. En 

lärare uttrycker att rektorns uppmuntran och stöttning samt det samarbete som finns med 

utbildningsenheten på kommunen också påverkar.  

 

5.5  Faktorer som behöver utvecklas eller förändras enligt lärarna 
 
Nedan följer lärarnas resonemang om vilka faktorer de anser behöver utvecklas eller förändras. 

Lärarna fick svara på följande fråga:  
• Vilka faktorer behöver utvecklas eller förändras för att arbetet med datorer ska bli mer 

gynnsamt för elevernas skrivutveckling?   

 

Lärarna beskriver att det finns olika faktorer som behöver utvecklas för att arbetet med datorer 

ska bli mer gynnsamt för elevernas skrivutveckling. Alla lärare beskriver att eleverna har goda 

kunskaper i att spela spel, chatta och använda sociala medier men att grundläggande kunskaper 

i Word saknades när eleverna fick tillgång till datorer. Alla lärare berättar att de har fått förklara 

för eleverna hur de klistrar in, kopierar och markerar text samt hur ett mail med en bifogad fil 

skickas. Lärare 5: 

 
Man säger ju ändå att det är den digitaliserade generationen, då utgår man ändå från att de har viss 

vana. […] men att använda datorn som ett verktyg det har de definitivt inte med sig. 

 

Även om lärarna är överens om att elevernas kunskaper i att använda en dator som ett 

arbetsverktyg var bristande i början, är samtliga eniga om att eleverna lär sig oerhört fort. Lärare 

3 berättar:  
Det är nått som de är vana vid. […] Så jag känner att det har gått fort för dem att lära sig. De lär 

sig fortare än vad vi gör.  

 

Lärare 3, 4 och 6 beskriver att de själva behöver mer kompetensutveckling i form av ett IKT-

lyft (Informations- och kommunikationslyft). Lärare 4 beskriver att möjligheten till 

kompetensutveckling försvåras då verksamheten kräver att lärarna är på plats i den dagliga 

undervisningen. Läraren berättar att om de ska åka iväg på fortbildning behöver skolan vikarier. 
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Vikarier och fortbildning kostar pengar och därför hamnar ibland uppdraget att utbilda  kollegor 

på vissa lärare. Det är viktigt, menar läraren, att de lärarna känner att de får tid till det uppdraget 

så att det inte läggs utöver det arbete som redan finns. 

 

Lärare 3 finner det svårt att få tid till att lära sig om datorer och teknik samtidigt som allt annat 

ska hinnas med. Läraren berättar att det är nationella prov, omdömen som ska skrivas och betyg 

som ska sättas:  

 
Och sen är det ju just det med tiden för jag känner att man har tusen andra saker […] Så det 

[kunskaperna] får komma lite pö om pö […]  

 

För att elevernas skrivande ska utvecklas och bli bättre menar lärare 2 att det är viktigt att lärare 

inte glömmer av den formativa bedömningsprocessen när eleverna arbetar vid en dator. Det kan 

finnas en risk, menar läraren, att lärare lämnar eleverna mer ”ensamma” i sitt arbete och 

glömmer av eller slarvar med att följa upp elevernas skrivande för att de tror att eleverna löser 

det själva med hjälp av rättstavningsprogram och liknande på datorn.  

 

Lärare 1 menar att det skulle behövas en plan och mål över vad eleverna förväntas kunna inom 

datoranvändning när de börjar exempelvis högstadiet, eftersom det skulle bidra till att alla 

elever skulle få samma möjlighet till en likvärdig utbildning oavsett lärare eller skola.  

 

5.5.1 Sammanfattning  
 
Sammanfattningsvis uttrycker lärarna att det finns olika faktorer som behöver utvecklas för att 

arbetet med datorer i undervisningen ska bli mer gynnsamt för elevernas skrivutveckling. En 

lärare menar att elevernas kunskaper kring datorn som ett arbetsverktyg behöver utvecklas. 

Några lärare berättar att det är deras egna kompetenser som behöver utvecklas. En lärare menar 

att det skulle behöva finnas en plan över vad eleverna förväntas kunna inom datorer när de gör 

ett stadiebyte.  
 

5.6  Resultatsammanfattning  

Nedan görs en sammanfattning av resultatet kopplat till studiens frågeställningar.  
 
På första frågeställningen om frågan kring vad som har påverkat lärarna svarade samtliga att 

det är samhällets digitala utveckling som har bidragit till att de använder datorer. Förutom det 
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påverkar också de krav som finns från läroplan och kursplaner om att digitala verktyg ska 

användas i undervisningen. Det egna intresset, drivet och viljan att utveckla verksamheten är 

också faktorer som lärarna menar påverkat dem. Stöd och uppmuntran från rektor samt 

samarbete med kommunen är också en faktor som bidragit till användandet. Tillgången är också 

en faktor som lärarna uttryckte bidrar till att de kan använda datorer.  

 

På andra frågeställningen kring vilka faktorer som lärarna anser behöver utvecklas eller 

förändras för att elevers skrivutveckling ska gynnas mer menar lärarna att både elevernas och 

lärarnas egna kunskaper behöver utvecklas. Det skulle också behöva finnas en plan över elevers 

förväntade kunskaper inom datoranvändning vid de olika stadiebytena. Lärares formativa 

bedömningsprocess är också något som en lärare lyfter som ett utvecklingsbehov.  
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6. Diskussion  
 
Diskussionen inleds med en metoddiskussion där metodavsnittet diskuteras (6.1). Därefter 

diskuteras studiens resultat kopplat till studiens syfte och frågeställningar, bakgrund samt den 

sociokulturella teorin (6.2). Avslutningsvis görs en diskussionssammanfattning (6.3).  

 

6.1  Metoddiskussion  
 
Syftet med undersökningen är att undersöka vilka faktorer lärare upplever påverkar dem att 

använda datorer i undervisningen för att utveckla elevers skrivande i årskurs 4-6. För att få en 

uppfattning om vilka faktorer som lärare upplever påverkar dem krävs utförliga och 

reflekterande svar vilket bidrog till att metoden blev kvalitativ i form av semistrukturerade 

intervjuer. Vid en kvantitativ studie med exempelvis enkätfrågor försvinner möjligheten att 

ställa följdfrågor till informanterna baserade på deras svar och därigenom få en diskussion, 

vilket var en av anledningarna till att den metoden valdes bort. Genom semistrukturerade 

intervjuer ökar friheten att ställa följdfrågor och föra en diskussion tillsammans med 

informanterna (Bryman, 2011).  

 

För att kunna genomföra undersökningen valdes sex verksamma lärare i någon av årskurserna 

4-6 ut. Jag valde att kontakta lärare som jag har en anknytning till för att underlätta möjligheten 

att få lärare att ställa upp på en intervju. Dessa lärare hjälpte sedan mig att hitta lämpliga 

deltagare utifrån kriterierna för urval, alternativt valde de själva att ställa upp på en intervju. 

Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om alla informanter hade varit okända då 

en personlig anknytning kan ha påverkat svaren. Stukát (2011) skriver att det kan finnas en fara 

i att informanter svarar som de tror att intervjuaren vill. Jag upplevde inte att så var fallet under 

intervjuerna. Åtta stycken lärare tillfrågades och sex stycken hade möjlighet att medverka. Sex 

stycken lärare är en mycket liten del av alla lärare i Sverige och för att kunna generalisera vilka 

faktorer som påverkar lärare att använda datorer, hade undersökningen behövt genomföras på 

ett större antal lärare. Studien visar ändå vilka faktorer som påverkar en del av Sveriges lärare 

att använda datorer i undervisningen för att utveckla elevers skrivande.     

 

Vid intervjuerna visade det sig att några huvudfrågor vävdes in i varandra men genom 

semistrukturerade intervjuer hade jag möjlighet att ändra frågornas ordning eller hoppa över 

någon fråga om informanten redan besvarat den frågan vid en tidigare fråga. Ett alternativ hade 
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varit att genomföra någon pilotstudie, där intervjufrågorna ställs till en person som inte 

medverkar i studien för att upptäcka eventuella irrelevanta frågor eller frågor som är väldigt 

lika varandra, innan intervjuer med deltagare genomförs (Bryman, 2011). På grund av att det 

var svårt att hitta lärare som hade möjlighet att ställa upp på en intervju valdes det alternativet 

bort. Inför intervjuerna skickades frågorna ut till samtliga lärare som deltog. Det visade sig vara 

positivt då alla lärare hade läst igenom frågorna i förväg. Några hade även valt att skriva ner 

lite minnesanteckningar för att få med så mycket information som möjligt. Jag upplevde att det 

bidrog till att alla lärare var väldigt förbereda inför intervjuerna. En risk med att skicka ut 

intervjuer i förväg kan vara att lärarnas svar inte är ”spontana” utan att de har förberett vad de 

ska säga. Jag upplever inte att detta var någon risk vid intervjuerna då lärarna utvecklade och 

förklarade sina svar om jag ställde eventuella följdfrågor. Vid intervjutillfället valde jag att 

spela in det som lärarna sa för att bättre kunna koncentrera mig och ställa eventuella följdfrågor 

baserade på lärarnas svar. Att ha intervjuerna inspelade underlättade också vid transkriberingen 

då jag ordagrant kunde skriva ner allting som lärarna hade sagt. 

 

6.2  Resultatdiskussion   
 
Studien inspireras av den sociokulturella teorin då Vygotskij refererad i Säljö menar att genom 

språket, både skriftligt och muntligt, kan människor kommunicera, uttrycka sig och förstå 

varandra. Lärande sker genom samtal och social interaktion och med hjälp av dagens digitala 

teknik finns det många olika sätt att kommunicera och uttrycka sig, genom både bilder och ljud 

(Säljö, 2014).  

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer lärare upplever påverkar dem att använda 

datorer i undervisningen för att utveckla elevers skrivande i åk 4-6. I frågan om vad som 

påverkar lärare att använda datorer i undervisningen visar resultatet att två av lärarna (4, 6) 

uttrycker att det är deras eget driv och intresse för datorer som har påverkat dem. Tallvid et al. 

(2014), Svensson (2009) och Zhao och Frank (2003) menar att lärare behöver ha ett intresse 

och även goda kunskaper om datorn för att användningen ska bli gynnsam och utvecklande för 

eleverna. Om intresset eller tillräckliga kunskaper saknas menar Tallvid et al. (2014), Svensson 

(2009) och Zhao och Frank (2003) att datorer ofta väljs bort. Studiens resultat visar att nästan 

alla intervjuade lärare anser sig ha tillräckliga kunskaper om datorn för att bedriva den 

undervisning de vill på mellanstadiet. Det kan diskuteras om god kunskap bidrar till en ökad 

säkerhet i användandet vilket i så fall leder till att fler funktioner vågar användas då rädslan för 
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att eventuella problem ska uppstå minskar. Lärarna i studien uttrycker att om eventuella 

tekniska problem uppstår så ordnar det sig och att oroa sig i onödan menar de, är bara onödigt 

och tidskrävande.  

Grönlund (2014) beskriver att lärare idag inte kan välja bort datorn i undervisningen. Tidigare 

var användningen frivillig men då både läroplan och kursplaner idag kräver att digitala verktyg 

används (Skolverket, 2016b) måste det finnas med som ett inslag i undervisningen. Läroplanens 

och kursplaners krav kring att datorer och digitala verktyg ska användas i undervisningen var 

något som flera lärare i studien uttryckte hade påverkat dem. De intervjuade lärarna berättade 

att de hade ett eget intresse för datorer och att det delvis har påverkat dem i användandet. Man 

kan reflektera över hur lärare som inte anser sig ha ett intresse eller tillräckliga kunskaper för 

datorer ställer sig till det faktum att det idag finns ett krav från läroplanen om att digitala verktyg 

ska användas. Det är viktigt att det finns intresserade och drivande lärare i alla arbetslag på 

skolor och Jensinger (2014) menar att det är viktigt att de lärarna får utrymme och möjlighet att 

utveckla sitt intresse för att därigenom skapa en nyfikenhet hos övriga lärare till att våga och 

vilja använda datorer.  

Vidare beskrev lärarna att tidigare var deras möjligheter att använda datorer begränsade på 

grund av tillgången. Med den ökade tillgång som finns idag så har lärarna större möjlighet att 

vara spontana och ta tillvara på elevernas intresse och därigenom utveckla deras kunskaper i att 

använda modern teknik (Skolverket, 2016b). Fyra av sex lärare berättade att eleverna har en-

till-en datorer vilket de menar bidrar till att alla elever ges samma möjligheter att lära då 

likvärdigheten i undervisningen ökar. Enligt Skolverkets nationella mål år 2022 ska alla barn 

och elever få en mer likvärdig möjlighet att utveckla en digital kompetens. Det kräver att 

rektorer och personal i förskola och skola arbetar för att alla ska ha en likvärdig tillgång till 

digitala verktyg i undervisningen (Skolverket, 2016c). Resultatet i studien visar att lärarnas 

tillgång till antalet elevdatorer i klasserna skiljer sig åt. Det tolkar jag som att kommunen har 

en pågående satsning på en-till-en datorer men att alla skolor ännu inte har fått ta del av den 

satsningen fullt ut. Tallvid (2015) menar att implementeringen av en-till-en datorer är 

komplicerat och kräver stora förändringar i skolans verksamhet, vilket bidrar till att införandet 

tar tid. 

Lärare 6 menade att eleverna måste få möjlighet att ta med sina datorer hem för att på ett 

likvärdigt sätt kunna genomföra sitt skolarbete. Detta är också något som Tallvid (2010) betonar 

då alla elever genom en-till-en datorer ges samma möjligheter att hitta och söka information till 
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skoluppgifter. Flera av lärarna i studien berättade att tillgången till datorer i hemmen skiljer sig 

åt. Lärare 2 uttryckte en önskan om att eleverna ska få ta med sig sina datorer hem, trots att 

skolan idag har en regel om att det inte är tillåtet: 

För det är just det här med tillgången, alla har inte en dator hemma, alla fyror här har inte en dator 

hemma så att de kan arbeta vidare hemma […] och då tänker jag att skolan ska ju vara lika för 

alla, att påbörjar de nått i skolan så ska de ju ha den möjligheten hemma också, med hjälp av 

skolans verktyg. 

Tallvid (2010), liksom lärarna i studien, menar att när skolan kan erbjuda varje elev en dator 

påverkar inte familjens ekonomiska förutsättningar, elevens möjlighet att genomföra en 

skoluppgift. Då lärarna i studien arbetar i samma kommun men på olika skolor är det upp till 

varje skola att bestämma om eleverna ska få ta hem sin dator eller inte.  

Grönlund (2014) skriver om hur viktigt det är att rektor är ansvarig och delaktig i arbetet kring 

att införa en-till-en datorer på skolor. De skolor som lyckas bäst med satsningen är de som 

behåller samma rektor under hela projektet. Enligt Grönlund beror det på att det behöver finnas 

en kontinuitet och stabilitet i skolledningen så att rätt satsningar mot ett gemensamt mål 

genomförs. Lärare 4 berättade att det fanns ett bra stöd och en god uppmuntran från skolans 

rektor i arbetet med en-till-en datorer: 

Rektorn uppmuntrar ju mig såklart. Rektorn själv tycker att det är svårt men vill att vi här ska ha 

koll, vi ska veta och vi ska känna oss trygga med enheterna och det är riktigt bra. Det är inte alla 

som har den möjligheten. 

På liknande sätt menar Jensinger (2014) att det är viktigt att rektor är delaktig vid införandet av 

datorer. Rektor behöver vara en god förebild och se till att det finns praktiska möjligheter för 

lärare att använda datorer. Det ska inte finnas, menar Jensinger, skäl för lärare att avstå 

användandet.  

 

I frågan om vilka faktorer som lärarna anser behöver utvecklas eller förändras för att arbetet 

med datorer ska bli mer gynnsamt för elevernas skrivutveckling varierade lärarnas svar. Lärare 

1 svarade att det skulle behövas en gemensam plan eller mål över vilka datakunskaper eleverna 

ska ha när de börjar exempelvis årskurs 4 och 7. Lärare 1 och 5 uttryckte att det fanns vissa 

förväntningar på elevernas datakunskaper när de började använda datorer i undervisningen då 

eleverna tillbringar stor del av sin fritid framför skärmen: 
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Man säger ju ändå att det är den digitaliserade generationen, då utgår man ändå från att de har viss 

vana. […] men att använda datorn som ett verktyg det har de definitivt inte med sig [Lärare 5].  

 

I den rapport som Alexanderson och Davidsson (2015) skrivit, framkommer det att elever i 

mellanstadieåldern använder datorn för att besöka olika sociala nätverksplatser och lyssna på 

musik. För att lärares förväntningar ska stämma överens med elevernas verklighet kan man 

reflektera över hur viktigt det är att elever och lärare samtalar om vad eleverna använder datorn 

till på fritiden och vad de behöver utveckla för att kunna använda och behärska datorn som ett 

verktyg. Lärare kan exempelvis genomföra intervjuer för att skapa sig en bild över hur elevernas 

kunskaper ser ut och utifrån det planera undervisningen. Mina egna upplevelser från VFU: er 

är att lärare tror att elever har mer kunskap än vad de egentligen har. Det finns också en 

förväntan kring att nyutexaminerade lärare har ett intresse och kunskaper i att hantera datorn 

som ett arbetsverktyg.  

 

För att utveckla elevernas kunskaper berättar samtliga lärare att de har haft genomgångar 

tillsammans med eleverna om hur datorn fungerar och används. Genom att ha analyserat 

resultatet utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan detta kopplas till Vygotskijs tankar om den 

proximala utvecklingszonen vilket är den utveckling eleven gör från att genomföra något med 

stöttning från någon annan till att klara av det själv (Säljö, 2014). Alla lärarna i studien beskrev 

att de i början fick förklara och visa eleverna hur Word fungerar men att eleverna idag klarar 

av det mesta själva. Två av lärarna (2, 5) berättade också att eleverna hjälper både varandra, 

men också läraren om eventuella problem med datorn uppstår. Svensson (2009) menar att vid 

ett arbete med datorer sker mycket samtal mellan både eleverna själva och mellan elever och 

lärare om hur olika problem och uppgifter kan lösas. Lärare 2 i studien berättade: 

 
[…] det är alltid någon som kan och så hjälper de varandra. […] jag lär mig hela tiden […] så vi 

lär mycket tillsammans vilket är jättekul. 

 

En annan faktor som lärarna uttryckte behöver utvecklas är möjligheten till 

kompetensutveckling. Tallvid (2010) menar att lärare måste erbjudas kontinuerlig utbildning 

vid en-till-en projekt för att inte verksamheten ska riskera att falla tillbaka och se ut som den 

gjorde innan införandet startades. Flertalet lärare i studien ansåg sig ha tillräckliga kunskaper 

för att bedriva en datorbaserad undervisning på mellanstadiet men alla såg ett behov av att lära 
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sig mer då tekniken hela tiden utvecklas. Rapporten IT-användning och IT-kompetens i skolan 

(Skolverket, 2016a) visar att behovet av kompetensutveckling hos lärare är stort. Ungefär 

hälften av alla lärare i grund- och gymnasieskolan upplever att de behöver mer 

kompetensutveckling för att kunna använda tekniken som ett pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. Fleischer (2013) menar att en undervisning med datorer kräver en annan 

pedagogik än vad en undervisning utan datorer gör. Därför menar Fleischer att lärare måste få 

möjlighet till kompetensutveckling för att inte riskera att elevernas kunskaper faller. Enligt 

Skolverket (2017) är lärarnas kompetens den viktigaste faktorn i arbetet med att nå det 

nationella målet år 2022 kring att effektivisera och digitalisera undervisningen. Även Birman 

och Ginsburg (1983) menar att lärares digitala kompetens är viktigt för att arbetet med datorer 

ska bli gynnsamt för eleverna. Schulman skrev redan 1986 om hur viktigt det är att lärare har 

både en ämneskompetens och en pedagogisk kompetens för att utveckla elevers lärande. Även 

den tekniska kompetensen är viktig menar Misha & Kohler (2006) för att kunna bedriva 

undervisning kopplat till dagens teknik. Studiens resultat visar att lärarna efterfrågar mer 

kompetensutveckling inom datorer för att utvecklas och lära mer för att förbättra elevernas 

lärande. Det tycker jag visar att behovet av mer kunskap ständigt är aktuellt i och med den 

utveckling som hela tiden sker i samhället.  

 

Fleischer (2013) menar att datorn ökar elevernas motivation och att den har en positiv påverkan 

på elevernas skrivutveckling då de upplever att det arbetssättet är roligt och stimulerande. 

Tillgången till ordbehandlingsprogram är också något som ökar elevernas motivation och deras 

förmåga att utveckla ett mer avancerat skriftspråk (Svensson, 2009). Samtidigt menar Svensson 

att datorn är ett arbetsverktyg som kräver att eleverna har en god självdisciplin och förmåga att 

självständigt ta initiativ i skolarbetet. Lärare 2 i studien uttryckte hur viktigt det är att lärare inte 

förlitar sig på ordbehandlingsprogrammen och glömmer av den formativa 

bedömningsprocessen när eleverna skriver på datorn. Det kan finnas en risk, menade läraren, 

att eleverna lämnas mer ensamma i sitt skrivande på dator. Ware (2011) skriver att lärare ges 

goda möjligheter att ge eleverna kontinuerlig och snabb återkoppling direkt i texten när de 

skriver vilket minskar risken för att eleverna fastnar och tappar skrivlusten. Återkoppling via 

dator blir också personlig och anonym (Ware, 2011) vilket bidrar till att inga andra elever ser 

vem som behöver stöttning i skrivandet.  
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6.3  Diskussionssammanfattning 
 
I metoddiskussionen diskuterades val av metod. Metoden var en kvalitativ undersökning med 

semistrukturerade intervjuer med anledning av att få en bra diskussion med möjlighet att ställa 

fördjupade följdfrågor. Metoden bidrog till att jag kunde få en god uppfattning om vilka faktorer 

lärarna upplever påverkar dem att använda datorer för att utveckla elevers skrivande i årskurs 

4-6. I resultatdiskussionen diskuterades studiens resultat i förhållande till syfte och 

frågeställningar, tidigare forskning samt den sociokulturella teorin. Resultatet visar att 

samhällets digitala utveckling, krav från läroplan och kursplaner samt lärarnas egna intresse för 

datorer påverkar användandet. Tillgången till datorer samt stöd och uppmuntran från rektor är 

också faktorer som påverkar. För att användandet av datorer ska bli mer gynnsamt för elevernas 

skrivutveckling behöver elevernas kunskaper om hur datorn används som ett arbetsverktyg 

utvecklas. Resultatet visar att samtliga lärare upplevde att eleverna saknade grundläggande 

kunskaper i hur Word fungerar när de började arbeta med datorer. Alla lärare var dock eniga 

om att eleverna lär sig oerhört fort och att de gärna hjälper både varandra och läraren om 

eventuella problem uppstår. Vygotskij menade att det är genom samtal och social interaktion 

med andra som människan lär och utvecklas (Säljö, 2014). På liknande sätt menar Svensson 

(2009) att datorn bidrar till att eleverna blir mer samarbetsvilliga och mer verbala tillsammans 

med sina kamrater. En annan faktor som behöver utvecklas är lärarnas möjlighet till 

kompetensutveckling. Både de intervjuade lärarna samt forskningen menar att lärares 

kompetensutveckling inom datorer och digitalisering behöver utvecklas för att användandet av 

datorer i undervisningen ska bidra till ökade kunskaper hos eleverna.  
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7. Fortsatt forskning 

  
I studien om vilka faktorer lärare upplever påverkar dem att använda datorer i undervisningen 

för att utveckla elevers skrivande i årskurs 4-6 framkom det att en faktor som påverkar är 

lärarnas intresse och kunskaper. Flertalet av de intervjuade lärarna ansåg sig ha ett stort intresse 

för datorer vilket har påverkat deras användande på ett positivt sätt. Det skulle vara intressant 

att undersöka hur lärare som inte anser sig ha ett intresse för datorer ställer sig till det faktum 

att det finns ett krav i läroplanen om att digitala verktyg ska användas i undervisningen och att 

alla elever efter avslutad grundskola ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kommunikation, kunskapssökande, skapande och lärande (Skolverket, 2016b).  

 

Studiens resultat visar även att lärare behöver kontinuerlig kompetensutveckling för att 

användandet av datorer ska bli gynnsamt och utvecklande för eleverna. Det skulle därför vara 

intressant att intervjua rektorer och huvudmän om hur de ser på lärarnas möjlighet till 

kompetensutveckling. Vilka prioriteringar görs för att lärare ska få möjlighet att få mer 

kompetensutveckling inom digitalisering och datorer?  
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Bilaga: Intervjufrågor  
 

1. Hur många år har du arbetat som lärare?   
 

2. Hur ser din lärarutbildning ut?  
- Har du någon utbildning inom digitalisering och i att använda datorer i 
undervisningen? 
- Hur ser du på din egen utbildning och den utveckling som datorerna gör i dagens 
samhälle? Känner du att du har tillräckliga kunskaper? Om inte, vad är det du saknar? 
- Hur ser ditt eget intresse för datorer ut? 
- Finns det någon plan på din skola om vidare utveckling för lärarna inom 
digitalisering? 

 
3. Vilken årskurs arbetar du i nu? 

 
4. Hur ser tillgången till datorer ut i den klass du undervisar i? 

- Ser tillgången likadan ut på hela skolan? 
      - Får eleverna ta med sig datorerna hem efter skoldagens slut? 
     - Vid vilka tillfällen i din svenskundervisning använder du datorn? Varför? 
 
5. Vad har påverkat dig att använda datorer i din svenskundervisning? 

 
6. Vem har påverkat dig att använda datorer i din svenskundervisning? 

 
7. Hur upplever du att arbetet med datorer fungerar rent praktiskt i din undervisning?  

Känner du att datorn är pålitlig och fungerar? Vad händer när den inte fungerar? Vad 
gör du då? 

 
8. Upplever du någon skillnad i elevernas skrivande beroende på om de använder dator 

eller papper och penna? Om ja, vilka skillnader märker du? 
- Vilka för-och nackdelar kan du se i elevernas skrivande, med att använda datorer? 

 
9. Upplever du att det finns några faktorer som behöver utvecklas/förändras för att 

arbetet med datorer i undervisningen ska gynna elevers skrivutveckling ännu mer än 
vad de gör idag?  

 

10. Har du något övrigt som du vill tillägga om datorer och elevers skrivutveckling? 
 

 
 


