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Förord 
Denna uppsats är den avslutande delen i min specialpedagogiska utbildning och den synliggör 

hur elever i behov av särskilt stöd upplever lärande med hjälp av IKT verktyg (datorer, 

läsplattor, Mp3-spelare, mobiltelefoner o.dyl.). Tack vare mina respondenter har jag fått lära 

mig mycket om elevers syn på vad som främjar inlärning med dessa verktyg men även vilka 

hinder som finns. Jag vill sända ett varmt tack till de barn och ungdomar som ställt upp i mina 

intervjuer, delat med sig av sina uppfattningar om IKT i lärandet och på så sätt gjort denna 

studie möjlig. Jag vill även tacka min handledare Limin Gu, för konstruktiv kritik under arbe-

tets gång och mina studiekamrater som delat med sig av kloka tankar och erfarenheter under 

vår tid tillsammans. Slutligen vill jag tacka min familj för att ni helhjärtat stöttat mig under 

hela min utbildning. 

 
Pia Lindström 
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Abstract 

The aim of this study was to describe and analyse the perceptions that ten 12-15 year 

old pupils with special educational need, who had been assigned a personal computer, have 

about Information and Communication Technology (ICT) in the learning process.  Data was 

collected by personal interviews and observations. Sociocultural perspective and phenomeno-

graphic research approach were used as theoretical and methodological frameworks in analyz-

ing and understanding the result. The major conclusions were that most respondents perceived 

the computer as beneficial assistive technology for learning, but some felt singled out by hav-

ing a computer to assist in learning. Students had various opportunities to succeed in using 

their tool depending on e.g. knowledge, accessibility and infrastructure around the ICT tool. 

To identify each pupil’s most successful way of learning with ICT, communication between 

pupil and teacher were essential.  

 

Keywords: ICT, SEN pupils, special education, perceptions, sociocultural theory, 

phenomenography 

 

Nyckelord: IKT, elever i behov av särskilt stöd, specialpedagogik, uppfattningar, 

sociokulturell teori, fenomenografi 
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Inledning  
I inledningen av denna uppsats ges internationella och nationella aspekter på fenomenet IKT, 

styr- och policydokuments belysning av särskilt stöd och elever som har svårt att nå utbild-

ningsmål. Därefter presenteras aktuella debattartiklar i ämnet och avsnittet avslutas med tan-

kar om vilka specialpedagogiska implikationer studien har. 

 

Människors behov av kunskaper om informations- och kommunikationsteknik, IKT, är något 

som idag betonas internationellt. En av åtta nyckelkompetenser som Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd menar att alla medborgare ska besitta är digital kompetens och den 

jämställs med färdigheter som exempelvis läs- och skrivkunnighet och matematiska förmågor. 

Inom den digitala kompetensen talas om de möjligheter som informationssamhällets teknik 

ger exempelvis i lärandesituationer (Borell Fontelles & Enestam, 2006). Speciellt viktig är 

kompetensen i utbildningssammanhang för de med olika funktionsnedsättningar och här 

måste skolor ta ett speciellt ansvar och se till att alla elever förbereds för den digitala tidsål-

dern på det sätt som var och en behöver (Brodin, 2010). 

 

Den svenska skolan har nyligen fått en ny läroplan, Läroplanen för grundskolan, förskoleklas-

sen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) där skolans arbete med IKT framställs på ett tydligt sätt. 

I Lgr 11:s andra kapitel beskrivs elevers kunskaper, där står att elever ska kunna använda mo-

dern teknik i undervisningssituationer, exempelvis vid kommunikation, kunskapssökande och 

lärande. I kursplanerna tas modern teknik, som exempelvis datorer, upp i många ämnen och 

framför allt nämns den i det centrala innehållet för svenska där den finns med redan från år 1-

3. I våra svenska styrdokument finns det tydliga skrivningar om elever i behov av särskilt stöd 

och hur arbetet för att stödja dem ska gå till. Begreppet särskilt stöd finns i skollagen (SFS 

2010:800), det står också beskrivet hur det särskilda stödet ska ges. I skolans läroplan (Lgr 

11) står det bland annat att elever som har svårt att nå utbildningens mål ska uppmärksammas 

och få det stöd som behövs och att utbildningen ska utformas på olika sätt utifrån elevens för-

utsättningar och behov. Salamancadeklarationen, en internationell överenskommelse som 

Sverige förbundit sig att följa, beskriver hur undervisning ska se ut för elever i behov av sär-

skilt stöd. Den bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s 

standardregler om delaktighet och jämlikhet för funktionsnedsatta. Där står bland annat att 

alla elever ska erbjudas utbildning i en inkluderande skola där undervisning ska anpassas efter 

elevers behov. För att detta ska vara möjligt krävs att IKT verktyg ska tillhandahållas till de 

elever som behöver den typen av stöd för att nå målen för sin utbildning (Svenska Unescorå-

det, 2006). 

 

I olika pedagogiska debattartiklar beskrivs IKT som en viktig resurs i skolan. Moreau (2012) 

skriver om den nya läroplanens formuleringar om modern teknik och tidsenlig utbildning. 

Dessa har fått många kommuner att satsa på datorer, läsplattor etc. men hon menar att det 

måste till en speciell plan för hur dessa ska användas i undervisningen för att utvecklingen 

inom området ska gå framåt. Hon varnar också för kunskapsklyftan som kan uppstå när 

många har tillgång till ett IKT verktyg men inte har kunskap i hur det ska användas. Heldmark 

(2012) skriver om den förändrade lärar- och elevrollen. När all kunskap finns tillgänglig i 
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telefonen i elevens ficka är inte läraren längre den som har kunskapsmonopol, eleven kan lätt 

skaffa kunskap om vilket skolämne som helst och behärskar i de flesta fall tekniken bättre än 

de vuxna. Lärarens roll blir mer coachande, exempelvis behöver eleverna stöd i att kritiskt 

behandla all den information som finns tillgänglig.  

 

De förändringar som IKT innebär för elever och lärare i skolan och de skrivningar som står i 

styrdokumenten hur IKT verktyg ska användas och hur elever i behov av särskilt stöd ska 

kunna dra nytta av dessa, har gjort att funderingar har väckts över vilka uppfattningar eleverna 

själva har om detta. I den specialpedagogiska praktiken ses en ökad tillgång till datorer för 

elever i behov av särskilt stöd men att datorn finns tillgänglig rent fysiskt betyder inte alltid 

att den är tillgänglig som ett bra lärverktyg. Därför kan det vara av intresse att undersöka hur 

elever upplever att arbeta med en personlig dator, vilket syfte de menar att en dator kan ha i 

skolarbetet, i vilka situationer de upplever att IKT verktyg främjar eller hindrar inlärning samt 

hur de upplever att utvärdering av IKT verktyg fungerar. Dessa aspekter är av stort intresse i 

den pedagogiska praktiken, bl.a. utifrån skrivningar om IKT i den nya läroplanen (Lgr 11). 

 

I en överblick av tidigare forskning som gjorts inom området IKT och lärande, har det upp-

märksammats att det råder brist på studier som fokuserar på uppfattningar som elever i behov 

av särskilt stöd har om IKT som lärverktyg, vilket kan motivera föreliggande studie. I den 

specialpedagogiska praktiken kan kunskap om dessa elevers uppfattningar bidra till att gynn-

samma arbetssätt och lärmiljöer identifieras, vilket kan leda till ett framgångsrikt lärande med 

IKT verktyg som stöd. Specialpedagogens uppdrag att undanröja hinder och svårigheter samt 

att utveckla lärmiljöer (SFS 2007:638) skulle därmed underlättas, vilket ytterligare motiverar 

studiens ämnesval. Utifrån ovanstående aspekter är en förhoppning att föreliggande studie ska 

kunna bidra till ett fördjupat och utvecklat vetande om elevers uppfattningar om IKT verktyg i 

lärande. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra och analysera uppfattningar som tio 12-15:åriga elever i 

behov av särskilt stöd har om IKT verktyg i lärandet och diskutera hur dessa kan påverka den 

pedagogiska- och den specialpedagogiska praktiken.  

 

Frågeställningar 

 Vilket syfte uppfattar elever i behov av särskilt stöd att IKT verktyg har i skolarbetet? 

 Hur uppfattar elever i behov av särskilt stöd IKT verktyg i lärandet? 

 Vilket utvärderingsarbete runt IKT verktyg uppfattar elever i behov av särskilt stöd? 

 

Bakgrund 
I bakgrunden ges först en kort historisk tillbakablick över IKT utvecklingen i skolan, därefter 

presenteras en översikt över olika IKT verktyg som vanligtvis används i skolan av elever i 

behov av särskilt stöd. I forskningsöversikten presenteras utvalda vetenskapliga artiklar om 

IKT och lärande, utvärderingsstudier av en-till-en satsningar både i Sverige och i USA samt 
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en utvärderingsstudie av fortbildning för specialpedagoger. Avsnittet avslutas med en kort 

sammanfattning av tidigare forskning. 

 

Historisk tillbakablick 

Ändå sedan 1970-talet har det gjorts olika satsningar för att introducera IT i skolans undervis-

ning, här beskrivs de kortfattat utan anspråk på att göra översikten heltäckande. 

 

Enligt Tebelius, Aderklou och Fritzdorf (2003) handlade det till att börja med mest om att 

lansera och använda datorn i matematik-, SO- och NO undervisning. Behovet av mjukvara till 

dessa datorer gjorde att DOS, datorn i skolan, introducerades i slutet av 80-talet som ett pro-

jekt som hade till uppdrag att hitta och ta fram lämpligt material. För att ytterligare främja IT 

användning i svenska skolor tillsattes 1994 en IT-kommission och en rad åtgärder vidtogs för 

att göra datorn till ett verktyg i ett förändrat arbetssätt ute i skolor. Bland annat fick Skolver-

ket i uppdrag av regeringen att hitta en strategi för hur IT skulle implementeras i skolan och 

genom olika undersökningar synliggjordes behov av både utrustning och fortbildning för lä-

rarna. ITiS, IT i Skolan, var en stor fortbildningssatsning som startade 1999 och fortgick till 

2002. Satsningen kostade 1,5 miljarder kronor varav 1,3 miljoner gick till teknikstöd och res-

ten till pedagogiskt inriktad kompetensutveckling för 70 000 lärare (a.a.).    

 

Skoldatanätet, som var en webbtjänst om skola och utbildning, växte fram under slutet av 90-

talet. Den drevs av Skolverket på uppdrag av regeringen och hade till syfte att främja använ-

dandet av IT som ett pedagogiskt verktyg i skolan (Skolverket, 1998). Under Skoldatanätet 

fanns bland annat Länkskafferiet som i dag är en nationell söktjänst för skolan. Den drivs nu-

mer av Umeå universitet och där kan elever, lärare, föräldrar med flera hitta länkar till speci-

ellt utvalt material på Internet som stöd för skolarbete (Länkskafferiet, 2012). För att stötta 

blivande lärare inför de pedagogiska utmaningar som väntar i arbetet med IT i undervisningen 

har KK-stiftelsen under 2000-talet satsat mycket på IT i lärarutbildningen. KK-stiftelsen har 

även genomfört flera attitydundersökningar om hur IT används i skolan (KK-stiftelsen, 2012).  

 

Skoldatatek – en särskild IT-satsning för elever i behov av särskilt stöd är en pedagogisk 

verksamhet som finns över hela Sverige och innebär att kommunerna organiserar en Skoldata-

teksverksamhet som sätter IT kompetens och specialpedagogik i centrum. Skoldatatekets syfte 

är bland annat att medverka till inkluderande lösningar för elever i behov av särskilt stöd och 

erbjuda utbildningar i hur man använder IT baserade lärverktyg för att skapa stimulerande 

lärandesituationer (Skoldatateket, 2012).   

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla ska erbjudas en likvärdig 

utbildning oavsett funktionsförmåga. SPSM ser sig som ett komplement till de specialpeda-

gogiska resurser som finns i skolor och erbjuder samarbete kring exempelvis fortbildning, 

specialpedagogiska utredningar och stöd till lärare i hur lärmiljöer bäst kan utformas för ele-

ver i behov av särskilt stöd. SPSM visar också på alternativa läromedel som kan vara IT base-

rade (SPSM, 2012). 
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PIM är en förkortning för Praktisk IT- och mediekompetens och är ett studiematerial riktat till 

lärare. PIM tillkom utifrån ett uppdrag att främja utvecklingen av IKT användande i skolan 

som Myndigheten för skolutveckling fick av regeringen 2005 (Skolverket, 2012). 

 

En-till-en satsningar blir allt vanligare i Sverige. I denna studie beskrivs under rubriken Tidi-

gare forskning, en satsning gjord i Falkenbergs kommun som utvärderats i tre delrapporter av 

forskare vid Göteborgs och Lunds universitet (Hallerström & Tallvid, 2008; Tallvid, 2010; 

Tallvid & Hallerström, 2009). 

 

IKT verktyg 

Datorn är ett IKT verktyg som kan hjälpa elever i behov av särskilt stöd med exempelvis 

stavnings- och skrivstöd, kommunikation, organisation av skolarbete samt även med pedago-

gisk programvara som tränar läsförståelse, läshastighet, olika matematikfärdigheter, arbets-

minne med mera (Skoldatateket, 2012). Tillsammans med sin dator använder många elever 

talsyntes som ska klara av att läsa upp en okänd text på ett sätt som eleven upplever behagligt. 

Texten kan komma från Internet eller från ett dokument som eleven själv skrivit, texten kan 

också ha skannats från en lärobok. Det finns många olika talsynteser och alla har olika inställ-

ningar och funktioner för att passa elevers olika behov (Maor, Currie & Drewry, 2011).  

 

Det finns rättstavningsprogram utvecklade för elever som har stavningssvårigheter. Program-

men är konstruerade för att kunna avkoda alla typer av stavningsförsök och ge olika förslag på 

vilket ord eleven är ute efter och kan på så sätt hjälpa elever att bearbeta sina texter (Meiring 

& Norman, 2005; Maor et al., 2011). 

 

Mobiltelefonen är ett verktyg som används alltmer i skolan. Alarmet, tiduret och kalendern är 

verktyg för stöd runt tid, kameran kan användas för att fotografera lärares anteckningar på 

tavlan och ljudinspelaren för att spela in föreläsningar. Smarta mobiltelefoner har ännu fler 

funktioner, program, ”appar”, kan laddas ner för att användas som stöd i skolarbetet exempel-

vis ljudboksläsare, talsyntes, ordbok eller uppslagsverk (Skoldatateket, 2012). 

 

Daisyljud är ett speciellt ljudformat som alla svenska ljudböcker produceras i. Formatet gör 

att ca 50 timmars inläsning ryms på en cd-skiva och det är lätt att söka och lyssna på text i 

Daisyformat. För att lyssna till böcker inlästa i Daisyformat behövs speciella Daisyspelare, 

eller datorer (a.a.). 

 

En interaktiv skrivtavla ersätter den traditionella White boarden och kopplad till en dator ger 

den elever möjligheter att använda många sinnen vid inlärning. Exempelvis kan den kineste-

tiska perceptionen få stöd av skrivtavlan då elever kan flytta runt olika objekt på tavlan. Vid 

inlärning av nya engelska ord kan en bild av en kjol matchas med ordet ”skirt” på den interak-

tiva skrivtavlan med hjälp av elevens hand (Meiring & Norman, 2005). 
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Tidigare forskning 

Urval av tidigare forskning 

Intresset för IKT i skolan är stort och det finns en mängd vetenskapliga artiklar och studier 

som berör ämnet, både pedagogiska, tekniska och ekonomiska aspekter har studerats. I före-

liggande studie valdes vetenskapliga artiklar som bland annat berör vilka olika syften IKT 

satsningar kan ha, hur lärande påverkas både i positiv och i negativ bemärkelse av olika IKT 

initiativ samt hur utvärderingar av lärande med IKT verktyg kan gå till. För att få både en 

bred och en djup förståelse för området valdes vetenskapliga artiklar som behandlar elever i 

behov av särskilt stöd och IKT men även forskning som berör IKT och skolan i allmänhet.  

 

Urval av vetenskapliga artiklar gjordes i databasen ”Eric” utifrån rekommendationer av H. 

Hed (personlig kommunikation, 6 september, 2012) med hjälp av sökord som ”ICT”, ”compu-

ter”, ”special needs”, ”special education”, ”assistive technologies” och ”attitudes”. En kombi-

nation av sökorden ”ICT” och ”attitudes” gav inga träffar medan kombinationen ”ICT” och 

”special education” gav 11 träffar. 25 träffar erhölls vid kombinationen ”ICT” och ”special 

needs”. Sökorden ”special education”, ”assistive technologies” och ”attitudes” gav tillsam-

mans 47 träffar. Ingen av träffarna utifrån beskrivna sökningar berörde dock elever i behov av 

särskilt stöd och deras attityder till IKT verktyg. De vetenskapliga artiklarna från ”Eric” bely-

ser forskning från Europa (e.g. Thorvaldsen, Vavik & Salomon, 2012), USA (e.g. Penuel, 

2006), Nya Zeeland (Lai & Pratt, 2008) och Australien (Maor et al., 2011).  

 

Utvärderingar av stora IKT satsningar i Falkenbergs kommun och Maine USA, belyser ele-

vers användande av och uppfattningar om IKT vilket gjorde dem intressanta. Dessa utvärde-

ringar genomfördes av forskare vid Lunds och Göteborgs universitet (Hallerström & Tallvid, 

2008; Tallvid, 2010; Tallvid & Hallerström, 2009) samt vid University of Southern Maine 

(Silvernail, 2004; Silvernail & Gritter, 2007) och bedömdes som vetenskapliga. En forsk-

ningsrapport om specialpedagogers utbildning inom IT området klargjorde fortbildningsfrågor 

(Brodin, Lindstrand & Siren, 2002). 

 

Alla källor valdes utifrån ett kritiskt övervägande om deras vetenskapliga kvalitet på det sätt 

som rekommenderas av Berge och Hult (1999), exempelvis genom att säkra att de är grans-

kade och att forskarens slutsatser är styrkta av källor och systematiskt bearbetade. Källorna 

ges en mer ingående presentation angående syfte, metod, urval och resultat under något av 

forskningsöversiktens stycken.  

 

Syfte med IKT i skolan 

Satsningarna på datorer i undervisningen har varierande syften. Det primära målet är i många 

fall att man vill höja kunskaper hos elever medan andra fokuserar på att göra användandet av 

digitala resurser tillgängligt för alla. I några datorsatsningar i skolan ser man en framtida eko-

nomisk vinst då medborgarna blir mer lämpade för att passa i en kommande teknologisk ar-

betsmarknad. Många satsningar har som mål att förändra lärandet och göra det mer individua-

liserat, problem- eller projektbaserat, vilket Penuel (2006) visade i en vetenskaplig artikel där 

han utifrån en narrativ ansats, sammanställde slutsatser dragna av 30 forsknings- och utvärde-

ringsstudier som berörde en-till-en initiativ i olika länder och dess implementering och utfall. 



6 

 

Dessa valdes utifrån att de identifierats som högkvalitativa och att de var tillgängliga i eng-

elskspråkiga tidskrifter och på webbsidor. De slutsatser som drogs utifrån studierna visade, 

förutom vilka syften olika satsningar hade, även på faktorer som var viktiga för att dessa IKT 

initiativ skulle bli framgångsrika. Lärares professionella utveckling, tillgång till teknisk sup-

port och en positiv attityd till IKT verktyg sågs som framgångsfaktorer.  

 

Peterson-Karlan (2011) visade studier som beskriver att syftet med IKT verktyg i skolan kan 

vara att se hur olika tekniska lösningar hjälper elever med inlärningssvårigheter i skrivproces-

sens alla delar exempelvis med stavning, interpunktion och grammatik. Andra satsningar kan 

vara speciella skolprojekt med mycket specificerade syften, exempelvis The Dissolving 

Boundaries project. Projektets syfte var att med hjälp av IKT skapa kontakt mellan lärare och 

elever på skolor på Irland och Nordirland och mellan lärare och elever i vanliga skolor och 

specialskolor. Detta för att genom samarbete utveckla förståelse för de olikheter som finns på 

olika nivåer i samhället (Austin, 2006). Studien hade en socialpsykologisk utgångspunkt och 

använde intervjuer och enkäter för att komma åt elevers och lärares uppfattningar under pro-

jektet. Resultatet visade att deltagande i projektet gjorde att en förståelse utvecklades för att 

människor kan vara olika men ha samma värde samt en förståelse för de båda ländernas olik-

heter. Vikten av fungerande support för att IKT projekt ska kunna genomföras beskrevs också 

i resultatet.   

 

I Sverige är syftet med IT användning i skolan vanligtvis att öka elevernas måluppfyllelse. 

Även aspekterna att utveckla nya arbetsformer och metoder samt att öka positiva känslor runt 

lärande både för elever och för lärare är syften med IT i skolan. Detta visade Hallerström och 

Tallvid (2008) i sin första utvärderingsrapport av ett svenskt en-till-en projekt.  

 

Lärande och IKT 

Främjande och hindrande faktorer 

Den viktigaste framgångsfaktorn som olika studier om IT i skolan visar är att det är läraren 

och dennes pedagogiska tanke bakom användande av datorer i skolan som leder till fram-

gångsrikt lärande (Penuel, 2006). Thorvaldsen et al. (2012) visade också på detta i sin under-

sökning som jämförde Norges bästa matematikklassers undervisningssituation med likvärdiga 

klassers, i syfte att få syn på IKT:s roll i undervisningen. Urvalet till studien gjordes utifrån 

skolklassers deltagande och resultat i en matematiktävling varifrån 38 klasser valdes ut. Som 

jämförelse- och kontrollklasser valdes 38 andra klasser utifrån att de hade samma socioeko-

nomiska status som matematikklasserna. Studiens data samlades in via lärarenkäter. Förutom 

vikten av en pedagogisk tanke bakom varje IKT moment i lärandet, visade undersökningen 

också att lärarna i de bästa klasserna hade högre utbildningsnivå och större förmåga att reso-

nera kring matematik med eleverna än kontrollklassernas lärare. Samtalets betydelse i använ-

dandet av tekniska lärverktyg ser även Postholm (2007) som en viktig faktor för framgångs-

rikt lärande, datorn ser hon endast som ett medierande verktyg i samtalet. I en sociokulturell 

fallstudie som genomfördes i tre klasser vid tre olika skolor försökte hon identifiera vilka för- 

eller nackdelar IKT hade gentemot traditionella verktyg för att främja lärande. De metoder 

som beskrevs för datainsamling var bland annat observationer, ljud- och videoinspelningar 

samt loggboksanteckningar. Förutom det viktiga samtalet urskildes fem andra faktorer. Rätt 
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utrustning, fungerande utrustning, tankar om placering av utrustning, support till lärare och 

kunskap hos lärare om olika programvaror som kan stödja i olika situationer, hade positiv 

inverkan på lärande med IKT verktyg. 

 

Lärares tankar, tro och attityder om IKT i skolarbetet kan vara betydelsefulla framgångsfak-

torer för lärandet (Starcic, 2010) liksom att läraren har en vision om hur datorn som verktyg 

kan förändra och förbättra både elevers och lärares arbete och en strategi för hur visionen ska 

nås (Penuel, 2006). Här har skolledaren en betydelsefull roll genom att vara förebild i använ-

dandet av tekniska verktyg samt att framhäva elevers arbete med IKT verktyg (a.a.). Rektors 

intresse för IKT frågor är avgörande för hur mycket av skolans resurser som riktas både mot 

utbildningsinsatser och på teknik och även föräldrars inställning till och intresse av IKT verk-

tyg som stöd för elever i lärsituationer är mycket viktig för hur bra en sådan satsning faller ut 

(Brodin, 2010).  

 

Om arbetet med datorer i skolan ska leda till förbättrade utbildningsresultat och ökad kunskap 

hos elever, krävs mer än att lämna ut maskiner till elever och lärare. Investeringar fordras 

även i mjukvara, uppkoppling till Internet, teknisk support och målinriktad utbildning till lä-

rare i hur de kan integrera datorn i sin pedagogiska praktik (Brodin, 2010; Penuel, 2006; Post-

holm, 2007; Silvernail & Gritter, 2007). Tidsaspekten är ytterligare en faktor som också måste 

beaktas i IKT projekt och för att den faktorn ska bli främjande, måste en förståelse finnas för 

att det kan ta tid att nå ett eftersträvat syfte (Austin, 2006). 

 

Olika svårigheter som kan uppstå i arbetet med datorer kan vara både pedagogiska och tek-

niska. Brist på infrastruktur som tillgång till datorer, tillgång till fungerande nätverk och till-

gång till support kan vara hindrande faktorer för lärande med IKT verktyg (Penuel, 2006), 

liksom om elever använder sin dator till annat än lärande, till exempel att surfa på Internet och 

spela spel under lektionstid (Hallerström & Tallvid, 2008; Tallvid, 2010; Tallvid & Haller-

ström, 2009).  Fler olämpliga aktiviteter som exempelvis att besöka chattrum och sociala me-

dier är hindrande faktorer för framgångsrikt lärande, liksom att plagiat oftare förekommer när 

elever arbetar med IKT verktyg och att elever saknar förmåga att kritiskt granska den inform-

ation de finner på nätet (Lai & Pratt, 2008).  

 

Andra farhågor är att barn och ungdomar tillbringar för mycket tid vid datorn och att de kan 

bli isolerade från kamrater, vilket Brodin (2010) visade i en svensk enkät- och intervjustudie 

som gjordes med 16 föräldrar till barn med funktionsnedsättningar samt genom intervjuer 

med barnen. Studiens syfte var att se om IKT ger alla elever lika möjligheter i skolan och om 

IKT leder till en inkluderande lärmiljö och den byggde på antagandet att mänsklig utveckling 

sker med hjälp av kommunikation och samspel mellan människor. Resultatet av studien vi-

sade bland annat att det behövs både teknisk- och pedagogisk support om IKT ska leda till 

inkluderat lärande för alla elever.   

 

För barn och unga med svårare funktionsnedsättningar kan avsaknad av specialanpassade da-

torer utgöra ett hinder, liksom brist på kunskaper hos lärare om de specialanpassade verktygen 

vilket beskrevs av Lidström, Granlund och Hemmingsson (2012). De genomförde en svensk 
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studie som visade att IKT verktyg inte utnyttjas till fullo och åtgärder borde vidtas för att öka 

användandet av exempelvis datorer i elevgruppen med funktionsnedsättningar. I studien jäm-

fördes resultat av en enkätstudie som 287 elever med funktionsnedsättningar deltog i med en 

undersökning som Skolverket genomförde 2005 om IKT användning i skolan av elever utan 

funktionsnedsättningar.  

 

IKT och lärande för elever i behov av särskilt stöd 

En fortbildningssatsning genomfördes i Sverige med tanke på elever i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagoger deltog och fokus låg på IT verktyg och läs- och skrivsvårigheter. En utvär-

dering av satsningen gjordes (Brodin et al., 2002) där en enkät genomfördes med specialpeda-

goger/speciallärare och uppföljande intervjuer med specialpedagoger/speciallärare och skolle-

dare. I utvärderingen av satsningen beskrev specialpedagogerna att de hade ett fortsatt stort 

behov av utbildning inom IKT och att centrala faktorer som påverkade möjligheten att arbeta 

med IT tillsammans med elever i behov av särskilt stöd var brist på tid och resurser. De me-

nade också att för stort fokus låg på arbetet med teknik istället för på pedagogik. Många spe-

cialpedagoger såg IKT som ett användbart redskap för elever i behov av särskilt stöd och be-

skrev i utvärderingen av utbildningen olika programvaror som underlättar vid stavning, för att 

träna upp läs- och skrivförmågan, talsyntes m.m. som speciellt användbara.  

 

För att elever ska kunna arbeta inkluderade i sitt klassrum behöver nya arbetssätt utvecklas så 

att IT kan bli ett positivt verktyg för dessa elever. Detta beskrev Starcic (2010) i en slovensk 

fallstudie, som genomfördes vid en vidareutbildning för lärare där studierna gick ut på att lära 

sig mer om hur IKT kan användas som ett innovativt verktyg i lärandesituationer för elever i 

behov av särskilt stöd. Data samlades in genom att undersöka undervisningsprocessen i ett 

klassrum och journaler med studentreflektioner, lektionsplaneringar m.m. användes.  Fallstu-

dien visade på IKT:s betydelse för ett inkluderande klassrum för dessa elever men pekade 

också på att lärare kan för lite om IKT:s potential och behöver fortbildning, vilket även annan 

forskning visar (Brodin, 2010; Postholm, 2007; Silvernail & Gritter, 2007).   

 

Hur olika IKT baserade lärhjälpmedel kan skapa en inkluderande lärmiljö och därigenom 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd i deras strävan att lära främmande språk, belyste Meiring 

och Norman (2005) i en undersökning från Storbritannien. Studien visade olika typer av svå-

righeter som kan uppstå vid språkinlärning och hur IKT verktyg kan ge stöd. Vid skrivning 

kunde eleven få hjälp av rättstavningsprogram utformade för exempelvis dyslektiker och 

kunde därigenom klara skrivövningar på egen hand i klassrummet. Övningar i ordkunskap 

skapades så att eleven matchade en bild med ett ord, realiaundervisning blev mer levande i en 

IKT kontext än i en traditionell lärobok, interaktiva skrivtavlor lät eleverna använda sin kines-

tetiska perception för att lära genom att flytta ord som handlade om exempelvis kläder, till rätt 

klädesplagg på en bild direkt på tavlan. Även forskning från USA visar på liknande resultat, 

Anderson, Anderson och Cherup (2011) presenterade en forskningsöversikt över IKT:s inver-

kan på elever i behov av särskilt stöd och deras läs- och skrivkunnighet. Resultatet av översik-

ten som studerade både läs- och skrivforskning, visade förbättrade resultat för läs- och skriv-

förmågan när eleverna använde exempelvis talsyntes, ordprediktion och rättstavningsprogram 

vilket är betydelsefullt att veta för alla lärare inte bara för specialpedagoger. Undervisningen 
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kan individanpassas genom arbete med dessa övningsprogram som bör anpassas efter olika 

behov så att varje elev får rätt stöd (Lidström et al., 2012) och de är ofta utformade som spel 

då forskare vet att barn lär bra under lekaktiviteter (Brodin, 2010). Lidström et al. (2012) me-

nar att dessa verktyg fungerar bra i många ämnen under en vanlig skoldag för elever i behov 

av särskilt stöd medan Starcic (2010) anser att de flesta hård- och mjukvaror som används i 

IKT arbete i skolan inte hjälper dessa elever i sitt skolarbete utan att de istället är anpassade 

för normaleleven.  

 

Förutom inkludering för elever i behov av särskilt stöd finns fler aspekter som påverkar hur 

framgångsrikt användandet av datorer i skolan blir. Att gå i en ”vanlig” skola, elevens ålder 

och hur ofta IKT verktyget används i elevens lärsituation har betydelse, liksom lärares använ-

dande av IKT i undervisningen (Lidström et al., 2012). Samarbete med elevens familj inför 

införandet av IKT verktyg i elevens skolvardag är viktigt liksom att verktygen är enkelt de-

signade, att kostnaderna är överkomliga och att tillgång till support fungerar enligt Maor et al. 

(2011). De sammanställde forskningsbaserade studier i USA, Canada, Irland, Israel, Sverige 

och Norge som tittat på hur effektivt IKT arbete är för elever i behov av särskilt stöd och fo-

kuserade på förmågorna skriva, stava och läsa. Sammanställningen pekade på att de flesta 

studier visade på högre måluppfyllelse för eleverna medan några få studier visade att eleverna 

inte uppvisade förbättrade resultat.  

 

I ämnet matematik undersökte forskare hur elever i behov av särskilt stöd klarade subtrakt-

ionsuppgifter där man behövde ”låna” för att lyckas lösa uppgiften.  I en studie deltog neder-

ländska 8-12 åriga elever i behov av särskilt stöd och de fick genomföra två prov med samma 

subtraktionsuppgifter. I det första provet presenterades uppgifterna i en IKT miljö med visu-

ellt stöd medan det andra provet var av traditionell karaktär. I provet med IKT stöd tyckte sig 

forskarna se vilka strategier eleverna använde när de löste subtraktionen och elevernas mate-

matikkompetens upplevdes synlig på ett tydligare vis än i det traditionella provet. Eleverna 

hade aldrig provat IKT verktyget som användes men tycktes ändå klara av uppgifterna bättre 

med det, vilket kan tyda på en matematisk styrka (Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & 

Doig, 2009). Ytterligare en nederländsk studie som genomfördes på liknande vis med lik-

nande deltagare påtalade att det kan vara viktigt att presentera subtraktionsuppgifter på ett sätt 

som är bekant för eleverna, där de förstår direkt att det efterfrågade räknesättet är subtraktion 

(Peltenburg, van den Heuvel-Panhuizen & Robitzsch, 2010).  

 

En svensk en-till-en satsning, som utvärderades av Tallvid och Hallerström (2009) genom 

enkäter, observationer och intervjuer, visade stora fördelar i lärandet för elever i behov av 

särskilt stöd. De upplevde att de med datorns hjälp kunde organisera sitt skolarbete bättre, 

oftare hade rätt material med till lektionerna, fick en högre kvalitet på sina skoluppgifter, hade 

hjälp av talsyntes och rättstavningsprogram i olika läs- och skrivuppgifter samt kunde leta 

information på Internet. Fler fördelar med IKT i lärandesituationer för dessa elever visade 

Silvernail (2004) i en enkät-, intervju- och observationsundersökning som studerade en en-

till-en satsning i USA, både elever, föräldrar och skolpersonal deltog i utvärderingen. Studien 

visade att när det gäller motivation och engagemang för skolarbete gav IT en mycket gynn-

sam utveckling för eleverna och deras närvaro i skolan förändrades också positivt.  
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Eftersom digitalt kunnande är en av de viktigaste faktorerna för deltagande i kunskapssam-

hället behöver elever i behov av särskilt stöd tas hänsyn till så att de ges samma möjligheter 

att delta som alla andra. De har behov av digital kompetens för att till exempel kunna delta i 

online-kommunikation, vilket kan innebära fortbildningsbehov hos läraren som ska kunna 

undervisa elever i dessa färdigheter (Starcic, 2010). Detta är nödvändigt att bevaka så att ele-

verna inte utesluts ur den digitala gemenskap som finns bland ungdomar idag (Brodin, 2010). 

 

Svensk en-till-en satsning 

En svensk satsning på IT i undervisning genomfördes i Falkenbergs kommun och den utvär-

derades i tre delrapporter i samarbete med Lunds och Göteborgs universitet (Hallerström & 

Tallvid, 2008; Tallvid, 2010; Tallvid & Hallerström, 2009). Satsningen innebar att lärare och 

elever på två skolor tilldelades egna bärbara datorer och skolorna utrustades med trådlös nät-

verksanslutning. Målet för satsningen var att förändra arbetsformer med hjälp av IT för att öka 

elevernas motivation för skolarbete och utifrån det nå högre måluppfyllelse. I de tre utvärde-

ringarna genomförde skolledare, lärare, elever och föräldrar enkäter och deltog i intervjuer 

och i denna korta beskrivning fokuseras på elevernas upplevelser av satsningen på en dator till 

varje elev. Utvärderingarnas teoretiska utgångspunkt var att lärande sker i ett kommunikativt 

samspel mellan människor där artefakter kommer till användning i lärande.  

 

Vid den första utvärderingen (Hallerström & Tallvid, 2008) var nästan alla elever positiva till 

projektet som de tyckte gav stora fördelar. Att ha en personlig dator förbättrade möjligheterna 

att hålla ordning på sitt skolarbete och att alltid ha tillgång till arbetsuppgifter och dokument.  

Att anteckna på datorn och göra snygga redovisningar liksom att snabbt kunna leta informat-

ion på nätet sågs som positivt och även att kunna arbeta med skoluppgifter hemma. Eleverna 

menade också att lektionerna var mer intressanta och roliga och att olika arbetsuppgifter gick 

lättare att genomföra med datorns hjälp. De nackdelar som eleverna såg i början av projektet 

var att spelande och surfande som inte hade med skolarbetet att göra förekom under lektions-

tid.  

 

Vid den andra utvärderingen (Tallvid & Hallerström, 2009) hade elevernas positiva inställ-

ning till projektet ökat. Arbetet med datorer i skolan fungerade utmärkt och problemen var få. 

Det otillåtna surfandet och spelandet hade nästan försvunnit helt och eleverna upplevde i ännu 

högre grad att lärarnas lektionsupplägg var intressanta och att datorerna användes lagom 

mycket. Datorerna användes i nästan alla ämnen, även i slöjd och idrott, men nästan inte alls i 

ämnet matematik. De tre största fördelarna med att ha en personlig dator tyckte eleverna var 

motivationsfaktorn, möjligheten att hålla ordning på sitt skolmaterial och framför allt att alltid 

ha tillgång till datorn som lärverktyg.  

 

I den sista delrapporten (Tallvid, 2010) utvärderades om målen för satsningen uppnåtts. Ele-

verna tyckte att de upplevde ökad lust att lära i arbetet med datorer, de upplevde större infly-

tande över lektionerna och tyckte att arbetsformerna hade utvecklats. När det gäller målet att 

nå högre måluppfyllelse och resultat menade författaren att det var omöjligt att dra några slut-

satser om en-till-en projektet lett till det målet då det är så många faktorer som påverkar lä-
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randet. I lärarenkäterna hade dock ungefär 40 % av lärarna svarat att de ansåg att elevernas 

måluppfyllelse och resultat förbättrats. De menade att två grupper elever hade störst nytta av 

satsningen, högpresterande elever som själva kunde dra nytta av datorns alla möjligheter i sitt 

skolarbete och även de elever som av olika anledningar hade svårt med sitt skolarbete lycka-

des bättre när de fick ett fungerande lärverktyg. Eleverna tyckte att det var positivt att ha egen 

dator, de lärde bättre, samarbetade bättre och var mer motiverade för skolarbete. Den enda 

faran som både elever och lärare såg var att elever kunde frestas att spela eller surfa på Inter-

net vilket kunde störa deras fokus på lärandet (a.a.).  

 

Utvärdering av arbetet med IKT 

Det råder brist på samstämmiga uppgifter från utvärderingar av arbetet med datorer i skolan 

och de evalueringar som gjorts har inte varit vetenskapliga, vilket lett till att man inte kunnat 

dra slutsatser om hur användande av datorer i undervisningen påverkat elevernas lärandepro-

cess menar Lai och Pratt (2008). Deras tre år långa undersökning av IKT användning i 24 Nya 

Zeeländska skolor visade genom lärarenkäter att pedagogik och lärandet påverkades margi-

nellt, medan lärarnas planering och presentation av lektionsmaterial och administrativa ar-

betsuppgifter underlättades. Ytterligare svagheter i de undersökningar som gjorts är exempel-

vis att lärare och elever som deltagit i studierna inte valts på måfå utan själva valt att delta, 

vilket kan göra att man inte kan säga om en undersöknings resultat verkligen beror på arbetet 

med datorn eller på deltagarna i sig (a.a.). De mål som satts för satsningar på datorer i skolan 

kan ibland ha varit svåra att utvärdera, exempelvis målet att elever ska vara bättre rustade att 

möta den teknologiska efterfrågan på arbetsmarknaden (Penuel, 2006). Fortsatt forskning om 

datorn som ett verktyg för att nå olika mål i skolan är nödvändig för att få mer kunskap om 

satsningarnas effekter. I det arbetet måste man vara medveten om svårigheterna att identifiera 

om det är IKT som verkligen ligger bakom eventuella förändringar i elevers lärande eller om 

andra faktorer också påverkat, man måste se lärande som en komplex företeelse (Lai & Pratt, 

2008).  

 

Även studier som handlar om IKT:s möjligheter att underlätta lärande för elever i behov av 

särskilt stöd brister i utvärderingar, här behövs mer evidensbaserad forskning med exempelvis 

större grupper, kontrollgrupper eller pilotstudier (Maor et al., 2011) vilket Peterson-Karlan 

(2011) också menar är av yttersta vikt. Han är mycket kritisk till forskning som gjorts om tek-

niska hjälpmedel som stöd för skrivprocessen för elever med inlärningssvårigheter. I en över-

sikt analyserade han 85 forskningsstudier vilka valdes utifrån att de belyste hur IKT kunde 

stödja elever i behov av särskilt stöd i deras skrivande och han menar att få fyller kriterierna 

för att vara vetenskapliga. Han anser att man i skolans värld ska vara kritisk mot publicerade 

rapporter som rekommenderar tekniska hjälpmedel som stöd för elever med olika inlärnings-

svårigheter och noga säkerställa att forskningen är vetenskapligt utförd.  

 

Trots begränsad tillgång på evidensbaserad utvärdering kan man ändå se att arbetet med dato-

rer och IKT lett till att elever nått förbättrade resultat. Silvernail och Gritter (2007) beskrev 

hur förmågan att skriva förbättrades när elever i USA hade tillgång till en egen bärbar dator. 

De visade att elever inte bara blev bättre på att skriva när de hade en dator som stöd utan 

skrivförmågan blev bättre generellt sett. De tittade i sin studie på elevers resultat på skrivupp-
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gifter vid två tillfällen, ett år innan implementeringen av bärbara elevdatorer och vid ytterli-

gare ett tillfälle fem år senare. Vid analys av olika studier såg Penuel (2006) att de resultat 

som visade på förbättrad skrivförmåga hade svagast forskningsbaserad evidens medan de re-

sultat som visade på ökade tekniska kunskaper hade något starkare vetenskaplig bevisning.  

Utvärderingar visade också att elevers motivation för skolarbete höjdes och även elevers in-

lämningsarbeten förändrades till det bättre (Lai & Pratt, 2008; Tallvid, 2010) men inte deras 

lärande och kognitiva förmågor enligt Lai och Pratt (2008). Elever upplevde också att samspel 

med kamrater fungerade bättre med datorn som ett medierande verktyg (Tallvid, 2010). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

De vetenskapliga artiklar och utvärderingsstudier som belystes i forskningsöversikten visade 

att det övergripande syftet för många IKT satsningar var att öka elevers måluppfyllelse men 

att det också finns satsningar som fokuserade på att utveckla exempelvis skrivande eller sam-

arbete (Austin, 2006; Penuel, 2006; Peterson-Karlan, 2011). Andra aspekter som tidigare 

forskning visade var hur lärandet utvecklades och förändrades vilket också medförde att elev- 

och lärarrollen samt lärmiljön påverkades (Penuel, 2006; Thorvaldsen et al., 2011). Svårighet-

er i IKT satsningar kunde vara både tekniska och pedagogiska och något som utkristallisera-

des i många studier var hur viktigt samspelet mellan teknik och pedagogik var för att arbetet 

med IKT ska leda till ökad måluppfyllelse. Andra hindrande faktorer för ett framgångsrikt 

lärande med IKT verktyg kunde vara brist på utrustning och uppkopplingar (Penuel, 2006) 

eller att eleverna använde tiden vid datorn på ett felaktigt sätt (Hallerström & Tallvid, 2008; 

Lai & Pratt, 2008; Tallvid, 2010; Tallvid & Hallerström, 2009). Behovet av fortbildning är 

stort för lärare både i hur man använder lärverktygen rent praktiskt men även i hur man inte-

grerar dem i sin pedagogiska praktik (e.g. Brodin, 2010; Postholm, 2007). För elever i behov 

av särskilt stöd visade forskningsöversikten att nya arbetssätt måste utvecklas för att elever 

ska inkluderas i klassrummet (Silvernail & Gritter, 2007; Starcic, 2010). Vilka lärverktyg som 

finns som stöd och hur dessa används beskrevs (Anderson et al., 2011; Lidström et al., 2012; 

Meiring & Norman, 2005) liksom elevers upplevelser av hur datorn hjälpte dem att exempel-

vis organisera sitt skolarbete, göra kvalitativa inlämningsuppgifter och få hjälp att läsa med 

talsyntes (Tallvid & Hallerström, 2009). Studier visade även att motivationen höjdes och att 

elevernas närvaro i skolan förbättrades i arbetet med dator (Silvernail, 2004). I arbetet till-

sammans med dessa elever behövdes fortbildning för lärare bland annat för att utbilda elever i 

digital kompetens (Brodin, 2010; Starcic, 2010).  Några artiklar visade att elever i behov av 

särskilt stöd hade hjälp av IKT verktyg medan andra menade att dessa verktyg hade en margi-

nell effekt på elevernas lärande (Anderson et al., 2011; Lai & Pratt, 2008; Meiring & Norman, 

2005; Peterson-Karlan, 2011). Tidigare forskning visade också på brister i utvärderingar av 

olika satsningar och på behovet av evidensbaserad forskning för att verkligen kunna visa på 

effekterna av arbete med IKT i skolan (Maor et al., 2011; Peterson-Karlan, 2011). 

 

Teorier om lärande 
I denna del kommer studiens teoretiska ansatser att presenteras. Hur lärande med hjälp av IKT 

går till är en central frågeställning i föreliggande studie vilket beskrivits i bakgrunden. Arbetet 

med IT i skolan skildras ofta som framgångsrikt men bara under vissa förutsättningar, exempel-
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vis när tankar om lärande och teknik tillsammans ligger till grund för olika typer av skolarbete. 

Ett sätt att se på lärande finns i den sociokulturella teorin och dess tankar om kommunikation, 

samspel och miljö som viktiga faktorer för lärande är intressanta för föreliggande studie. Även 

teorins tankar om användande av verktyg/artefakter i lärsituationer är av intresse. Dessa två 

aspekter har gjort att den sociokulturella teorin valts som referensram för studien. Även det infly-

tande teorin har på det svenska skolsystemet har påverkat valet av teori. Utifrån studiens syfte att 

synliggöra uppfattningar som elever i behov av särskilt stöd har om IKT verktyg i lärandet har 

även den fenomenografiska forskningsansatsen valts, både för de tankar ansatsen har om lärande, 

vilka kan ses som ett komplement till den valda teorin men även med tanke på studiens metod. 

 

Sociokulturell teori 

En människas tänkande och språk är nära förknippade men skiljer sig ändå åt. För att utveckla 

dessa behövs social kommunikation som Vygotskij (1999) såg som en av hörnstenarna i männi-

skans lärande och utveckling. Det talade språket är ett av människans viktigaste verktyg som har 

uppkommit i ett naturligt samspel med andra människor under hela barnets liv, medan skrift-

språket är mer abstrakt, ofta görs på egen hand och kan vara svårt att ta till sig för barn 

(Vygotskij, 1995). När en elev arbetar på egen hand med en skoluppgift och klarar den, når ele-

ven en viss utveckling. I samspel mellan elev och lärare utvecklas en inlärningsprocess där ele-

ven klarar ännu svårare uppgifter tack vare stöd från läraren. När eleven arbetar i sin närmaste 

utvecklingszon sker störst utveckling och lärandet blir framgångsrikt (Vygotskij, 1999).  

 

...en inlärningsprocess som består av en speciell form av systematiskt samarbete 

mellan pedagogen och barnet – ett samarbete där barnets högre psykologiska 

funktioner mognar med hjälp av och under deltagande av den vuxne...(Vygotskij, 

1999, s. 254) 

 

Närmaste utvecklingszonen benämns ibland proximala utvecklingszonen (Säljö, 2000; 

Strandberg, 2006). Hundeide (2006) menar att man ska leta zoner för utveckling i den upp-

fattning som människor runt barnet har om barnet. Om situationen runt barnet präglas av upp-

givenhet eller hoppfullhet har stor betydelse för barnets möjlighet till utveckling, liksom om 

människorna runt barnet själva kan bidra till hjälp och stöd för att förändra situationen och 

barnets prestationer i positiv riktning. I skolan ger förväntningar från läraren signaler till ele-

ven om vem eleven är och vad läraren förväntar sig av eleven. Dessa förväntningar utvecklas i 

dagliga samspel och påverkar så småningom hur barnet exempelvis kommer att se på och 

uppleva världen, samtala och lära sig (a.a.).  

 

Säljö (2000) beskriver Vygotskijs syn på hur världen tolkas i ett sammanhang av mänskliga akti-

viteter och hur människan utvecklas genom kommunikation och i samspel med andra omgiven 

av en kontext. Strandberg (2006) visar också på Vygotskijs tankar om lärande och utveckling 

och han förtydligar det med Vygotskijs triangel som visar hur människan, artefakter och världen 

hör ihop, se figur 1. En av de viktigaste artefakterna är människors olika språk men även andra 

verktyg är av betydelse, exempelvis de som kan användas för att underlätta lärandeaktiviteter 

och i dessa ska barn uppmuntras att använda verktyg (a.a.). Även Eun (2010) talar om 

Vygotskijs tankar om hur materiella verktyg kan leda till olika sätt att tänka, hur viktigt språket 
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är i inlärningssituationer och betydelsen av att läraren skapar en social miljö som främjar lä-

rande.  

 

Brodin (2010) pekar på den digitala miljöns betydelse för barns utveckling i den digitala tidsål-

dern och då specifikt på Internet som frekvent används av barn och unga för kommunikation och 

samspel.  Hundeide (2006) beskriver datorn och mobiltelefonen som artefakter som används i till 

exempel lärandesituationer. Han menar att de utifrån ett sociokulturellt synsätt självklart påver-

kar ungdomar i deras sociala samspel exempelvis genom ett förändrat språk. Med hjälp av dessa 

artefakter ges tillgång till en mängd information via Internet som alla lätt kan komma åt. Läran-

det bör ändra fokus från att ge information till att inriktas på att utveckla kompetenser och red-

skap som gör att informationen kan hanteras och värderas i en situation av lärande (a.a.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1 Samband mellan människa, världen och artefakter enligt Vygotskij (Strandberg, 2006, s. 81). 

 

Fenomenografins syn på lärande 

Framgångsrikt lärande sker när den som lär tar till sig helheten av det som ska studeras, får en 

djupare förståelse för ämnet och förändrar sitt sätt att se på ett fenomen. Detta sätt att lära 

belyser Marton och Booth (2000) och de kallar det ett holistiskt sätt att lära eller djupinlär-

ning. Man lär på ett djupare plan och fokuserar på förståelse av det man studerar, söker en 

mening och relaterar den nya kunskapen till det man tidigare visste och förändrar sitt sätt att 

se på det man studerat. De menar att det man studerar alltid är omgivet av en kontext och att 

det är viktigt att ha en förförståelse för det som ska studeras för att inlärningen ska bli fram-

gångsrik. Motsatsen till ett holistiskt sätt att se på lärande är ytinlärning som författarna kallar 

atomistisk inlärning, där studerar man i stället enskilda delar av ett ämne, det man lär är starkt 

förknippat med fakta och fokus ligger på att lära in för ett kort tag. Dessa olika uppfattningar 

om lärande kan specificeras enligt figur 2. Dessa sätt att lära är inte strikt åtskilda, för en lä-

rande kan memorering och förståelse gå hand i hand, man lär både för att återge och för att 

söka mening med det man lär (a.a.). Holistiskt och atomistiskt lärande beskrevs redan på 70-

talet av Marton och Svensson (1978) och senare av Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö 

(1999). De menar att en av de mest intressanta aspekterna av lärande är att fundera över lä-

randets produkt. Ska man kunna rabbla utantillkunskaper eller ska man förstå det man lär?  

 

Vi ser inlärning i första hand som en aktivitet hos oss själva varigenom våra upp-

fattningar av företeelser och händelser i vår omvärld förändras. Kunskap är med 

andra ord liktydig med en uppfattning om någonting i vår verklighet (Marton et 

al., 1999, s. 12) 

 

verktyg 

objekt subjekt 
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Marton et al. menar också att motivation och attityder till studier är viktigare för studiernas 

resultat än studiemetoder och studievanor. Carlgren och Marton (2007) visar att hur man upp-

fattar saker och ting påverkar ens lärande och alla människor uppfattar på olika sätt, urskiljer 

delar i en helhet på olika sätt, relaterar dessa till varandra på olika sätt, till helheten och 

kanske till andra sammanhang på helt olika sätt. Detta urskiljande är ett sorts lärande där man 

lär sig att uppfatta något på ett visst sätt. Variationen i hur ett fenomen uppfattas är oändlig 

beroende dels på i vilket sammanhang fenomenet upplevs och dels av vilken människa som 

upplever det. Lärande är komplext och handlar om att utveckla förmågor och förhållningssätt 

för att kunna förstå och hantera nya okända situationer på ett gynnsamt sätt (a.a.) 

 

Lärande som att... 

 

A...utöka sin kunskap        

B...memorera och återge      Lärande är i första hand att återge 

C...tillämpa 

 

D...förstå 

E...se på något på ett annat sätt    Lärande är i första hand att söka en mening 

F...förändras som människa 

 

FIGUR 2 Uppfattningar av lärande (Marton & Booth, 2000, s 61). 

 

Metod 
När ny kunskap skapas genom forskning, bildar sig forskaren en uppfattning om det aktuella 

forskningsläget runt det fenomen som ska studeras. För att förhålla sig till detta och skapa ny 

insikt inom ett område, behöver forskaren ett råmaterial som erhålls antingen genom en kvan-

titativ eller genom en kvalitativ studie. Dessa olika traditioner är kritiska till varandras sätt att 

forska där företrädare för kvantitativ forskning eftersträvar en exakt beskrivning utifrån mät-

bara variabler, medan kvalitativa forskare försöker hitta variationer av uppfattningar som 

finns av ett fenomen (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  Den aktuella studiens syfte, att synliggöra 

och analysera uppfattningar som elever i behov av särskilt stöd har om IKT verktyg i lärandet, 

gjorde att en kvalitativ inriktning valdes med fenomenografi som forskningsansats och inter-

vju och observation som metoder. Dessa kvalitativa inriktningar blir belysta i metodavsnittet 

liksom planering av studien, urval av respondenter, tillvägagångssätt, databearbetning och 

analys.  

 

De etiska aspekterna i studien var extra viktiga att ta hänsyn till då barn och unga var delakt-

iga som respondenter. Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd kan känna sig annorlunda 

och därför iakttogs största varsamhet i all kontakt med eleverna. Stor vikt lades på att värna 

om dem för att undvika att de skulle utsättas för påverkan eller obehag genom sitt deltagande i 

studien, vilket beskrivs tydligt i metoddelen. Avsnittet avslutas med en reflektion över studi-

ens trovärdighet. 
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Fenomenografi  
Valet av fenomenografi som forskningsansats för föreliggande studie motiveras med följande 

beskrivning av ansatsens grundtankar. Fenomenografi som term introducerades på 1980-talet 

och beskrivs som en kvalitativ forskningsansats med syfte att försöka förstå hur människor 

uppfattar sin omvärld. En fenomenografisk studie har alltså som syfte att få syn på variationer 

av människors sätt att se på ett visst fenomen (Alexandersson, 1994). Den aktuella studien 

fokuserade på att försöka synliggöra elevers olika uppfattningar av IKT verktyg i lärandet, 

vilket gjorde att ansatsen sågs som lämplig för studien. Detta sätt att visa hur världen uppfatt-

tas av någon kallas andra ordningens perspektiv medan första ordningens perspektiv är när 

världen beskrivs som den är (Alexandersson, 1994; Kihlström, 2008, s. 157-171). Uljens 

(1989) förtydligar genom att säga att första ordningens perspektiv fokuserar på verkligheten i 

sig medan andra ordningens perspektiv ser på människans uppfattning av verkligheten. Andra 

betydelsefulla begrepp inom forskningsansatsen är uppfattnings- och erfarenhetsbegreppet, 

där det förra beskriver hur människan uppfattar olika fenomen i sin omvärld, medan det se-

nare definierar hur människan förnimmer, får kunskap eller kännedom om ett fenomen (Alex-

andersson, 1994). Uppfattningsbegreppet ansågs också passa till den aktuella undersökningen 

och användes i studiens syftesskrivning och forskningsfrågor, då det stämde väl överens med 

studiens avsikt att försöka finna variationer av uppfattningar hos en viss grupp människor om 

ett visst fenomen.  

 

Frågor om lärande och förståelse i en pedagogisk praktik är enligt Marton och Booth (2000) 

mycket intressanta inom fenomenografin och Uljens (1989) menar att fenomenografin har 

sina rötter just i pedagogisk inlärningsforskning. Detta motiverade ytterligare valet av forsk-

ningsansats till den aktuella studien som handlar om uppfattningar som har att göra med lä-

rande med IKT verktyg. I denna forskningsansats söks personers upplevelser och förståelse av 

ett problem eller fenomen och den karaktäristiska arbetsordningen för fenomenografisk forsk-

ning beskrivs av Alexandersson (1994)  och tydliggörs i figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3 Fenomenografisk arbetsordning (Alexandersson, 1994, s. 122). 

 

I den aktuella studien fanns ett intresse för elevers uppfattningar om IKT i lärandet och genom 

intervjuer synliggjordes elevers uppfattningar av fenomenet. Intervjuerna transkriberades, 

analyserades och redovisades i beskrivningskategorier. Dessa hade en tydlig relation till IKT 

och lärande så att det klart och tydligt framgick hur fenomenet upplevdes av eleverna. Be-

• Avgränsning av en före-

teelse i omvärlden 

• Urskiljning av aspekter 

av företeelsen 

 

• Intervju om företeelsen 

• Utskrivning av intervjun 

 

• Identifiering av uppfatt-

ningar av företeelsen 

genom analys av utsagor 

• Redovisning i beskriv-

ningskategorier 

• Samordning av beskriv-

ningskategorier i ett ge-

mensamt utfallsrum 
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skrivningskategorierna hade en logisk relation till varandra så att varje kategoris egenskap 

kunde bedömas i förhållande till andra kategoriers egenskaper och på så sätt kunde den verk-

liga variationen av upplevelser kring fenomenet ringas in. Detta beskrivs av Marton och 

Booth (2000) som viktigt i sökandet efter beskrivningskategorier i en studies utfallsrum.  

 

Intervju 

En vetenskaplig undersökning är nästan alltid kopplad till ett försök att beskriva verkligheten 

och en sådan kvalitativ beskrivning kan exempelvis vara resultaten från en intervju. Sohlberg 

och Sohlberg (2009) visar på olika typer av intervjuer som fallstudier, tematiska intervjustu-

dier eller narrativa intervjuer. Andra former av intervjuer kan enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) vara datorstödda intervjuer, faktaintervjuer, begreppsintervjuer och diskursintervjuer.  

 

Bjørndal (2005) pekar på att olika intervjuer har olika grad av struktur vilket visas i figur 4. 

 

Låg grad av struktur                   Hög grad av struktur 

 

Samtalsintervju    Användning av    Standardiserad    Standardiserad 

        intervjuguide     intervju med öppna   intervju med  

                frågor och svar    fasta svarsalternativ 

 

FIGUR 4 visar olika grad av struktur i olika typer av intervjuer (Bjørndal, 2005, s. 91). 

 

Bjørndal förordar intervjun som det bästa sättet att få reda på en människas uppfattningar om 

olika fenomen, vilket gjorde att intervju som metod passade väl och valdes till den aktuella 

studien då den försökte synliggöra och analysera elevuppfattningar om IKT verktyg i lärandet. 

Den typ av intervju som valdes till den aktuella studien var halvstrukturerad då respondentens 

beskrivningar av sin livsvärld söktes för att kunna tolka betydelsen av dessa. Kvale och 

Brinkmann (2009) talar om den kvalitativa forskningsintervjun och dess syfte att förstå re-

spondentens perspektiv på olika fenomen i sin värld och beskriver att den ofta har formen av 

ett samtal men med en bakomliggande struktur och frågeteknik.  

 

De aktuella intervjuerna utfördes under en period av två veckor med hjälp av en intervjuguide 

(Bilaga 1) som fokuserade på olika teman eller forskningsfrågor utifrån studiens syfte kopplat 

till tidigare forskning och studiens referensramar. Dessa låg till grund för de intervjufrågor 

som sedan utformades, vilket Kvale och Brinkmann förordar. Alla frågor var kopplade till 

studiens forskningsfrågor och de var tydliga och öppna, något som beskrivs av Bjørndal 

(2005) som viktigt. Enligt Kihlström (2008 s. 47-57) kan information om intervjuns upplägg 

upplevas som positivt av respondenten, bakgrundsfrågor som uppvärmning kan fungera bra 

och frågornas ordning är också av betydelse för hur intervjun kommer att falla ut och i före-

liggande studie togs hänsyn till dessa aspekter, vilket tydliggörs under rubriken tillvägagångs-

sätt.  
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Observation 

Observationer är något som görs av alla i vardagen i många olika sammanhang. I ett pedago-

giskt sammanhang är observation en professionell färdighet för att exempelvis kunna tillrät-

talägga en situation så att lärandet för eleverna blir så bra som möjligt (Bjørndal, 2005) och 

den kan även vara ett redskap i genomförandet av exempelvis ett examensarbete (Kihlström 

2008, s. 30-41). I denna studie saknades en kompletterande metod till intervjuerna då ett be-

hov fanns av ytterligare kunskap om IKT verktygs tillgänglighet i elevers lärmiljö för att uti-

från det nå en djupare förståelse för respondenternas uppfattning om fenomenet. För att möta 

detta behov gjordes observationer i de deltagande elevernas klassrum vilket Bjørndal (2005) 

kallar observation av första ordningen. En utomstående observerar en viss situation utan att 

delta i situationen på annat sätt än genom att observera. Det finns även observationer av andra 

ordningen som genomförs av observatören som själv är delaktig i situationen som observeras, 

här blir observationen en sidouppgift. I föreliggande studie formulerades ett observationspro-

tokoll (Bilaga 2) där aspekter runt IKT verktygs tillgänglighet fylldes i vid observationstill-

fällena. En djupare tolkning av resultatet gjordes i studiens analysfas vilket beskrivs som van-

ligt i den aktuella metoden (a.a.).  

 

Genomförande 

Planering  

Denna studie föregicks av funderingar om vilka uppfattningar elever i behov av särskilt stöd 

har om IKT verktyg i lärandet och enligt Backman (2008) börjar all forskning med en fråga 

som ställs och med studier av vad som finns skrivet i det ämne som ska studeras. En forsk-

ningsplan skrevs till föreliggande arbete där litteraturstudier fanns med som en första punkt.  

Forskningsplanen gjordes utifrån Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning hur en forsk-

ningsplan kan se ut och följdes i genomförandet av studien. I Tematiseringen av studien ställ-

des frågorna ”varför”, ”vad” och ”hur”, sedan följde planeringen där studiens ”hur” besvara-

des. Därefter följde intervjun där beskrivningar av IKT och lärande söktes i respondentens 

livsvärld som sedan transkriberades i utskriften. Resultaten tolkades i analysen och sedan dis-

kuterades studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i verifieringen. Slutligen redovi-

sades studiens alla delar i rapporteringen. Hela planeringsprocessen av intervjustudien och 

genomförandet gjordes utifrån ett forskningsetiskt perspektiv (Vetenskapsrådet, 2011) där de 

unga elevernas integritet värnades. 

 

Litteraturgenomgången som genomfördes i studiens inledningsfas gav en insikt i forsknings-

läget både nationellt och internationellt och visade vilka olika syften IKT satsningar runt om i 

världen har (e.g. Peterson-Karlan, 2011) och hur pedagogik och lärande påverkas av satsning-

arna (e.g. Postholm, 2007). De visade även utvärderingsresultat (e.g. Lai & Pratt, 2008). All 

litteratur betraktades utifrån ett kritiskt förhållningssätt för att säkerställa den vetenskapliga 

kvalitén på det sätt som Berge och Hult (1999) föreslår.  Studierna av tidigare forskning inom 

området mynnade ut i en syftesskrivning och tre forskningsfrågor. Teoretiska och metodolo-

giska reflektioner ledde fram till val av teori, forskningsansats och metoder för studien. Den 

sociokulturella teorin, (e.g. Strandberg, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij, 1999) valdes liksom en 

fenomenografisk ansats (e.g. Alexandersson, 1994; Marton et al., 1999; Uljens, 1989) utifrån 
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de tankar som finns om lärande i dessa. Den fenomenografiska ansatsen lämpade sig även 

som referensram till studiens metod, där syftet att finna en variation av uppfattningar om ett 

fenomen gjorde att intervju (e.g. Kvale & Brinkmann, 2009) och observation (e.g. Bjørndal, 

2005) valdes som metoder.   

 

Urval  

Eftersom fenomenografin vill finna variationer av uppfattningar kan urvalet av respondenter 

ske utifrån strategiska överväganden där exempelvis elevernas erfarenheter av det fenomen 

som ska undersökas kan bli avgörande. Även skillnader i kön, ålder eller social bakgrund kan 

ha betydelse för urvalet av respondenter. För att få hög kvalitet i en fenomenografisk studies 

innehåll bör också hänsyn tas till elevernas kunskap om det som ska undersökas (Alexanders-

son, 1994). Den aktuella empiriska studien fokuserade på att försöka hitta och visa variationer 

av uppfattningar som elever har om IKT verktyg i olika lärsituationer. Eleverna valdes i första 

hand utifrån om de hade tilldelats en dator som lärverktyg, vilket elever i behov av särskilt 

stöd får i elevernas kommun. Urvalet gjordes dessutom utifrån ålder och utifrån vilken erfa-

renhet de hade av det undersökta fenomenet. Vana av arbete med IKT verktyg och förmåga 

att kunna uttrycka sig, är två nödvändigheter för att kunna ha en uppfattning om dessa verktyg 

och kunna uttrycka den. Studiens respondenter är mellan 12 och 15 år och går på två olika 

skolor i en svensk inlandskommun, en F-9 skola och en 6-9 skola. I övrigt styrdes urvalet av 

om de tillfrågade eleverna ville ställa upp som respondenter i studien och av om deras vård-

nadshavare godkände deras deltagande. För den fenomenografiska intervjustudien planerades 

tio intervjuer.  

 

I ett första steg, för att få kunskap om lämpliga respondenter i kommunens skolor, kontakta-

des en speciallärare och två specialpedagoger vid tre olika skolenheter. Även skolornas rekto-

rer kontaktades för att få deras godkännande att genomföra intervjustudien vid deras skolen-

heter. En specialpedagog vid en F-5 skola lämnade namn på lärare, vilka arbetade tillsammans 

med elever som tilldelats en dator som stöd för lärandet. Kontakt togs med dessa men ingen 

visade intresse för att delta i studien. En speciallärare vid 6-9 skolan gjorde förfrågningar 

bland de elever som hon arbetade tillsammans med som hade tilldelats egna datorer. Frågan 

om deltagande ställdes när specialläraren träffade eleverna enskilt för att värna om deras in-

tegritet, vilket är viktigt för respondenter i en studie (Kihlström, 2008 s. 47-57; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Uljens, 1998). Intresset för att delta var relativt stort och en elev från år 6, 

tre från år 7 och en från år 9 gav samtycke till att delta. Ett första personligt möte ordnades för 

att informera om undersökningens syfte och mötet genomfördes enskilt med varje elev i en 

för dem bekant miljö. Eleverna informerades om att de när som helst kunde välja att avbryta 

sitt deltagande i studien utan att uppge någon orsak (Vetenskapsrådet, 2002), att kontakt 

skulle tas med vårdnadshavare för att även få deras medgivande och att ett brev (Bilaga 3) 

med detaljerad information om studien skulle skickas hem till de vårdnadshavare som god-

kände sitt barns deltagande i studien. De delgavs även den ungefärliga tidsplanen för intervju-

studien, informerades om hur en intervju går till, att den skulle ta ca 30 minuter och att de 

skulle kontaktas igen inför intervjutillfället samt att allt inspelat material skulle behandlas 

konfidentiellt (Vetenskapsrådet, 2002). På ett liknande sätt gick urvalet till på F-9 skolan och 

där valde två elever från år 6, en elev från år 8 och två från år 9 att delta. Även i dessa möten 
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värnades elevernas väl, genom att alla kontakter togs och genomfördes mycket diskret vilket 

rekommenderas av Kvale och Brinkmann (2009), Kihlström (2008 s. 47-57) och Uljens 

(1998). Telefonkontakt togs med elevernas vårdnadshavare som informerades om studiens 

författare, om studiens syfte, om dess tidsplan och om forskningsetiska principer (Vetenskaps-

rådet, 2002) som styr över det frivilliga deltagandet i studien. De informerades även om att 

deras godkännande måste vara skriftligt. Till de elever vars vårdnadshavare godkände delta-

gande i studien sändes brevet (Bilaga 3) där samma information meddelades skriftligt.  I bre-

vet (Bilaga 3) valdes medvetet orden ”elever i behov av särskilt stöd” bort, allt för att eleverna 

inte skulle påverkas negativt.  Även en blankett (Bilaga 4) för skriftligt godkännande och ett 

frankerat svarskuvert bifogades.  

 

Bortfall 

Vid kontakt med vårdnadshavare ifrågasattes en respondents deltagande i studien. Vårdnads-

havaren ville diskutera deltagandet med sitt barn och återkomma om de var intresserade av att 

delta. Då dessa inte tog förnyad kontakt med studiens författare tillfrågades ytterligare en re-

spondent om deltagande i studien. Förfrågan mottogs positivt både av respondenten och av 

vårdnadshavare vilket gjorde att de tio planerade intervjuerna kunde genomföras. 

 

Tillvägagångssätt 

Intervju 

Inom fenomenografin är det vanligt att datainsamlingen sker genom intervjuer (Alexanders-

son, 1994; Kihlström 2008, s. 157-171) och i genomförandet av dessa, fick eleverna i den 

beskrivna studien själva bestämma tidpunkt för intervjun. Redan vid det första mötet medde-

lade alla respondenter att de önskade att intervjuerna skulle ske på skolan. Skolornas speci-

allärare och specialpedagog hjälpte till att ordna lämpliga lokaler och intervjuerna genomför-

des i ett lugnt rum där intervjun kunde göras ostört, vilket beskrivs som viktigt i samtal med 

barn (Kinge, 2008). Placering av intervjuare och respondent var planerad i förväg så att inter-

vjudeltagarna satt snett mitt emot varandra vilket Kihlström (2008, s. 47-57) förordar. Innan 

intervjun startade fördes ett enkelt samtal om elevens vardag för att skapa förtroende och det 

menar Liljegren (2000) kan lägga grund för ett fungerande samtal med barn. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att intervjufrågor måste anpassas när barn ingår i en studie och för 

de deltagande eleverna ställdes frågorna på ett sådant sätt så att de passade varje elev. Den tid 

som är planerad för samtalet är viktig att delge eleverna (Hägg & Kuoppa, 1997) och inter-

vjun planerades till ungefär 30 minuter, vilket eleverna informerades om både i informations-

brevet om studien och när tiden för träffen bokades. För att påverka intervjun i en positiv rikt-

ning visades ett genuint intresse och aktivt lyssnande genom att ge icke-verbalt stöd som ex-

empelvis nickningar och stödljud som mm eller ja. Sammanfattningar och omformuleringar 

användes för att se om respondenternas utsagor uppfattats rätt och även för att visa förståelse 

för det respondenterna berättade. Kroppsspråk användes för att visa intresse för elevernas ut-

sagor och även tystnad användes som ett sätt att driva intervjun framåt genom att ge eleverna 

tid att fundera över sina svar.  Detta är viktiga saker att ha i åtanke under en samtalssituation 

(Bjørndal, 2005; Egan, 2010; Hägg & Kuoppa, 1997).  Det är också av betydelse att bortse 

från egna uppfattningar och tankar om det som intervjun handlar om och låta respondenten 
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berätta om sina upplevelser kring intervjuns teman (Bjørndal, 2005; Kihlström s. 47-57, 2008; 

Kvale & Brinkmann, 2009; Marton & Booth, 2000).  

 

Vid intervjutillfällena användes en diktafon och en mobiltelefon med möjlighet att spela in 

ljud för att kunna spara elevernas berättelser vilket är angeläget enligt metodlitteratur (Alex-

andersson, 1994; Kihlström, 2008, s. 157-171; Kvale & Brinkmann, 2009). Tekniken funge-

rade utmärkt under alla intervjuer och även stödanteckningar fördes för att notera elevernas 

kroppsspråk, intonation, tystnad m.m. vilka kan vara viktiga som kompletteringar till transkri-

beringen för att den inte ska bli alltför torftig och utan kontext (Bjørndal, 2005; Kihlström s. 

47-57, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Observation 

I denna studie genomfördes en observation tillsammans med de intervjuade elevernas speci-

allärare och specialpedagog för att studera elevernas klassrum, för att utifrån det få en fördju-

pad förståelse för elevernas uppfattningar om deras dators tillgänglighet. Alexandersson 

(1994) beskriver att det är vanligt att komplettera intervjuer med observationer för att få en så 

tydlig bild som möjligt av ett undersökt fenomen. Det som observerades var om möbleringen i 

rummet anpassats för IKT verktyg, vilka verktyg som fanns, typ och antal av nätverksupp-

kopplingar, antal kontakter och även vilka förvaringsmöjligheter som fanns. Ett enkelt obser-

vationsprotokoll (Bilaga 2) användes i direkt anslutning till observationerna, där kolumner 

fanns för det observerade i elevernas olika klassrum och reflektioner över det som framkom 

vid observationerna gjordes i efterhand. De observerade klassrummen fotograferades och tid-

punkt för observationen skrevs in i observationsprotokollet (Bilaga 2) vilket Kihlström (2008, 

s. 30-41) beskriver som viktigt. Betydelsen av att koppla de slutsatser man drar till tidigare 

forskning för att få mer tyngd i de slutsatser observatören drar av sina iakttagelser trycker 

både Bjørndal (2005) och Kihlström (2008, s. 30-41) på och detta gjordes i studien och redo-

visas i studiens diskussionsavsnitt. 

 

Databearbetning och analys 

Analysen utgick från elevernas intervjuutsagor och den genomförda observationen. Den fe-

nomenografiska analysmetoden användes tillsammans med meningskoncentrering och utfalls-

rummet tolkades sedan genom den sociokulturella teorins och den fenomenografiska ansat-

sens tankar om lärande.  

 

Att skriva ut intervjuer från talat till skrivet språk är en tolkande process och eftersom mycket 

av exempelvis kroppsspråk och intonation inte syns i det skrivna, blir det en torftig återgiv-

ning av intervjun. Det är mycket viktigt att klart uppge hur utskriften av intervjuerna gått till 

vilket har att göra med utskriftens reliabilitet och validitet (Kvale & Brinkmann, 2009). I stu-

dien transkriberades alla intervjuerna till skriftspråk av intervjuaren och med stöd av anteck-

ningar som fördes vid intervjutillfället noterades det som hade betydelse för respondentens 

utsaga, exempelvis kroppsspråk eller känslor. Intervjuerna varade mellan 19 och 34 minuter 

och genererade mellan fem till åtta sidor text per respondent. Transkriberingarna gjordes allt 

eftersom intervjuerna genomfördes, vilket gav tillfällen att reflektera över intervjufrågor, be-

mötande och teknik för att förbättra dessa inför kommande intervjuer. Omskrivningar av 
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namn och platser gjordes redan i transkriberingen med tanke på konfidentialitet och rapporte-

ringen vilket Kvale och Brinkmann menar underlättar arbetet.  

 

Forskaren bör redan innan intervjuerna genomförs ha bestämt sig för hur de ska analyseras 

(a.a.) och inom fenomenografin pågår analysarbetet under hela tiden som data samlas in (Mar-

ton & Booth, 2000). Kihlström (2008, s. 157-171) beskriver analysen som kvalitativ där fors-

karen ska försöka urskilja människors skilda sätt att uppfatta olika fenomen i sin omvärld och 

det aktuella intervjumaterialet bearbetades i enlighet med fyra analysfaser som Alexandersson 

(1994) beskriver. Detta sätt att analysera användes även för observationsresultatet då det 

stämmer väl överens med hur observationer kan analyseras enligt Bjørndal (2005) och använ-

des för att ge fördjupad insikt i vissa av elevernas utsagor.  

 

Först söktes ett helhetsintryck av de intervjuade elevernas uppfattning om IKT verktyg i lä-

randet och om någon företeelse var extra tydlig och eventuella mönster kunde identifieras. 

Likheter och skillnader i elevernas svar uppmärksammades sedan och en förståelse söktes för 

elevernas olika utsagor i förhållande till helheten. Det karaktäristiska eftersträvades i elever-

nas uppfattning av IKT i lärande i relation till andra respondenters uppfattning och hur dessa 

olika uppfattningar relaterades till helheten. Dessa mönster var början till studiens beskriv-

ningskategorier. Dessa beskrivningskategorier är inget som kan definieras i förväg enligt Ul-

jens (1989) och i studien växte de fram allt eftersom studiens empiriska material analyserades. 

Enligt Alexandersson (1994) är nästa steg i analysen att försöka kategorisera elevernas upp-

fattningar i beskrivningskategorier. Dessa måste relatera till det undersökta fenomenet och på 

ett klart och tydligt sätt skilja sig från varandra. Beskrivningskategorierna i studien var relate-

rade till varandra genom att de uttryckte olika uppfattningar om syftet med IKT i skolan, om 

IKT i lärandet samt om utvärdering av arbete med IKT. Nästa steg i studiens analysarbete var 

meningskoncentrering som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) som en typ av intervju-

analys som innebär att intervjuaren förkortar respondentens utsagor till kortare stycken där 

huvudinnebörden lyfts fram. För att förtydliga elevernas uppfattningar valdes citat ut till de 

olika beskrivningskategorierna som sedan sammanställdes till en helhet, ett utfallsrum, som 

blev studiens resultat.  

 

Utfallsrummet analyserades även utifrån den sociokulturella teorins och den fenomenogra-

fiska forskningsansatsens syn på lärande, för att få syn på om teori och forskningsansats stöd-

jer studiens resultat och om det kan ges en fördjupad förståelse utifrån studiens referensram. 

Analysen gjordes också för att se om studiens utfallsrum i någon mån kunde belysa den valda 

teorin och forskningsansatsen.  

 

Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2011) belyser begreppen etik och moral där de menar att moral är ett omed-

vetet ställningstagande för hur man förhåller sig till andra människor medan etik är ett med-

vetet, reflekterat sätt att bemöta sin omgivning. Forskningsetik rör forskarens förhållningssätt 

gentemot sin forskning och en viktig del i det är hur de som deltar i forskning behandlas. I 

studien deltog barn och unga i behov av särskilt stöd som respondenter och de måste skyddas 

extra och deras integritet måste värnas genom hela studien. Etiska överväganden togs under 
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hela forskningsprocessen och som stöd för arbetet runt studiens etik fanns Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskaps-

rådet, 2002) där informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet finns be-

skrivna. De olika kraven lyder:  

 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-

uppgiftens syfte (s. 7). Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan (s. 9). Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på 

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (s. 12). Uppgifter insamlade 

om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål (s. 14). 

 

Eleverna informerades om dessa krav vid första träffen, deras vårdnadshavare delgavs in-

formationen vid ett telefonsamtal samt genom det informationsbrev (Bilaga 3) som skickades 

ut till berörda elever och vårdnadshavare och slutligen informerades eleverna ytterligare en 

gång vid intervjutillfället. För att värna om elevernas integritet lades stor vikt vid att möten 

och intervjutillfällen skulle kännas bekväma för eleverna så att de inte skulle känna påverkan 

eller obehag av deltagandet i studien vilket nämns som viktigt av Kvale och Brinkmann 

(2009), Uljens (1998) och Kihlström (2008, s. 47-57). Konfidentialiteten säkrades genom att 

inte nämna kommun, skola eller namn i resultatdelen.  Eleverna fick även möjlighet att 

granska utskriften av intervjun och godkänna dess användande i rapporten. 

 

Trovärdighet 

Validitet och reliabilitet 

Ordet validitet brukar användas för att beskriva om en studie verkligen undersöker det den 

påstås undersöka och arbetet med validitet ska finnas med i hela forskningsprocessen. Validi-

teten påverkas till stor del av forskarens hantverksskicklighet, exempelvis förmågan att samla 

in data via intervjuer, analysera och rapportera de resultat som en studie ger (Kvale & Brink-

mann, 2009). I den aktuella studien beskrevs forskningsprocessen tydligt vilket kan ha påver-

kat validiteten positivt. Exempelvis var det i tematiseringen av studien viktigt med väl under-

byggda teoretiska antaganden som erhölls genom studier av vetenskapliga artiklar, forsk-

ningsöversikter, utvärderingsstudier etc. I planeringen valdes lämpliga metoder med stöd av 

de metodböcker som refereras till i studien (e.g. Bjørndal, 2005; Kvale & Brinkmann, 2009; 

Uljens, 1989) och vid intervjun valdes respondenter utifrån att tillförlitligheten hos dessa be-

dömdes som god. Vid utskriften användes en språklig stil som passade för ett examensarbete 

på avancerad nivå och analysfasen genomfördes både i enlighet med fenomenografisk analys 

utifrån Alexanderssons (1994) analyssteg och med meningskoncentrering som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver. Validera är att kritiskt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera 

hela intervjustudien och för att öka studiens validitet skulle exempelvis mer omfattande ob-

servationer kunnat göras i elevernas lärandesituationer som komplement till intervjuerna. 

Denna typ av komplettering för att stärka validitet beskrivs som vanlig i intervjustudier.  

 

Reliabilitet menar Kvale och Brinkmann är ett begrepp som används för att beskriva forsk-

ningsresultatens tillförlitlighet och beskaffenhet och i en intervjustudie kan reliabiliteten dis-
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kuteras i intervjufasen, utskriftsfasen och analysfasen. För att öka intervjustudiers reliabilitet 

kan man exempelvis studera frekvensen av ledande frågor vid intervjutillfället eller pröva 

studiens kommunicerbarhet genom att exempelvis delge en medbedömare sina resultat och se 

om denne når samma slutsatser (Alexandersson, 1994; Kihlström, 2008, s. 157-171). I den 

aktuella studien begränsade tidsramen möjligheten att nyttja en medbedömare för att säker-

ställa reliabiliteten, däremot gav analys av transkriberingarna kunskap om hur många ledande 

frågor som ställdes under intervjutillfällena. I de flesta intervjuer förekom endast ett fåtal le-

dande frågor, vilket var positivt för reliabiliteten. Intervjuguiden (Bilaga 1), som konstruera-

des för att passa en halvstrukturerad intervju, användes vid intervjutillfällena och bidrog till 

ökad reliabilitet genom att den gav intervjuaren stöd i att föra samtalet genom studiens forsk-

ningsfrågor samtidigt som den tillät eleverna att berätta sin historia. För att vara säker på att 

dessa utsagor uppfattades korrekt användes medvetet omformuleringar och sammanfattningar 

vilket Egan (2010) samt Hägg och Kuoppa (1997) rekommenderar. Den tekniska utrustning 

som användes i alla intervjuer fungerade utmärkt och de inspelade utsagorna transkriberades 

av studiens författare. I studien användes citat från intervjuerna för att förtydliga resultatet och 

detta kan enligt Alexandersson (1994)  och Kihlström (2008, s. 157-171) göra att läsaren av 

studien kan följa de slutsatser som dragits utifrån resultatet och själv ta ställning till rimlighet-

en i dessa.  

 

Generalisering 

I samband med den aktuella intervjustudien ställdes frågan om utfallsrummet bara var giltigt i 

det sammanhang där det kom ifrån eller om det även skulle kunna gälla andra människor i 

andra sammanhang, det vill säga om resultatet skulle kunna gå att generalisera. Vid inter-

vjustudier kan forskaren göra en analytisk generalisering där likheter och olikheter mellan två 

situationer analyseras och forskaren gör en bedömning i vilken utsträckning ett resultat från 

en studie kan appliceras i ett annat sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009.). Kihlström 

(2008, s. 157-171) pekar på att en påvisad variation kan generaliseras till en liknande under-

sökningsgrupp men också att det inte ställs krav på generalisering inom fenomenografin vilket 

också Kvale och Brinkmann (2009) påpekar. Den aktuella fenomenografiska studien hade 

som syfte att synliggöra och analysera uppfattningar som elever har om IKT verktyg och lä-

rande, vilket gjorde att det inte direkt förelåg behov av att kunna generalisera studiens resul-

tat, detta stöds av Marton och Booth (2000).  

 

Resultat och analys 
En fenomenografisk studie har som uppgift att försöka förstå hur människor uppfattar sin om-

värld och försöka finna variationer av människors sätt att se på ett visst fenomen (Alexanders-

son, 1994) och i denna del av rapporten redovisas till att börja med de olika uppfattningar om 

IKT som eleverna redogjorde för i intervjustudien. Även en enkel observation genomfördes 

för att förtydliga infrastrukturen runt elevernas IKT verktyg. Detta är ett vanligt sätt att ge en 

djupare förståelse i en fenomenografisk studie (Alexandersson, 1994) och möblering runt ele-

vernas datorer, vilken typ av uppkoppling som erbjuds, strömförsörjning och vilka möjlighet-

er till förvaring som finns studerades.  
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Dessa uppfattningar och observationsresultat analyserades först utifrån studiens fenomenogra-

fiska ansats med stöd av fyra analyssteg (Alexandersson, 1994) genom att försöka identifiera 

beskrivningskategorier utifrån respondenternas utsagor. Därefter användes meningskoncentre-

ring för att reducera textmängden i studien vilket beskrivs av Kvale och Brinkmann (2009) 

som en analysmetod för intervjustudier. Till sist analyserades resultaten mot den sociokultu-

rella teorins syn på hur samspel och kommunikation mellan människor, med hjälp av olika 

verktyg i en speciell kontext påverkar kunskapande och utveckling, samt mot den fenomeno-

grafiska forskningsansatsens tankar om lärande. 

 

För att förtydliga studiens utfallsrum användes direkta citat från elevernas utsagor vilket re-

kommenderas av metodlitteratur (Alexandersson, 1994; Kihlström, 2008, s. 157-171; Kvale & 

Brinkmann, 2009) och för att ge de unga eleverna ett personligare uttryck valdes namn till 

dem för att användas i resultatbeskrivningen. Ida, Bosse och Lasse år 6, Ronja, Annika och 

Tommy år 7, Emil och Lisa år 8 samt Britta och Olle år 9. 

 

Resultat 

De uppfattningar som elevernas utsagor gett runt de olika forskningsfrågorna, har analyserats 

för att synliggöra mönster, likheter och skillnader och dessa har sedan sammanställts till be-

skrivningskategorier. Dessa beskrivningskategorier utgör sammantagna den fenomenografiska 

studiens totala utfallsrum eller resultat. 

 

Syfte med IKT i skolan 

Den första frågeställningen visar vilket syfte eleverna uppfattar att IKT har i skolan samt vilka 

förväntningar som utifrån det kan finnas hos elev, lärare och vårdnadshavare. Även elevernas 

uppfattning av att arbeta mot detta syfte synliggörs.  

 

Intervjuerna visar elevernas olika uppfattningar om syftet med att ha IKT verktyg i skolan. 

Dessa har kategoriserats i tre beskrivningskategorier vilka tydliggörs i figur 5. 

 

          
         FIGUR 5 visar elevernas uppfattningar om syfte med IKT i skolarbetet. 

 

De flesta elever beskriver att datorn har som syfte att ge stöd i det dagliga skolarbetet med att 

läsa, skriva och stava. Konkreta exempel lyfts fram exempelvis att datorn hjälper till vid olika 

skrivuppgifter, både vid skrivandet med tangentbordets hjälp men även stödet eleverna får av 

rättstavningsprogram samt funktionen talsyntes som gör att eleverna kan läsa text med öronen 

istället för med ögonen. 
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Den är nog mest till för att när jag har prov kan jag skriva på datorn och jag kan 

få det uppläst när det är läsuppgifter. Jag kan lyssna på proven. (Olle, år 9) 

 

Syftet med att ha en dator som IKT verktyg är också enligt tre respondenter att nå högre resul-

tat i skolan. De menar även att de förväntningar som både elever, lärare och vårdnadshavare 

har utifrån att arbeta med en dator i skolarbetet är att nå en högre måluppfyllelse. En elev me-

nar att datorn kan motivera till att uträtta ett bättre skolarbete och på så sätt nå högre resultat.  

 

Datorn kan ju göra så att jag lättare kommer igång med det jag ska göra och 

mina föräldrar tycker ju också att det är bra att jag använder datorn, för den är 

ett redskap som hjälper mig att nå bra resultat i skolan. (Emil, år 8)  

 

De förväntningar som övriga elever uppfattar att lärare och föräldrar har överensstämmer i 

stort med de förväntningar de själva uttrycker att de har angående datorn som stöd i det prak-

tiska skolarbetet. Åtta av de intervjuade eleverna menar att de har en positiv, eller mestadels 

positiv inställning till att arbeta mot syftet med datorer i undervisningen. De anser att datorn 

underlättar skolarbetet, gör det roligare och lättare. En respondent beskriver: 

 

Jag skriver ju lite på SO och NO och det är ju mycket lättare då. Det känns som 

jag gjort mer och jag förstår bättre och så skriver jag inte fel, det blir automatiskt 

rätt. (Lisa, år 8) 

 

Tre elever menar att det finns faktorer som upplevs mindre positiva och det kan vara att da-

torn är tung att bära mellan hemmet och skolan, att det upplevs utpekande att använda dator i 

skolarbetet när övriga klasskamrater inte använder den samt att det tar lång tid att ställa i ord-

ning datorn varje lektion. Detta gör att eleven med dator hamnar efter de andra klasskamrater-

na med olika arbetsuppgifter. 

 

Då måste man ju slå på den och det tar lång tid och då hinner alla före och all-

ting. Man hamnar oftast efter. (Ida, år 6)  

 

Lärande och IKT 

I frågan om lärande och IKT finns många aspekter att ta hänsyn till. Föreliggande studie har 

försökt synliggöra elevers uppfattning om datorns olika funktioner och dess tillgänglighet, 

lärares kunskap om dator som lärverktyg och vilket stöd lärare ger elever i arbetet med verk-

tyget. Hur lärandet upplevs i situationer där datorn förekommer har studerats samt hur elever 

uppfattar datorn som ett verktyg i kommunikation med kamrater och lärare.  

 

Datorns funktion 

I intervjuerna framkommer att eleverna uppfattar datorns funktioner på olika sätt vilket klar-

görs i de beskrivningskategorier som visas i figur 6.  Även deras syn på tillgång till support 

redovisas.     
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         FIGUR 6 visar hur eleverna uppfattar IKT verktygets olika funktioner. 

 

Alla elever utom en menar att datorns huvudfunktion finns i de programvaror som eleverna 

använder. De beskriver rättstavningsprogram som stöd för skrivuppgifter på olika språk, pro-

gram för färdighetsträning såsom Lexia eller olika spel, undervisningsmaterialet Magic 7, 

lättåtkomliga lexikon som är enkla att använda och talsyntes som ger stöd i läsuppgifter samt 

den programvara de använder för att läsa ljudböcker. Tre elever beskriver att talsyntesen an-

vänds när de lyssnar på sin egen text för att höra om texten behöver redigeras och en av de 

intervjuade menar att funktionen är utmärkt för att spela in det man tänkt säga på ett muntligt 

prov för att höra hur det låter. Talsyntesen som funktion beskrivs utförligt av två responden-

ter, där de tar upp de olika röster man kan välja mellan och hur man justerar talets hastighet så 

att det bäst passar den som ska lyssna. En av de intervjuade tar upp datorns ordbehandlings-

program som en viktig funktion. 

 

Ja, vad heter dom nu? Jag har ju skrivprogrammet, engelsk och svensk ordbok 

där man kan slå upp ord och vad ord betyder, det kan jag få hjälp med. Och det 

där programmet som läser upp text är ju bra. Det finns olika röster, man kan 

välja hur snabbt eller sakta den ska läsa. (Olle, år 9) 

 

En elev menar att den viktigaste funktionen som datorn har är att den hjälper till att organisera 

dokument på skrivbordet eller i en nätverksmapp och att allt material finns samlat i datorn 

inför lektioner. 

 

Man kan göra mappar där man kan sätta in... ja, om jag skrivit en SO text kan jag 

lägga in den i SO mappen då håller jag reda på alla mina papper och sånt som 

jag skriver på datorn finns alltid med till lektionerna. (Lasse, år 6)  

 

Ett headset nämns som en viktig funktion av många av de intervjuade där mikrofonen ses som 

viktig för att spela in sin röst och hörlurar för att kunna lyssna på text utan att störa sin om-

givning. Hörlurarna upplevs också ge möjligheter att fokusera på arbetsuppgifter då de dec-

imerar störande ljud. USB minnen och CD skivor nämns som tillbehör av en elev medan till-

gång till Internet ses som en viktig funktion av två elever för att söka fakta, ha möjlighet att 

spara arbeten i sin nätverksmapp eller e-posta skoluppgifter till sin lärare. 
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Sju av de intervjuade eleverna menar att tillgången till support är god. Tre av dessa menar att 

de har flera lärare att fråga om deras program eller maskiner inte fungerar. En upplever att 

support kan ges både av lärare och av skolans IT tekniker medan tre respondenter menar att 

IT avdelningen ger den support som behövs. Tre elever, vars datorer alltid fungerat, är osäkra 

på vilken hjälp som finns att få. En av dessa upplever att god hjälp finns i hemmet.  

 

IKT verktygets tillgänglighet 

IKT verktygens tillgänglighet uppfattas olika av eleverna. Samma företeelse kan upplevas 

både som positivt och negativt för datorns tillgänglighet. Det som påverkar tillgängligheten 

visas i beskrivningskategorier som tydliggörs i figur 7. 

 

           
          FIGUR 7 visar elevernas uppfattning om datorns tillgänglighet. 

 

Sex elever har nästan alltid sina datorer i skolan, fyra av dessa har oftast sina datorer på 

samma ställe uppkopplade och klara att användas medan två beskriver att det finns skåp att 

förvara datorn i. Av de intervjuade eleverna bär två sina datorer mellan skolan och hemmet, 

en av dessa glömmer ibland sin dator hemma medan den andra alltid har med sin dator till 

skolan. Två elever har mestadels datorn hemma.  

 

De elever som har fasta arbetsplatser är nöjda med att alltid snabbt kunna använda sitt verktyg 

och om de någon gång tar hem datorn använder de sin datorryggsäck för att förvara maskinen 

i vid transport. Att bära sin dator mellan hemmet och skolan varje dag upplevs enkelt av ele-

verna, datorn kan dock kännas tung att bära. En av de intervjuade som oftast har sin person-

liga dator hemma upplever ändå tillgängligheten som god, datorer finns i datasalen. Att för-

vara sin dator i ett låst skåp för att hämta till sin engelsklektion upplevs enkelt av en elev.  

 

Jag har den alltid i mitt skåp så när jag behöver den så är det bara att jag går 

och hämtar den. (Annika, år 7) 

 

En elev som förvarar sin dator i sitt skåp uppfattar tillgängligheten som dålig trots att datorn 

finns i skolan. Det upplevs mödosamt att frakta datorn mellan olika klassrum och det tar för 

lång tid att starta upp datorn inför varje lektion.  

 

Jag har datorn i skåpet men det är ganska jobbigt. Jag måste ta ut den ur skåpet, 
den är tung och så sen ska jag öppna den, sätta i laddare och slå igång den. 
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Ibland är den jättetrög när jag ska slå igång den och det tar så lång tid och det 

tycker jag är jobbigt. (Ida, år 6) 

 

Angående arbetsplatser för arbetet med datorn nämner åtta elever att tillgång till Internet och 

laddning finns vid arbetsplatserna medan en elev menar att det inte finns tillgång till Internet i 

skolan. Av de intervjuade menar de flesta att arbetsplatserna är relativt bra men en elev be-

skriver hur hon måste flytta från sin vanliga bänk för att komma åt laddningsmöjligheter. 

Nackdelar som nämns när det gäller arbetsplatser är att solen kan störa, att det är trångt och att 

undervisningen sker i olika klassrum. För att förbättra tillgängligheten för IKT verktyg före-

slår eleverna trådlös Internetuppkoppling, hemklassrum, mer lärarstöd i användandet av dato-

rer samt att alla elever har egna datorer. Två elever berättar: 

 

Man skulle ha hemklassrum, då kunde man ha ett skrivbord där datorn kan stå 

och alltid vara på så att jag bara kan gå dit är jag behöver den. (Ida, år 6) 

 

Att typ alla har dator eller nåt sånt skulle göra det lättare för mig att jobba med 

datorn. (Ronja, år 7) 

 

En observation visar att elevernas förutsättning för att använda sitt IKT verktyg skiftar. Nedan 

redovisas resultatet av observationen i tabell 1.  

 

TABELL 1 visar infrastrukturen runt elevernas IKT verktyg. 

Namn Möblering Verktyg Uppkoppling El Förvaring  Tid 

Lasse 

år 6, F-9 

Egen plats, oftast 

uppkopplad 

Dator, interak-

tiv skrivtavla 

Fast nätanslut-

ning, 6 st 

14 st Arbetsplats, 

ryggsäck 

2012-10-25 

13.40 

Bosse  

år 6, F-9 

Egen plats, oftast 

uppkopplad 

Dator, interak-

tiv skrivtavla 

Fast nätanslut-

ning, 6 st 

14 st Arbetsplats, 

ryggsäck 

2012-10-25 

13.40 

Ida  

år 6, 6-9 

Ingen speciell plats Dator Ingen 4 st Skåp, ryggsäck 2012-11-05 

13.45 

Tommy 

år 7, 6-9 

Egen plats, oftast 

uppkopplad 

Dator, interak-

tiv skrivtavla 

Fast nätanslut-

ning, 2 st 

6 st Arbetsplats, 

ryggsäck, skåp 

2012-11-05 

13. 15 

Ronja  

år 7, 6-9 

Ingen speciell plats Dator I datasal 4 st Skåp, ryggsäck 2012-11-05 

13.25 

Annika  

år 7, 6-9 

Ingen speciell plats Dator I datasal 4 st Skåp, ryggsäck 2012-11-05 

13.35 

Emil  

år 8 F-9 

Ingen speciell plats Dator, projek-

tor 

Fast nätanslut-

ning, 2 st 

4 st Skåp, ryggsäck 2012-10-25 

14.00 

Lisa  

år 8, F-9 

Ingen speciell plats Dator, projek-

tor 

Fast nätanslut-

ning, 2 st 

4 st Skåp, ryggsäck 2012-10-25 

14.00 

Britta  

år 9, F-9 

Ingen speciell plats Dator, projek-

tor 

Fast nätanslut-

ning, 3 st 

7 st Skåp, ryggsäck 2012-10-25 

14.20 

Olle 

År 9, F-9 

Egen plats, oftast 

uppkopplad 

Dator, projek-

tor 

Fast nätanslut-

ning, 3 st 

7 st Arbetsplats, 

skåp, ryggsäck 

2012-10-25 

14.20 

 

Några av studiens deltagare har en egen arbetsplats där datorn oftast står uppkopplad klar att 

använda medan andra inte har någon fast arbetsplats. Alla elever har tillgång till en egen dator 

och i några klassrum finns även en interaktiv skrivtavla eller projektor. Vissa har möjligheter 

att koppla upp sig mot Internet i sitt hemklassrum medan andra måste gå till en datasal för att 
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komma åt nätet. Samtliga respondenter har tillgång till strömförsörjning i sina klassrum. För-

varingsmöjligheterna varierar mellan egen arbetsplats, ryggsäck eller skåp.  

 

Lärares kunskap om IKT verktyg 

Eleverna uttrycker varierande uppfattningar om lärarnas kunskaper inom IKT. Den variation 

som kan urskiljas visas i figur 8. 

 

                               
      FIGUR 8 visar elevernas uppfattning om lärares IKT kunskaper. 

 

Eleverna beskriver i intervjuerna hur mycket de uppfattar att lärare kan om datorn som tek-

niskt hjälpmedel. Två av dem anser att lärarna har liten kunskap om den tekniska aspekten av 

datorer medan en elev anser att lärarna kan mycket om teknik. De flesta av de intervjuade 

menar att speciallärare/specialpedagoger kan de pedagogiska programmen medan tre av dem 

uttrycker att deras klasslärare har dålig kunskap om datorer och de pedagogiska program som 

elever använder som stöd för lärande. Två elever uttrycker att de får hjälpa lärarna i arbetet 

med datorer.  

 

Jag får lära dom, ofta frågar lärarna mig om det är nåt med datorerna. (Tommy, 

år 7) 

 

Lärares stöd till elever i arbetet med IKT verktyg 

Eleverna i intervjustudien uppfattar två variationer av stöd i samarbetet med lärare runt IKT 

verktyg. I båda dessa variationer uppfattas instruktioner från läraren som tydliga av samtliga 

respondenter. Variationerna av stöd kan illustreras enligt figur 9. 

 

           
      FIGUR 9 visar variationerna av elevernas uppfattning om lärares stöd i arbetet  

 med datorer. 

 

Åtta av eleverna som deltog i intervjustudien beskriver att lärares stöd i arbetet med datorer 

består av att uppmana eleven att ta fram sitt verktyg för att genomföra samma uppgift som 

övriga elever gör med papper och penna och att de har valmöjlighet i att antingen använda sin 

dator i genomförandet eller att skriva med penna. Två av eleverna redogör för hur lärare stö-

der dem i arbetet med datorer genom att ge uppgifter antingen på ett USB minne eller med 

speciella uppgifter inlagda på datorn. Uppgifter som lagts in på datorn kan vara övningar spe-

ciellt gjorda för engelskundervisningen vilka ska göras med stöd av datorn. Uppgifter på ett 
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USB minne kan vara inskannad text för att läsa med hjälp av talsyntesprogrammet, skrivna 

frågor som ska besvaras med hjälp av datorn eller prov som ska genomföras med datorns 

hjälp.  

 

Jag får läsuppgifter på ett USB som jag kopplar till datorn som jag kan höra på, 

sen kan jag göra prov på den och så kan jag göra frågor med den. (Olle, år 9) 

 

Hon säger ju vad vi ska göra när man kommer, sen skriver hon ju upp på tavlan 

så att vi ska komma ihåg det. Sen frågar hon om jag gjort det och ser om det är 

rätt. (Annika, år 7) 

 

Lärande med IKT verktyg 

Alla elever beskriver lärsituationer där datorns olika program hjälper eleverna att skriva, stava 

och läsa. Hörlurarna upplevs bra för möjligheten att fokusera och för att förhindra att andra 

elever störs av det som eleven lyssnar på. En elev beskriver att lärande sker genom att leta 

fakta på Internet till olika skolarbeten.  Några av de intervjuade menar att man lär bra genom 

att skriva ner fakta samtidigt som talsyntesen läser upp aktuella texter medan en elev föredrar 

att läsa själv i boken och därefter skriva det viktigaste på datorn. Speciell programvara lyfts 

fram som hjälper till att öva och repetera exempelvis glosor. Tre elever uppfattar läraren som 

en viktig faktor vid lärande tillsammans med IKT verktyg. Läraren är betydelsefull när det 

gäller att beskriva hur olika uppgifter ska genomföras och den som kan bistå med hjälp om 

behov uppstår. En av dessa tre beskriver läraren som en viktig resurs för att få förståelse för 

ett aktuellt moment.  

 

Om man jobbar med sin lärare så kan man ju fråga om sånt man inte kan. Om lä-

raren förklarar då förstår man ju bättre. Om man inte kan nåt och läraren är där 

kan man få hjälp. (Olle, år 9) 

 

Eleverna upplever att de lär bra med sitt verktyg på olika sätt och tar ställning för i vilka situ-

ationer de tycker att de lär mest effektivt. Detta förtydligas i figur 10. 

 

            
            FIGUR 10 visar elevernas syn på framgångsrikt lärande. 

 

Fyra elever uppfattar att de lär allra bäst på egen hand. Två av dessa menar att det är lättare att 

fokusera på skoluppgifter när man är ensam och det är tyst medan en elev beskriver att arbete 
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tillsammans med kamrater kan inverka negativt på möjligheten att nå goda resultat på prov. 

Samma elev menar att det är roligare att lära tillsammans men att det är lätt att fokus hamnar 

på annat än skolarbete.   

 

Det är bättre att lära själv för om man är med en kompis då kanske man skriver 

av den och då lär man sig inte lika mycket. Sen när det kommer ett prov då kan 

man ju inte lika mycket och då får man inte lika bra betyg. Om man sitter med en 

kompis är det lätt att man börjar prata om annat. (Annika, år 7) 

 

Att lärande fungerar bäst i samspel med kamrater menar fyra elever och beskriver hur de sitter 

tillsammans och resonerar om olika skoluppgifter och på så sätt stöttar varandra i olika lärsi-

tuationer. Det beskrivs även hur studiekamraten ska vara och det upplevs viktigt att man lig-

ger på samma nivå kunskapsmässigt och har liknande ambitioner med skolarbetet. Eleverna 

menar också att det ibland kan vara bra med en kamrat som kan förtydliga exempelvis lärar-

genomgångar.  

 

Min kompis och jag vi är som på samma nivå, vi får likadant på proven och all-

ting. Vi gör glosor tillsammans och då lär jag mig jättebra. Vi kunde säga... 

kunde som förhöra varandra, sen så skrev vi. Han är som seriös fast ändå inte. 

Men det funkar bra. (Ronja, år 7) 

 

Två av de intervjuade nämner även miljön som viktig i inlärningssituationer. Samspel till-

sammans med kamrater i ett lugnt rum uppfattas som en gynnsam förutsättning för lärande.  

 

Vi brukar sitta kanske fem personer tillsammans i grupprummet, då är det lätt att 

lära sig. Jag och min kompis sitter bredvid varandra med våra datorer och job-

bar. (Lasse, år 6) 

 

Elevernas syn på miljöns betydelse för lärande klarläggs även ovan under rubriken ”IKT verk-

tygets tillgänglighet”. 

 

I figur 11 syns de beskrivningskategorier som utkristalliserats utifrån elevernas uppfattningar 

om hur det individuella lärandet bäst går till.  

 

           
          FIGUR 11 visar elevernas uppfattning om framgångsrikt individuellt lärande. 
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Fyra av studiens deltagare menar att de fokuserar på att identifiera det viktigaste inom ett ak-

tuellt kunskapsområde för att lära på ett framgångsrikt sätt. De anser att hela momentet är för 

stort för att kunna läras in och att det är enklare att välja ut viktiga delar för att klara läxförhör 

eller prov. För att urskilja det viktigaste kan de bland annat fråga läraren eller försöka upp-

täcka det mest centrala på egen hand. 

 

Jag brukar oftast plugga på de mest viktiga delarna för provet. Ibland händer det 

att jag får ett F på vissa prov men då får jag göra om. (Emil, år 8) 

 

Att lära för att förstå och minnas är angeläget för tre respondenter som menar att det är viktigt 

att arbeta in kunskap och att man måste förstå för att kunna lära sig. En av dessa beskriver hur 

han gör för att förstå det han ska lära sig: 

 

Jag försöker memorera och lära mig så att jag ska klara proven. Man vill ju lära 

sig också så att det fastnar och man förstår. Jag kan läsa flera gånger och ibland 

skriver jag ner också. Jag brukar fundera ut frågor till texten och ibland lyssna 

också. Man vill ju kunna det sen också. (Olle, år 9) 

 

Tre av de intervjuade eleverna uppfattar att bra lärande sker när de utför arbetsuppgifter med 

datorn som exempelvis att söka fakta från Internet eller att de lär sig genom att läsa och skriva 

på datorn. 

 

Eleverna beskriver faktorer där de menar att datorn främjar lärande, t.ex. att de upplever sig 

mer självständiga med datorn som stöd och att arbetsuppgifter känns enklare att genomföra 

med de olika pedagogiska program som finns installerade på elevdatorerna. Att datorn alltid 

står framme uppkopplad och redo att användas främjar lärande liksom att få arbeta med verk-

tyget tillsammans med en kamrat. Att samtliga elever i skolan skulle ha egna datorer uppfattas 

också som en positiv faktor. 

 

Det känns bra med datorn, jag slipper fråga fröken hela tiden om hur man stavar 

och sånt. Jag kan bara titta på datorn. (Bosse, år 6) 

 

Hindrande faktorer som beskrivs av eleverna kan vara om klassrumsmiljön är stökig, att dato-

rerna tar länge att starta upp och att datorn kan ha glömts hemma.  

 

Sju av de intervjuade uppfattar datorn som en motivationsfaktor för skolarbetet. De menar att 

de känner sig mindre stressade inför prov när datorn finns med som verktyg, att datorn moti-

verar till skrivande, att uppgifter upplevs mer lustfyllda och är lättare att genomföra samt att 

den allmänt sett motiverar till skolarbete. Två elever anser att datorn inte påverkar deras moti-

vation för skolarbete, en av dem menar dock att datorn kan höja motivationen vid större 

skrivuppgifter. En av de intervjuade eleverna är tveksam till datorns motiverande effekt. 

 

Jag får mer lust att göra uppgifter då det är med dator. Jag tycker ju inte om att 

skriva överhuvudtaget men det är roligare med dator än med penna. (Lisa, år 8) 
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Åtta av studiens deltagare uppfattar att datorn är ett bra stöd för att organisera sitt skolarbete. 

De har olika system för att spara sina dokument, exempelvis i mappar och menar att de lätt 

hittar sina olika skolarbeten. En elev är tveksam till om datorn är ett bra stöd i att organisera 

skoluppgifter och föredrar att samla papper och dokument i läroböckerna. En annan förvarar 

allt skolmaterial i ett skåp och ser inte datorn som ett bra verktyg för att organisera skolarbe-

ten. Då alla dokument finns i datorn är det enkelt att få med rätt material till lektioner menar 

några elever. 

 

Jag har det ju inte direkt i bokstavsordning utan i en mapp på skrivbordet med 

mappar för svenska, SO, NO och tyska. (Tommy, år 7) 

 

Samtliga respondenter uppfattar datorn som ett bra verktyg vid olika inlämningsuppgifter. De 

menar att dessa blir längre, innehåller ett korrekt språk, har en tydligare struktur och ger ett 

professionellt intryck. 

 

IKT verktyg i den sociala interaktionen 

De flesta respondenter uppfattar datorn som ett verktyg för lärande i den sociala interaktionen 

med kamrater och även med lärare. De nämner Skype där de träffas och med hjälp av webb-

kamera och headset kommunicerar med varandra. Sociala medier, exempelvis Twitter och 

Facebook, beskrivs som användbara för kommunikation via skrivna meddelanden. De använ-

der också mobiltelefonens funktioner i kommunikationssyfte. Det kan urskiljas två beskriv-

ningskategorier i elevernas uppfattningar om datorn som ett kommunikationsverktyg, de re-

spondenter som menar att datorn fungerar utmärkt till detta ändamål och den som inte gör det. 

Figur 12 förtydligar detta. 

 

            
 Figur 12 visar elevernas användande av datorn som verktyg i den sociala interaktionen. 

 

En av de tio intervjuade beskriver att hon aldrig använder sin dator för att kommunicera med 

lärare eller kamrater. Övriga elever använder Skype eller Facebook för kommunikation med 

kamrater och lärare. Sju av de intervjuade beskriver att de använder datorn och Internet i 

kommunikation om skolarbete och två elever har även lärarkontakt via Facebook. En av dessa 

elever har tillsammans med sin klass och sin lärare skapat en Facebooksida där läraren skriver 

inlägg om läxor och prov. 

 

Man kan ju ha Skype, det är enklast. Man går in och ser att en kompis är inne, då 

kan man trycka på ”ring till” så ringer det och då svarar man. Jag brukar prata 

Använder datorn vid kommunikation 

Skype 

Facebook 

Twitter 

Mobiltelefon SMS 

Använder inte datorn vid kommunikation 

Fast telefon 
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med min kompis om skolarbete. Om vad man ska göra och vad man ska lämna in 

och så. Vi har ju gjort en Facebook sida, typ 6 – 9 skolan, 7:an typ. Där står det 

vad vi har för läxa och för prov. (Annika, år 7) 

 

Även e-post uppfattas som en kanal för kommunikation exempelvis med lärare. Tre av de 

intervjuade eleverna menar att de ofta skickar inlämningsuppgifter till sina olika lärare via e-

post. 

 

Om jag har frågor om skolan har jag ju lärarens mail, och att lämna in uppgifter, 

ja, jag brukar ju maila inlämningsuppgifter. (Olle, år 9) 

 

Utvärdering av arbetet med IKT 

Fyra olika uppfattningar om hur utvärderingsarbetet runt IKT verktyg går till kan skönjas i 

elevernas utsagor och dessa har sammanställts till beskrivningskategorier i figur 13.  

 

              
      FIGUR 13 visar variationer av uppfattningar om utvärdering av IKT verktyg. 

 

En elev uppfattar att utvärdering sker både genom samtal mellan elev och lärare om arbetet 

med dator och att det även görs genom att fylla i en utvärderingsenkät. Två elever beskriver 

att de utvärderat IKT arbetet med hjälp av enkät och tre menar att utvärderingen görs tillsam-

mans med lärare i ett samtal om vad som fungerat bra med datorns hjälp och vad som behöver 

förbättras. Fyra av de intervjuade uppfattar att det inte sker någon utvärdering av arbetet med 

datorn.  

 

Vi utvärderar genom att läraren frågar när vi gjort nåt om det gått lättare med 

datorn eller inte och vilket man föredrar som mest. Jag har också gjort en enkät 

några gånger. (Emil, år 8) 

 

Jag har inte pratat med nån om bra eller dåliga saker med datorn. (Bosse, år 6) 

 

Fyra av studiens deltagare upplever att arbetet med datorn inte alltid är positivt. Detta beskrivs 

även ovan under rubrikerna ”Syfte med IKT i skolan” och ”IKT verktygets tillgänglighet”. 

Eleverna berättar att det upplevs utpekande att arbeta med en dator i klassrumssituationer när 

inte övriga elever i klassen gör det. Att hämta datorn i sitt skåp och gå med den genom korri-

doren till klassrummet upplevs som obehagligt då skolkamrater sitter på bänkar i korridoren 

och uppmärksammar eleven med sin dator. Även lärares uppmaningar att ta fram datorn som 

stöd till olika uppgifter upplevs påfrestande liksom om lärare ber eleven ta med sin dator för 

att gå till ett annat rum och genomföra skoluppgifter.  
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Först ville jag ju ha en men sen när man får den och måste använda den nästan 

hela tiden då blir det...nä, jag skriver hellre själv. Sen att gå där i korridoren med 

datorn...alla tittar. Jag har den mest i engelskan för det rummet är nära mitt skåp. 

(Annika, år 7) 

 

Analys utifrån teorier om lärande 

Som grund för studien finns den sociokulturella teorins och den fenomenografiska forsk-

ningsansatsens syn på lärande. Lärande som sker i kommunikation och samspel mellan män-

niskor, med hjälp av olika verktyg i en speciell kontext skildras av e.g. Strandberg (2006), 

Säljö (2000) och Vygotskij (1999) medan holistiskt och atomistiskt lärande beskrivs av e.g. 

Carlgren och Marton (2007) samt Marton och Booth (2000). Dessa sätt att se på lärande ligger 

till grund för analysen av elevernas utsagor mot studiens teorival. 

 

Syfte med IKT i skolan 

I en analys av elevernas syn på vilket syfte IKT verktyg har som stöd för lärande, kan den 

sociokulturella teorins tankar om artefakter som en viktig del i situationer av utveckling och 

lärande skönjas. De flesta respondenter uppfattar att syftet med att ha en dator är att stötta 

dem i deras lärande. Många av de intervjuade eleverna nämner svårigheter med skriftspråk 

där datorn som artefakt kan ge stöd till förbättring och utveckling, genom exempelvis 

rättstavningsprogram och talsyntes. Både det talade och skrivna språkets betydelse för lärande 

och utveckling betonas i den sociokulturella teorin, vilket kan kopplas ihop med elevernas 

reflektioner över språkinlärning med hjälp av sin dator. 

 

Lärande och IKT 

Elevernas uppfattningar om IKT verktyg som stöd i lärandet har analyserats utifrån den soci-

okulturella teorins och den fenomenografiska forskningsansatsens olika sätt att se på lärande 

och Tabell 2 sammanfattar elevernas uppfattningar som tolkats in i teori och forskningsansats.  

 

TABELL 2 Respondenters uppfattningar om IKT och lärande. 

 Sociokulturell syn på lärande Fenomenografins syn på lärande 

Funktion ”Jag använder den om vi har kemi. Då kan da-

torn läsa upp så jag slipper sitta och läsa allt 

själv, det gör att det är lite lättare.” (Ronja, år 7) 

”Jag har ju engelsk och svensk 

ordbok där kan man slå upp ord och 

vad ord betyder, det kan jag få hjälp 

med.” (Olle, år 9) 

Tillgänglighet   

Lärares kunskap   

Lärares stöd   

Lärande ”Om läraren förklarar då förstår man ju bättre.” 

(Olle, år 9) 

 

”Jag och min kompis sitter bredvid varandra med 

våra datorer och jobbar.”(Lasse, år 6)   

 

 

”Jag vill bara lära det viktigaste så 

att jag klarar läxförhöret eller pro-

vet.” (Lisa, år 8) 

 

”Jag vill förstå det jag lär mig an-

nars fastnar det inte i huvudet. ” 

(Annika, år 7) 

Social interaktion ”Man kan ju ha Skype. Jag brukar prata med min 

kompis om skolarbete. Om vad man ska göra och 

vad man ska lämna in och så. Vi har en Facebook 

sida. Där står det vad vi har för läxa och för 

prov. ” (Annika, år 7) 
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När studiens deltagare beskriver de funktioner som IKT verktyg har, tolkas datorn som ett 

medierande verktyg mellan eleven och den miljö där lärande och utveckling sker och där da-

torns funktioner ger stöd exempelvis vid läsande, skrivande, talande samt vid faktasök på In-

ternet till olika skoluppgifter. Datorn kan även hjälpa elever med förförståelse inför ett nytt 

lärmoment som beskrivs som viktig enligt fenomenografins syn på lärande.  Detta kan bland 

annat ske genom inlärning av nya ord och begrepp med stöd av datorns ordbok eller upp-

slagsverk på Internet. 

 

Kontextens betydelse för lärande med hjälp av datorn som verktyg beskrivs av de intervjuade 

eleverna, de menar att datorn ska vara lättillgänglig, användas i samspel med kamrater eller 

lärare och miljön ska vara lugn. Detta tolkas som den kommunikation och det samspel mellan 

människan (subjekt), världen (objekt) och verktyg (artefakter) som beskrivs inom den socio-

kulturella teorin när det gäller vad som är viktigt för utveckling och lärande. Kontexten runt 

det som studeras ses även som viktig i den fenomenografiska synen på lärande. I tolkningen 

av lärares kunskap om datorn som lärverktyg ses också detta samspel, lärarens insikt i hur 

lärverktyget och programmen fungerar får betydelse för hur artefaktens användande kommer 

att påverka elevens lärande. Även hur lärare ger elever stöd i arbetet med datorn handlar om 

samspel mellan människor, kontext och artefakt och lärares förmåga att integrera datorn i ele-

vens kunskapande påverkar vilket lärande som kommer att ske.  

 

Elevernas sätt att se på framgångsrikt lärande kan förstås utifrån den sociokulturella teorins 

syn på lärande men även med utgångspunkt i fenomenografiska tankar om hur kunskap upp-

står. Sex av de tio deltagarna uppfattar att framgångsrikt lärande sker i kommunikation och 

samspel med andra och de nämner också datorn som en medierande artefakt och betydelsen 

av hur miljön är utformad. Fyra respondenter ger uttryck för lärande som inte går att tolkas 

mot studiens teorier exempelvis att de lär bäst på egen hand utan samspel med sin omgivning.  

 

Några av de intervjuade eleverna uppfattar att de lär bäst individuellt genom att identifiera det 

viktigaste inom ett arbetsmoment med fokus på att nå ett godkänt provresultat. Detta kan här-

ledas till fenomenografins tankar om atomistiskt lärande eller ytinlärning där enskilda delar av 

ett ämne, fakta och att lära in för ett kort tag fokuseras. Ett annat synsätt på framgångsrikt 

lärande uppfattar andra respondenter i studien. De menar att de vill lära för att förstå och för 

att komma ihåg även efter provtillfället, vilket kan liknas vid fenomenografins sätt att se på 

holistiskt lärande, där fokus ligger på djupinlärning för förståelse och lärande för att förändra 

sitt sätt att uppfatta ett fenomen i sin omgivning. Två elever beskriver att det individuella lä-

randet sker bäst med hjälp av olika verktyg, vilket kan tolkas in i den sociokulturella teorin. 

Motivation för inhämtande av kunskap beskrivs i den fenomenografiska synen på lärande som 

viktig, vilket också studiens respondenter menar är en betydelsefull faktor för att nå goda re-

sultat i sin utbildning.  

 

Social interaktion och lärande sker med hjälp av datorn som en medierande artefakt enligt de 

flesta av studiens deltagare. Internet används, vilket kan förstås som den miljö där interaktion 
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sker och de intervjuade eleverna nämner olika typer av virtuella miljöer där kommunikation 

sker både med skolkamrater och med lärare om exempelvis läxor eller inlämningsuppgifter.  

Elevernas utsagor om interaktion med hjälp av IKT verktyg ger stöd till den sociokulturella 

teorins tankar om hur människan, världen och artefakter hör ihop. 

Utvärdering av arbetet med IKT 

I elevernas utsagor om utvärdering av arbetet med IKT beskrivs bland annat samtal mellan 

elev och lärare som ett sätt att se om utveckling skett med hjälp av elevens IKT verktyg. Även 

här kan den sociokulturella teorin tolkas in i det samspel som sker mellan elev och lärare. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen ges reflektioner över hur den fenomenografiska forskningsansatsen (e.g. 

Alexandersson, 1994; Marton & Booth, 2000; Uljens, 1989) och studiens metoder, intervju 

(e.g. Kvale & Brinkmann, 2009) och observation (e.g. Bjørndal, 2005) har påverkat studien. 

 

Studiens syfte, att synliggöra och analysera uppfattningar som tio 12-15:åriga elever i behov 

av särskilt stöd har om IKT verktyg i lärandet, gör att den fenomenografiska forskningsansat-

sen som valdes för studien känns väl förankrad. Respondenternas olika uppfattningar av ett 

visst fenomen söktes vilket är syftet med en fenomenografisk studie (Alexandersson, 1994). 

Halvstrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009) med tio elever genomfördes för att 

synliggöra syftets problemställning och forskningsfrågor, vilka gav ett rikt underlag för ana-

lys. Det sammantagna utfallsrummet utifrån intervjuerna gav en variation av uppfattningar om 

det studerade fenomenet, dock utifrån en begränsad kontext, vilket gör att försiktighet ska 

iakttas vid generalisering (Kihlström, 2008, s. 157-171; Kvale & Brinkmann, 2009; Marton & 

Booth, 2000). För att tydligare belysa IKT verktygs tillgänglighet som stöd för lärande samt 

för att nå en djupare förståelse för elevernas uppfattningar om detta, genomfördes en obser-

vation av första ordningen (Bjørndal, 2005) och detta är en vanlig metod för att komplettera 

en intervju (Alexandersson, 1994). Dessa triangulerande metoder gör att studiens validitet 

förstärks.  

 

Utifrån ett kritiskt förhållningssätt kan man tänka sig att studiens validitet skulle stärkas ytter-

ligare om fler intervjuer genomförts för att utifrån det synliggöra fler variationer av uppfatt-

ningar om det undersökta fenomenet. Observationer skulle kunnat ha genomförts under de 

intervjuade elevernas lektionstid för att få syn på IKT verktygs användning i den pedagogiska 

praktiken. För ett mer fullödigt resultat skulle undersökningen även kunnat ha utökats till fler 

skolor och likaså till fler kommuner. En kontextanalys av de studerade skolorna skulle kunnat 

tillföra information till studiens resultat men har medvetet valts bort för att ge största möjliga 

konfidentialitet till studiens unga respondenter.  

 

De analysmetoder som valts, den fenomenografiska analysmetoden (Alexandersson, 1994) 

och meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009) gör att elevernas utsagor genomgått 

flera steg av analys. Detta borde borga för att elevernas variationer av uppfattningar om IKT 

verktyg som stöd för lärande synliggjorts i studien. Analysen skulle dock kunna förbättras 
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ytterligare genom en mer omfattande presentation av resultatet. Exempelvis skulle fler elevci-

tat kunnat användas för att förtydliga deras uppfattningar om det undersökta fenomenet. Även 

en medbedömare skulle kunnat ge analysen högre tillförlitlighet (Alexandersson, 1994; Kihl-

ström, 2008, s. 157-171).  I ett sista steg i analysen har utfallsrummet tolkats mot den socio-

kulturella teorins och den fenomenografiska forskningsansatsens syn på lärande, vilket ses 

som en viktig del av analysen för att upptäcka samband mellan studiens utfallsrum, teori och 

forskningsansats.  

 

Resultatdiskussion 

För att synliggöra studiens syfte ställdes tre forskningsfrågor om hur elever i behov av särskilt 

stöd uppfattar olika aspekter av IKT verktyg i lärandet, detta för att se hur dessa uppfattningar 

kan tänkas påverka den pedagogiska- och den specialpedagogiska praktiken. Slutsatser som 

dragits utifrån resultatet är att de flesta av eleverna uppfattar att syftet med datorn är att ge 

stöd i det dagliga skolarbetet för att utifrån det nå högre måluppfyllelse. Många respondenter 

är positivt inställda till arbete med IKT verktyg medan några elever känner sig särbehandlade 

och utpekade utifrån att de använder en dator som stöd. Eleverna har olika förutsättningar att 

lyckas i arbetet med IKT i lärandet beroende på kunskapsnivå hos både elev och lärare samt 

tillgänglighet och infrastruktur runt verktyget. Eleverna lär olika med sitt verktyg och alla 

utom en använder IKT i den sociala interaktionen både med kamrater och med lärare. Utvär-

dering av arbetet med IKT sker på olika sätt enligt de flesta av studiens deltagare.   

 

Utifrån studiens utfallsrum kan en fundering röra elevernas medvetenhet om vad som avsetts 

med olika intervjufrågor, exempelvis frågan om utvärdering. Är eleverna medvetna om vad 

utvärdering är, när den sker eller hur den går till? Då en fenomenografisk studie söker variat-

ioner av uppfattningar av ett fenomen (Alexandersson, 1994; Kihlström, 2008, s. 157-171) 

och inte en specifik ”sanning”, så kan den frågan besvaras med att syftet med studien har varit 

att få syn på olika uppfattningar kring ett fenomen. I studiens beskrivningskategorier visas 

den variation av uppfattningar runt t.ex. utvärdering som eleverna har och det är just den vari-

ationen studien haft för avsikt att finna. Om eleverna har ”rätt” medvetenhet om vad exem-

pelvis utvärdering anses vara, är inte intressant i en fenomenografisk studie.  

 

Syfte med IKT i skolan 

Studiens utfallsrum visar att syftet med IKT verktyg i lärandet kan vara att med hjälp av ex-

empelvis datorn nå högre måluppfyllelse vilket stöds av forskningsöversikten (Penuel, 2006; 

Tallvid, 2008). Utifrån detta kan en diskussion föras om den uppfattningen kan ha med ele-

vernas ålder att göra och bottna i en medvetenhet om kommande betyg och att eleverna uti-

från den aspekten ser datorn som ett stöd för att nå så goda resultat som möjligt. Görs en så-

dan koppling skulle den i sin tur kunna indikera på att utfallsrummet skulle kunna ha sett an-

norlunda ut, beroende på urvalet av respondenter vilket även Alexandersson (1994) beskriver. 

Om studien haft yngre deltagare kanske inte måluppfyllelse kommit fram i resultatet som ett 

syfte med att använda IKT verktyg som stöd för lärande. Utfallsrummet visar även att syften 

med att ha en dator kan vara att höja motivationen för skolarbete samt få stöd i det dagliga 

skolarbetet, uppfattningar som stöds av studiens forskningsöversikt (Peterson-Karlan, 2011; 

Silvernail, 2004). Forskning som beskrivs i studien tar även upp en variation av andra syften 
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med IKT satsningar som inte nämns av eleverna (e.g. Austin, 2006; Penuel, 2006; Tallvid, 

2008). 

 

Att några elever visar på mindre positiva upplevelser kring arbetet med datorn är olyckligt. 

Man kan ställa sig frågan om åtgärder för att främja datoranvändning har genomförts för 

dessa elever? Finns eleven i ett inkluderande klassrum som beskrivs som så viktigt av forsk-

ning (Starcic, 2010) där lärande sker genom samspel och kommunikation med kamrater vilket 

studiens teorier (e.g. Strandberg, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij, 1999) ser som grunden för 

utveckling? Är elevens verktyg individanpassat vilket beskrivs som betydelsefullt för ett 

framgångsrikt lärande (Lidström et al., 2012) eller kan det vara så att den programvara som 

finns i elevens dator inte passar elevens behov utan i stället är gjord för normaleleven (Starcic, 

2010)? För att elevers arbete med IKT verktyget i lärandet ska bli framgångsrikt måste dessa 

frågor besvaras, hindren måste identifieras och undanröjas. Detta är ett av specialpedagogens 

viktigaste uppdrag (SFS 2007:638).   

 

Slutsatser man kan dra utifrån studiens forskning, teorier och resultat om vilket syfte IKT har 

och arbetet mot att uppnå detta, är att en dialog om olika skoluppgifters betydelse för målupp-

fyllelse och hur eleverna med datorns hjälp kan nå dit, ständigt måste föras mellan elever och 

lärare.  Datorns möjlighet att höja elevers motivation för skolarbete måste uppmärksammas 

och miljön runt arbetet med IKT verktyg som stöd för elever i behov av särskilt stöd måste 

tillrättaläggas, så att den främjar användande av datorn i lärsituationer (e.g. Brodin, 2010; 

Postholm, 2007; Starcic, 2010). 

 

Lärande och IKT 

Datorns funktion 

Utifrån resultatet kan man se att studiens deltagare är väl utbildade i de funktioner som finns i 

datorn. Några respondenter beskriver i sina utsagor att de använder olika tillbehör, vilket kan 

tolkas som att de har en fördjupad insikt i datorns funktioner. Detta är ett resultat som kan 

värderas positivt, då forskning visar att användande av IKT baserat stöd har en gynnsam in-

verkan på lärande för elever i behov av särskilt stöd (e.g. Anderson et al., 2011; Tallvid & 

Hallerström, 2009). Även studiens teori lyfter fram lärande med hjälp av artefakter som fram-

gångsrikt (Hundeide, 2006; Strandberg, 2006). Kopplingen mellan resultat, teori och forsk-

ning skulle kunna indikera på att ju mer utbildning elever har i datorns funktioner, desto of-

tare använder de datorn som stöd i olika lärmoment och ju fler funktioner de behärskar desto 

bättre blir stödet. Elevernas uppfattningar tyder också på att datorn kan vara till hjälp för att 

sortera och hålla ordning på skolmaterial och att support fungerar relativt bra, vilket också 

beskrivs i forskningsöversikten som viktigt i lärande med IKT (Austin, 2006; Brodin, 2010; 

Postholm, 2007; Tallvid & Hallerström, 2009).  

 

IKT verktygets tillgänglighet 

I en fenomenografisk studie är syftet att få syn på variationer av uppfattningar av ett visst fe-

nomen hos eleverna (Alexandersson, 1994) och i frågan om tillgänglighet till datorer syns 

tydliga skillnader i resultatet. Fyra olika företeelser, förvaring, att ha datorn hemma, transport 

och att starta sin dator uppfattas helt olika av eleverna. Variationen av uppfattningar visar på 



41 

 

vikten av samtal med varje enskild elev för att identifiera vad de menar främjar eller hindrar 

lärande med sitt IKT verktyg. Samtalets betydelse för lärande beskrivs i forskning (Postholm, 

2007) och får även stöd i studiens teorier (Strandberg, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij, 1999). 

Den observation av första ordningen (Bjørndal, 2005) som genomfördes fördjupade förståel-

sen för hur olika IKT verktygets tillgänglighet uppfattades av studiens deltagare och hur olika 

infrastrukturen i de olika klassrummen verkligen var. Kopplingen mellan dessa två resultat 

och tidigare forskning (Brodin, 2010; Penuel, 2006; Postholm, 2007; Silvernail & Gritter, 

2007) pekar på att fungerande infrastruktur kan leda till förbättrade möjligheter till lärande 

med IKT verktyg.  

 

Ovanstående tyder på att kontexten runt arbetet med IKT verktyg som stöd för elever i behov 

av särskilt stöd bör ses över, förutsättningarna måste vara någorlunda lika för alla elever och 

framför allt bör stor hänsyn tas till varje enskild elevs uppfattning om vad som främjar lärande 

med datorn för just den eleven.  

 

Lärares kunskap om IKT verktyg 

En viss del av studiens resultat och tidigare forskning visar på ett fortbildningsbehov runt IKT 

verktyg och hur dessa kan integreras i den pedagogiska praktiken (Brodin, 2010; Penuel, 

2006; Postholm, 2007; Silvernail & Gritter, 2007). De implikationer detta får för elevers lä-

rande varierar beroende på om de arbetar med en lärare som är kunnig inom området eller 

inte, förutsättningarna att lyckas i lärande med sitt verktyg blir olika för olika elever.  

 

En förklaring till lärares varierande kunskap inom ämnet kan ligga i lärares intresse för IKT 

vilket kan påverka hur fortbildningsinsatser tas emot. En annan förklaring kan vara att lärare 

kan uppleva att utbildningars fokus endast ligger på teknik istället för på hur teknik kan inte-

greras i pedagogik. Dessa båda påståenden har stöd i studiens forskning (Starcic, 2010; Brod-

in et al., 2002). För att möta dessa behov behövs fortsatta utbildningssatsningar för kommu-

nens lärare i hur IKT kan användas för att skapa ett inkluderande lärande för elever i behov av 

särskilt stöd.  Detta är en skolutvecklingsfråga som lämpligen kan drivas av kommunens spe-

cialpedagoger, vilket är en av de arbetsuppgifter som beskrivs i specialpedagogers examens-

ordning (SFS 2007:638). 

 

Lärares stöd till elever i arbetet med IKT verktyg 

De variationer av uppfattningar om lärarstöd i arbetet med IKT verktyg som utfallsrummet 

visar tyder på att elevers villkor för ett framgångsrikt lärande med sitt verktyg ser olika ut. 

Varför det är så kan förklaras med lärares skiftande intresse för IKT verktyg i skolarbetet eller 

lärares varierande kunskapsnivå men även rektors roll exempelvis kring resursfördelning kan 

spela in, en tanke som stöds av forskning (Brodin, 2010; Penuel, 2006; Starcic, 2010). Resur-

ser finns tillgängliga i form av egna datorer till elever i behov av särskilt stöd enligt studiens 

utfallsrum men utnyttjas inte alltid till fullo. Detta skulle kunna indikera att trots tilldelning av 

resurser till teknisk utrustning och fortbildning, måste ändå ett intresse för IKT verktyg och en 

vilja att använda dessa i undervisningssituationer finnas hos den enskilde läraren, vilket även 

forskningsöversikten säger (Penuel, 2006; Starcic, 2010).  
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Lärande med IKT verktyg 

Utfallsrummet visar att eleverna uppfattar att lärande med datorn bland annat sker i läs- och 

skrivsituationer vilket förbättrar dessa förmågor. Resultatet kan kopplas ihop med studiens 

teorier (e.g. Hundeide, 2006; Strandberg, 2006) och forskning (e.g. Anderson et al., 2011; 

Silvernail & Gritter, 2007) och kan diskuteras i förhållande till läs- och skrivförmågans på-

verkan på den totala måluppfyllelsen då dessa förmågor förutsätts i alla skolämnen. Skrift-

språket som enligt studiens teori (Vygotskij, 1995) kan vara svårt att lära för unga, förenklas 

av arbete med artefakter, vilket kan göra att eleverna har större möjligheter att nå högre 

måluppfyllelse med datorstöd än utan. 

 

Lärande med hjälp av IKT verktyg i olika situationer av samspel med omgivningen ses som 

utvecklande av några elever i studien. Detta kan sättas i relation till att andra elever menar att 

de lär bäst på egen hand med sitt IKT verktyg, vilket visar att studiens teori inte passar in på 

alla elever. Utifrån detta väcks funderingar om hur den pedagogiska praktiken bör se ut. 

Forskning trycker på vikten av inkludering för framgångsrikt lärande (Meiring & Norman, 

2005; Starcic, 2010) och studiens teorier ser kommunikation, samspel, miljö och artefakter 

som grundläggande faktorer för utveckling (e.g. Strandberg, 2006; Säljö, 2000; Vygotskij, 

1999). De styrdokument som lärare har att förhålla sig till har även de tydliga skrivningar om 

att lärande ska ske i elevens klassrum utifrån varje elevs förutsättningar (Lgr 11; SFS 

2010:800). Ovanstående kan tyda på att lärare bör vara extra uppmärksamma i arbetet med 

IKT i lärandet så att elever i behov av särskilt stöd inte exkluderas i sin undervisning. Arbets-

former som gynnar lärande i en inkluderande miljö måste identifieras (Starcic, 2010). 

 

Utfallsrummets variationer av uppfattningar om lärande tyder även på att eleverna ser lärande 

som att de vill förstå och komma ihåg ett moment, eller lärande där fokus ligger på utvalda 

delar av ett ämnesområde i syfte att klara ett läxförhör eller ett prov. Dessa olika funderingar 

kan associeras med fenomenografins tankar om holistiskt eller atomistiskt lärande (e.g. Mar-

ton & Booth, 2000). Ett atomistiskt lärande kan förstås utifrån att dagens elever är omgivna av 

stora krav i skolan, olika tester och prov sker varje vecka vilket kan upplevas mödosamt, spe-

ciellt av elever i behov av särskilt stöd. Eleverna pressas av kunskapskrav och måste lära in 

stora mängder stoff för att klara lärarnas summativa bedömningar. För att främja ett holistiskt 

lärande vilket anses framgångsrikt (a.a.), borde istället formativa bedömningar användas av 

lärare som stöd i elevers utveckling.  Ett positivt resultat i studien är att IKT verktyg används 

för att underlätta provsituationer och på så sätt främja måluppfyllelse vilket stöds av skolans 

styr- och policydokument (Lgr 11; Svenska Unescorådet, 2006).  

 

Studiens resultat visar olika främjande faktorer som eleverna menar stödjer lärandeprocessen.  

Elever uppfattar datorn som motivationshöjande för lärande, då den underlättar skolarbetet 

och gör det roligare, en uppfattning som får stöd i forskning (Silvernail, 2004).  Utfallsrum-

met visar också att en dator kan förenkla lärande genom att erbjuda stöd i att organisera skol-

arbete vilket även forskning visar (Tallvid & Hallerström, 2009). Elever upplever sig också 

mer självständiga genom sitt IKT verktyg. Dessa resultat kan användas som stöd till lärare i 

tillrättaläggandet av den inkluderande pedagogiska praktiken för elever som använder datorn 



43 

 

som stöd i lärande, vilket beskrivs som viktigt i studiens forskningsöversikt (e.g. Meiring & 

Norman, 2005). Hindrande faktorer enligt utfallsrummet kan vara att datorn inte är tillgänglig 

eller att tekniken inte fungerar tillfredsställande, uppfattningar som stöds av forskning 

(Penuel, 2006). Fler främjande och hindrande faktorer för lärande syns i studiens forsknings-

översikt (e.g. Brodin, 2010; Lai & Pratt, 2010; Starcic, 2010; Tallvid, 2010) men nämns inte 

av respondenterna. 

 

IKT i den sociala interaktionen 

I studiens utfallsrum ses uppfattningar om hur eleverna ser på IKT i den sociala interaktionen 

och visar att de har stor kunskap i hur kommunikation via nätet fungerar. Deltagande i den 

digitala gemenskapen ses som viktigt (Brodin, 2010) och bland annat används den digitala 

kompetensen för att utveckla lärande, både tillsammans med skolkamrater men även tillsam-

mans med lärare.  

 

Reflektioner som görs utifrån utfallsrummet är hur kommunikation och miljö som viktiga 

aspekter i lärande utifrån den sociokulturella teorin (e.g. Strandberg, 2006; Säljö, 2000; 

Vygotskij, 1999) har förändrats. Miljön kan numer vara olika virtuella mötesplatser på Inter-

net, samtalet kan ske via ett headset och en webbkamera eller via olika textmeddelanden på 

Facebook. Kommunikationen mellan elev och lärare kanske inte ens sker öga mot öga men 

kan ändå göra att eleven utvecklas i sin närmaste utvecklingszon under ledning av en vuxen, 

vilket beskrivs som en framgångsrik inlärningsprocess av Vygotskij (1999).  

 

En farhåga som kan diskuteras utifrån detta är hur det förändrade samspelet mellan människor 

och artefakter i lärandesituationer kommer att utvecklas. Kan arbetet med IKT göra så att den 

respons eleverna får i sitt lärande kommer från dators syntetiska röst i större utsträckning än i 

samtal med sin lärare? Kanske samspelet kommer att ske genom e-post eller korta textmed-

delanden via sociala medier? Studiens teorier (e.g. Vygotskij, 1999), tidigare forskning (e.g. 

Starcic, 2010) och skolans styr- och policydokument (Lgr 11; SFS 2010:800; Svenska Une-

scorådet, 2006) ger den pedagogiska praktiken tydliga riktlinjer för hur framgångsrikt lärande 

går till, vilket är viktigt att ha i åtanke när IKT används i lärandet.  

 

Utvärdering av arbetet med IKT 

Variationer av uppfattningar om hur utvärderingsarbetet med IKT beskrivs i studiens resultat 

och detta skulle kunna sättas i relation till vad forskningen säger om utvärderingar av IKT 

satsningar inom skolan. Både väl genomförda och mindre väl genomförda utvärderingar finns 

(e.g. Lai & Pratt, 2008; Maor et al., 2011). Utifrån detta kan en diskussion föras om brist på 

utvärdering kanske kan ligga bakom elevers uppfattningar att arbetet med dator inte alltid 

upplevs positivt. Exempelvis borde en utvärdering av datorns tillgänglighet som visar att ele-

ver upplever det mödosamt att hämta sin dator i ett skåp för att starta upp den i klassrummet, 

kunna leda till förändringar med förslagsvis hemklassrum där datorn alltid kan finnas tillgäng-

lig. En utvärdering kanske skulle visa att elever känner sig utpekade genom att ha tilldelats en 

dator som stöd för lärande. Om syftet med datorn är att ge elever i behov av särskilt stöd den 

hjälp som behövs för att nå utbildningens mål (Lgr, 11) vore en en-till-en satsning (Tallvid & 
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Hallerström, 2009) kanske något som skulle göra att verktyget verkligen blev till den hjälp det 

avsågs att vara.  

 

Slutsatser som kan dras är att utvärderingsarbete både på makro- och mikronivå behöver för-

bättras för att kunskap ska nås om hur IKT bäst kan ge stöd i elevers skolarbete. Detta kan 

vara en fråga att arbeta med för kommunens specialpedagoger utifrån det uppdrag som besk-

rivs i examensordningen för specialpedagoger (SFS 2007:638).   

 

Avslutande reflektioner 

Studiens syfte har varit att öka insikten i hur elever i behov av särskilt stöd ser på IKT verktyg 

i lärandet och diskutera hur dessa kan påverka den pedagogiska- och den specialpedagogiska 

praktiken. Genom de deltagande elevernas utsagor har värdefull kunskap synliggjorts, vilken 

kan sammanfattas med att det finns en positiv inställning till IKT i lärandet men att eleverna 

har varierande förutsättningar i arbetet med dessa verktyg. Några elever känner sig särbehand-

lade och utpekade utifrån att de använder en dator som stöd.  Elever lär på olika sätt med sitt 

verktyg och använder det även i socialt samspel. De flesta respondenter menar att utvärdering 

av arbete med IKT sker i någon form.  

 

Elevernas uppfattningar har ofta stöd i studiens forskningsöversikt exempelvis i deras tankar 

om lärande med hjälp av IKT i skolarbetet (e.g. Hallerström & Tallvid, 2009; Meiring & 

Norman, 2005; Penuel, 2006). Studiens teori och forskningsansats (e.g. Marton & Booth, 

2000; Vygotskij, 1999) stöder i de flesta fall elevernas uppfattningar om hur framgångsrikt 

lärande går till men några elever har en annan syn på lärande.  

 

Några skillnader har identifierats när tidigare forskning jämförts med studiens utfallsrum. 

Viss forskning i studiens litteraturöversikt (Meiring & Norman, 2005; Silvernail & Gritter, 

2007; Starcic, 2010) samt skolans styr- och policydokument (Lgr 11; SFS 2010:800; Svenska 

Unescorådet, 2006) beskriver vikten av inkludering av elever i behov av särskilt stöd som en 

främjande faktor för att arbete med IKT verktyg i skolan ska bli framgångsrikt. Inkludering 

har inte direkt nämnts i elevernas uppfattningar om vad de menar underlättar detta arbete men 

kan tolkas in i de utsagor som beskriver att eleverna uppfattar lärande i samspel som fram-

gångsrikt. Inte heller de olämpliga aktiviteter i samband med IKT användande i undervis-

ningssituationer som beskrivs i forskningsöversikten (e.g. Lai & Pratt, 2008; Tallvid, 2010) 

nämns av de intervjuade eleverna. Föräldrars och rektors betydelse för framgångsrikt lärande 

tas inte heller upp men beskrivs som viktigt i forskning (Brodin, 2010; Maor et al., 2011). I 

forskningsöversikten beskrivs olika matematiska IKT projekt medan ämnet matematik inte 

nämns av eleverna i arbetet med IKT verktyg. Detta kan ha sin förklaring i att IKT verktyg 

vanligtvis inte används i matematikundervisningen (Tallvid & Hallerström, 2009). Ytterligare 

en skillnad som uppmärksammats är att de mindre positiva uppfattningar som några respon-

denter har om IKT stöd i skolarbete inte har beskrivits i forskningsöversikten. Dessa skillna-

der mellan studiens resultat och forskning, kan bero på att forskningsöversikten haft för avsikt 

att ge en bred beskrivning av IKT i den pedagogiska praktiken, eller exempelvis på hur studi-
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ens intervjuguide (Bilaga 1) utformats eller vilka svar eleverna valt att ge på de olika frå-

gorna.  

 

Utifrån det aktuella arbetets forskningsöversikt kan slutsatser dras att det är ovanligt med stu-

dier som försökt belysa uppfattningar som elever i behov av särskilt stöd har om IKT verktyg 

i lärandet och diskutera hur dessa kan påverka den pedagogiska- och den specialpedagogiska 

praktiken. Därför är en förhoppning att studien, trots sin ringa omfattning, kan ge det aktuella 

forskningsfältet samt den pedagogiska- och den specialpedagogiska praktiken kunskap om 

hur elevers uppfattningar om vad som främjar eller hindrar arbetet med IKT verktyg i skolan 

kan se ut och därmed synliggöra aspekter på frågan som ställts i studiens titel: IKT verktyg – 

befrielse eller belastning? Specialpedagogen har här en viktig roll att tillsammans med lärare i 

samtal med elever, försöka finna det unika som gör att varje enskild elev känner sig bekväm 

och trygg med sitt verktyg i en inkluderande lärmiljö (Lgr, 11; SFS 2007:638; SFS 2010:800), 

vilket kan stödja eleven i strävan att nå målen för sin utbildning.  

 

Fortsatt forskning 

För att kunna säkerställa vilka effekter satsningar på IKT verktyg i skolan har, behövs fortsatt 

forskning (Lai & Pratt, 2008). Det vore därför intressant att välja ut ett specifikt område, t.ex. 

elevers skrivande och genomföra en vetenskaplig studie som kan visa vilka effekter en IKT 

satsning skulle ha på området. Elevers förmåga att skriva påverkar deras arbete i de flesta 

skolämnen vilket gör att ett sådant ämnesval känns relevant. För att genomföra önskad studie 

skulle relativt stora elevgrupper behövas för att både ha tillgång till en kontrollgrupp som ar-

betar med skrivande på traditionellt sätt och en elevgrupp som arbetar med IKT verktyg runt 

skrivande. Detta menar Maor et al. (2011) bland annat krävs för att en studie ska ha god evi-

dens. Peterson-Karlan (2011) menar att få studier som tittat på hur IKT påverkar elevers skri-

vande uppfyller kraven på vetenskaplighet, vilket skulle motivera en evidensbaserad studie 

inriktad mot att se hur IKT påverkar elever i behov av särskilt stöd och deras skrivande.  
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                            Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Berätta kort om dig själv. 

 

Vilket syfte uppfattar elever i behov av särskilt stöd att IKT verktyg i skolarbetet har? 

 

Vilket syfte upplever du att arbetet med IKT verktyg har? 

 

Vilka förväntningar finns utifrån det hos dig, dina föräldrar och dina lärare? 

 

Hur känns det att arbeta mot detta syfte?  

 

Hur uppfattar elever i behov av särskilt stöd IKT verktyg i lärandet? 

 

Vilka upplevelser har du om de funktioner som ditt IKT verktyg har?  

 

Hur uppfattar du IKT verktygets tillgänglighet?  

 

Hur uppfattar du lärarens kunskap om ditt IKT verktyg?  

 

Hur upplever du lärarnas stöd i arbetet med lärverktyget?  

 

Hur uppfattar du ditt lärande med IKT verktyget?  

 

Vilka upplevelser har du om ditt IKT verktyg som hjälp i den sociala interaktionen?  

 

Vilket utvärderingsarbete runt IKT verktyg uppfattar elever i behov av särskilt stöd? 

 

Beskriv utvärdering av arbetet med ditt IKT verktyg?  

 

Hur uppfattar du utvärderingen av arbetet med ditt verktyg?  
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Bilaga 2 

 

Observationsprotokoll  

Respondentens 

namn, klass 

och skola 

Möblering Verktyg 

Typ/antal 

Uppkoppling 

Typ/antal 

Strömför- 

sörjning 

Antal 

Förvaring Tid 

Datum/ 

klockslag 
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Bilaga 3 

Elev och vårdnadshavare! 

Intervjustudie om elevers uppfattningar om IKT verktyg 

Sverige har fått en ny läroplan och skollag som båda beskriver hur viktigt det är med modern teknik, exempelvis 

datorer, i skolarbetet som stöd för att nå utbildningens mål. Mitt namn är Pia Lindström och jag är intresserad av 

att studera vilka uppfattningar elever har om IKT verktyg i lärandesituationer och i mitt examensarbete vid Spe-

cialpedagogutbildningen vid Umeå universitet kommer jag att skriva om ämnet. För någon vecka sedan träffade 

jag dig och berättade lite om undersökning som jag ska göra och det känns glädjande att du vill samtala med mig 

om din uppfattning om dessa verktyg. Dina vårdnadshavare är kontaktade och har gett sitt medgivande till att du 

deltar i studien. Detta brev ger dig och dina vårdnadshavare mer information om min undersökning. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att synliggöra uppfattningar som elever som arbetar med IKT verktyg har om datorn som 

lärverktyg i skolarbete. Frågor om varför datorer finns i skolarbetet, när de fungerar bra i lärsituationer och när 

de fungerar mindre bra och hur utvärdering av arbetet med datorer uppfattas av elever, är några av de frågor som 

kommer att ställas under samtalet. 

 

Forskningsetiska principer 

Det finns fyra huvudkrav som ställs på forskare inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och de är 

till för att skydda dem som deltar i forskning. Din medverkan i undersökningen sker utifrån dessa. 

 

1. Informationskravet: Du som deltar ska få information om syftet med undersökningen.  

2. Samtyckeskravet: Du bestämmer själv om du vill vara med och du kan också välja att avsluta in-

tervjun när som helst utan förklaring. Detta är även inskrivet i personuppgiftslagen och lagen om 

etikprövning. 

3. Konfidentialitetskravet: Det du berättar avidentifieras i den färdiga rapporten.  

4. Nyttjandekravet: Allt insamlat material kommer endast att användas för intervjustudien. 

 

Intervjun 

Vår intervju, tillsammans med ytterligare intervjuer med elever från år sex till år nio, kommer att ligga till grund 

för min studie. Intervjuerna kommer att spelas in och endast användas av mig i den uppsats jag skriver och de 

kommer att redovisas helt konfidentiellt. Intervjuerna beräknas ta 30 minuter och genomföras i skolan i en en-

skild lokal, vid en tidpunkt som eleven och jag kommer överens om via telefonsamtal.  

 

Jag bifogar en blankett där jag behöver en vårdnadshavares godkännande för elevens deltagande i studien, sänd 

den åter till mig i det frankerade kuvertet. 

 

Min förhoppning är att resultatet av studien kan bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt för IKT verktyg i 

skolans undervisning. Jag vill tacka dig på förhand för att du deltar i min undersökning. Tack även till er vård-

nadshavare för besväret med underskriften och postandet av blanketten för godkännande av ert barns deltagande 

i studien. Vid frågor eller synpunkter, kontakta mig! Handledare till examensarbetet är Limin Gu, Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet. 

 

Vänliga hälsningar 

Pia Lindström 

pia.l@xxxxxxx.com 

070 XXXXXXX 
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                                                                                          Bilaga 4 

 

 

 

 

 

Godkännande av deltagande i en intervjustudie om elevers uppfattningar 

om IKT verktyg 

 
 

Studien genomförs av 

Pia Lindström, XXXXX 

070 XX XX XXX 

pia.l@XXXXXXX.com 

Handledare: Limin Gu, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 

 

 

 

Härmed godkänner jag att mitt barn  

 

 

Namn:_____________________________________________________ 

 

 

 

får mitt tillstånd att delta i en intervjustudie om elevers uppfattning om IKT verktyg som stöd 

för att nå målen för sin utbildning.  

 

 

 

______________________________   ________________________________ 

Ord och datum          Vårdnadshavare 
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