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Abstract 
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or partly works, or want to work, in computer education. The CD-rom contains both text  
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The idea of the essay is to develop an easily worked presentation material which all teachers  
can handle. The presentations are mainly directed to the pupils but can also be used as a further  
education in the subject. The material is extremely easy worked and, beside the teacher instruction,  
you get continuous information directly on your screen. 
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Sammanfattning 

Detta arbete är skrivet som ett examensarbete vid Linköpings universitet och är en 

del i Grundskollärarutbildningen. Hela innehållet i arbetet är CD-rombaserat. 

Innehållet är riktat till lärare i Grundskolan som helt eller delvis arbetar eller vill 

arbeta med dataundervisning. På CD-romskivan finns, förutom textmaterial även 

presentationer med tillhörande lärarhandledningar som är direkt applicerbara i 

undervisningen. 

 

Vi har utifrån en empirisk studie i form av en enkätundersökning, riktad till 

datalärare, utformat undervisningsmaterialet på CD-romskivan. Dessa lärares 

erfarenheter, tankar och reflektioner i ämnet diskuteras i arbetets diskussionsdel. 

Resultatet av undersökningen avspeglas på presentationerna. 

 

Arbetet är inte utformat som en manual till olika mjukvaruprogram. 

Tyngdpunkten är lagd på grundläggande datorkunskap och vi går igenom 

områdena: Hårdvaran, operativsystemet, utforskaren och Internet. 

 

Tanken med arbetet är att som resultat få fram ett lättarbetat presentationsmaterial 

som alla lärare kan hantera. Presentationerna är i synnerhet riktade till eleverna 

men kan även användas för en mer personlig fortbildning inom ämnet. Hela 

programmet är extremt lättarbetat och du får, förutom lärarhandledningarna,  hela 

tiden vägledning och information direkt på skärmen. 

 

 

 



 4

Innehållsförteckning 

Sammanfattning......................................................................................................1 

Bakgrund.................................................................................................................5 

Syfte .........................................................................................................................7 

Inledning .................................................................................................................8 

Litteraturstudium ..................................................................................................10 

Sammanställning av enkätsvar ............................................................................15 

Struktur .................................................................................................................22 

Metodik..................................................................................................................24 

Lärarhandledning – Hårdvara .............................................................................26 

Lärarhandledning – Operativsystemet .................................................................30 

Lärarhandledning – Utforskaren > Struktur.......................................................34 

Lärarhandledning – Utforskaren > Menyrad......................................................37 

Lärarhandledning – Utforskaren > Funktioner..................................................39 

Lärarhandledning – Utforskaren > Filformat.....................................................44 

Lärarhandledning – Utforskaren > Söka ............................................................47 

Lärarhandledning – Internet > Menyrad ............................................................49 

Lärarhandledning – Internet > Söka ...................................................................52 

Lärarhandledning – Internet > E-mail ................................................................57 

Lärarhandledning – Internet > Favoriter............................................................62 

Lärarhandledning – Internet > Bilder .................................................................65 

Diskussion .............................................................................................................68 

Enkät – Datorundervisning i grundskolan ................................................Bilaga 1 

Källförteckning .....................................................................................................75 



 5

 Bakgrund 

För nästan fem år sedan nu, så satte vi för första gången vår fot utanför 

lärarutbildningens lokaler i Linköping. Förhoppningarna var stora och spänningen 

steg i kroppen. Tempot var förhållandevis högt och det gick inte många dagar 

förrän det kändes som om man hörde hemma. 

 

I början på vår studietid bodde vi, som så många andra, i så kallade korridorrum 

ihop med andra studenter. Men så efter ett år i dessa trånga utrymmen så vill vi 

flytta till något större. Sagt och gjort, efter ytterligare några månader bodde Peder 

och David (författarna) ihop med två andra studenter tillsammans i en femma. 

Tiden gick och vi hittade snabbt ett gemensamt intresse: datorer. 

 

När det sedan var dags att skriva examensarbetet var valet inte svårt vad vi ville 

skriva om. Eftersom vi båda hade samma önskan så valde vi att göra arbetet 

tillsammans. Men om vad inom datorvärlden skulle vi fokusera oss på? I 

utbildningen har vi arbetat mycket med att reflektera över datorers vara eller icke 

vara i skolan, så detta kändes lite passé. Vi kom fram till att vi vill göra något 

nytt. Något som ingen annan, hittills hade försökt sig på. Istället för att, som så 

många andra, spinna vidare på det mer pedagogiska spåret så ville vi arbeta mer 

metodiskt. 

 

Idag finns det inget rent ämne i skolan som heter data. Därför finns det inte heller 

någon nationell kursplan och inget som talar om vad eleverna ska eller bör kunna. 

Dataanvändningen är utlagd och ska vara integrerad i alla skolans ämnen. Risken 

finns då att bli att ingen tar på sig ansvaret, vilket resulterar i att eleverna aldrig 

får de grundläggande kunskaper som så väl behövs i det datoriserade samhälle 

som eleverna ska leva och verka i efter skoltiden. 

 

Vi ville utforma ett arbete som utgick från att datorernas plats i skolan var given. 

Med denna utgångspunkt kunde vi uteslutande koncentrera oss på metodiken. Vi 

bestämde oss för att göra något som både vi och andra lärare kunde ha nytta av 

även i ett längre perspektiv. Eftersom arbetet skulle vara inom ämnesområdet data 

så blev valet att lägga hela innehållet på CD-rom rätt givet. På det sättet kunde 

både text- och multimediamateriel vara samlat på ett ställe. Vi ville skapa en CD 
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som innehåll det mest grundläggande, allt från metodik och undervisningsstruktur 

till ett rent undervisningsunderlag i presentationsformat. 

 

Så i början av mars månad 2001 så hade vi vårt första möte med vår kommande 

handledare. För honom presenterade vi vad vi ville arbeta med. Han tände på idén 

och arbetet med att leta litteratur i ämnet inleddes. Detta var lättare sagt än gjort. 

Vi upptäckte ganska snart att litteraturen kring data i allmänhet var relativt 

begränsad och litteraturen kring datametodik i synnerhet var i stort sett obefintlig. 

Nästan all befintlig litteratur kring datorn i skolan behandlade bara datorfrågor i 

allmänhet och särskilt frågeställningar kring datorns vara eller inte vara i skolan. 

Men det faktum att vi näst intill saknade litteratur gjorde oss bara mer sugna på 

ämnet eftersom detta betydde att vi hade hittat ett område som, inom skolvärlden, 

som var snudd på outforskat. I och med detta bestämde vi oss för att istället för en 

litteraturstudie göra en empirisk sådan. Vi satte oss ner och författade en enkät i 

intervjuform som vi sedan skickade ut till ”datalärare” på olika skolor. Baserat på 

deras tankar och reflektioner utformade vi sedan vårt undervisningsunderlag. 
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Syfte 

Syftet med arbetet är att ta fram ett lättarbetat presentationsmaterial för lärare 

grundskolan som undervisar eller vill undervisa i datorkunskap. Utifrån en 

empirisk studie, i form av en enkätintervju, samt egna erfarenheter i ämnet har vi 

utarbetat vårt material. Vi har utformat materialet från utgångspunkten att 

datorernas plats i skolan är given. 
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Inledning 

En lärares arbetsuppgifter kan vara både tuffa och svåra. Det gäller att alltid vara 

förberedd och välplanerad. Pedagogikens olika skolor är många och alla sätt är 

bra utom de dåliga. Alla har vi olika arbetssätt som vi tycker passar oss bäst. 

Därför måste man som lärare även vara flexibel och framför allt, lyhörd för nya 

idéer. Uttrycket ”repetition är all kunskaps moder” har vi väl alla hört någon 

gång. På senare tid har ett annat utryck vuxit fram, nämligen variation. Variation i 

undervisningen innefattar det gamla uttrycket och torde vara grundpelaren till en 

lyckad undervisning. Att hela tiden variera sin undervisning så att man på bästa 

sätt kan hitta något arbetssätt som passar varje elevs individuella behov. 

 

Till lärarens hjälp har han/hon läroplanen samt de olika nationella, kommunala 

och lokala kursplanerna i skolans olika ämnen. I dessa dokument finns skrivet vad 

elever i olika åldrar förväntas kunna för att bli godkända i de olika ämnena. Kan 

eleverna det som står i kursplanen för ämnet så har läraren lyckats. Så är dock inte 

alltid fallet och det kanske är just det faktum som gör läraryrket så pass spännande 

och stimulerande. Att individualisera sin undervisning så att den passar alla, eller 

de flesta elever. Det gäller att hela tiden finna nya vägar till elevernas lärande. 

 

I läroplanen står också beskrivet om andra kunskaper elever bör ha. Till exempel 

något som skall integreras in i alla skolans ämnen. Något som bara växer och 

växer. Något som finns som en naturlig del i de flesta arbeten idag. Något som 

alla människor kommer i kontakt med på ett eller annat sätt. Något som kanske 

skulle ha behövt mer tid i undervisningen, kanske som ett separat ämne, nämligen 

datakunskap. 

 

Eftersom datorerna finns i hela samhället så borde det tillhöra allmänbildningen 

att veta hur man använder dessa maskiner. En del skolor har lagt in 

dataundervisningen som ett ”ordinarie ämne” på schemat. Andra saknar resurser, 

både för lärare och elever. Datorn är ett naturligt hjälpmedel i undervisningen för 

både lärare och elever. Men utan den grundläggande kunskapen om datorernas 

funktion så blir integrationen i andra skolämnen både komplicerad och 

tidskrävande. Om eleverna däremot skulle få undervisning kring de mest 

grundläggande, som till exempel hårdvaran och operativsystemet, så skulle 
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integreringen gå mycket smidigare och det skulle bli både roligare och lättare att 

använda datorn i skolarbetet. 

 

Eftersom det i läroplanen står uttryckt att datorn skall integreras i skolans alla 

ämnen så finns risken att eleverna aldrig får den, ytterst viktiga, grundläggande 

kunskapen kring datorer. Risken finns också att ingen tar på sig ansvaret och att 

dataundervisningen då faller mellan stolarna. Med ämnet data på schemat någon 

gång i veckan så skulle detta problem enkelt kunna elimineras och det skulle bli 

lättare för både elever och lärare att integrera datorn som ett naturligt hjälpmedel i 

den ordinarie undervisningen. 
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Litteraturstudium  

För att få en liten tankeställare om hur datoranvändandet bör praktiseras i skolan 

har vi här samlat ett axplock av kommentarer och tankar från författare till olika 

artiklar som behandlar IT. 

 

”Det finns ingen IT-pedagogik! Åtminstone inte som någon speciell metod eller 

underkur som skall göra skolan IT-fierad och modern. Däremot finns det, sedan 

lång tid tillbaka, arbetssätt som innebär att man använder många olika verktyg på 

många olika vis i syfte att utveckla elevernas förmåga till problemlösning, kritiskt 

tänkande, självständigt arbete, kommunikation och samarbete. Det är många 

pedagoger som arbetat med att utveckla olika modeller i denna riktning. Celestin 

Freinet är en av föregångarna. Skolutveckling är vad det är frågan om, i grund och 

botten genomförande av läroplanen. IT åstadkommer ingenting av sig självt.”1  

 

Som författaren här mycket riktigt skriver så gör en dator eller annat IT-materiel 

ingen större inverkan på undervisningen om den inte används på rätt sätt. För att 

uppnå en god pedagogisk kvalitet på sin undervisning så måste man som lärare 

använda sig av en rad olika verktyg. Datorn är här endast ett i mängden. 

 

IT i skolan sätts ofta lika med dataundervisning. Men IT är givetvis mycket mer. 

Informationstekniken finns överallt; kameror, video, TV, radio, tidningar, böcker, 

datorer, telefon, fax, med mera.2 

 

Datorn blir mer och mer ett instrument som innefattar många av begreppen ovan. 

Därför torde den på ett mycket effektivt sätt vara en del i den ordinarie 

undervisningen. Förlegad katedermetodik har för länge sedan tjänat ut sitt syfte. 

Den nya tidens metodik innefattar slagordet variation. Av en akademisk 

föreläsning om 40-50 minuter fastnar inte mycket. Få kan komma ihåg hela eller 

stora delar av innehållet. Elever som utsätts för mycket muntlig information kan 

alltså orimligen komma ihåg allt vad som sagts. Det är viktigt att aktivera så 

många sinnen som möjligt hos eleverna för att de skall ha en chans att minnas vad 

vi lärt dem. Barn intar informationen perceptuellt olika. Endast 10 % lär sig 

                                                           
1 Johansson, Ann Catrin, Det finns ingen IT-pedagogik, 1999, s. 2 
 
2 Ibid 
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huvudsakligen genom hörseln.3 Med datorns multimediemöjligheter kan elevernas 

sinnen till fullo stimuleras. 

 

Genom att använda datorn i din undervisning kan du få oväntade resultat främst 

med elever som tidigare haft svårt för, eller inte alls gillat skolan. Genom att 

eleverna får chans att arbeta självständigt och skapande så får de en annan bild av 

undervisningen. De tycker ofta att skolan blir roligare och presterar i allmänhet 

bättre överlag.4 

 

Datorn, med dess oändliga resurser ger dig en hel del möjligheter i din 

undervisning:5 

  Att arbeta med text och bilder 

  Att arbeta med ljud: lyssna till och spela in, spela in eget tal för att förstärka 

läsinlärningen 

  Att arbeta med händerna 

  Att använda kroppen (i virtual reality-miljö) 

  Till varierande arbetssätt 

  Att kommunicera på olika sätt (text, bild, ljud) 

  Att arbeta självständigt, i par, med kompisar, med vuxna 

  Att ta eget ansvar 

  Att öka motivationen 

  Att arbeta tidsmässigt varierat 

  Att arbeta konstruktivt och skapande, t ex. göra sina egna läromedel 

  Att välja arbets- och presentationsmetoder, analytiska eller globala 

 

Datorerna har de senaste åren ökat drastiskt till antal, satt i relation till antalet 

elever, på våra skolor runt om i landet. Men oftast så används inte datorerna fullt 

ut, utan mer som skrivmaskiner som eleverna ibland kan skriva ut sina arbeten på. 

Genom att utnyttja datorns fulla mångfald och funktioner kan eleverna erbjudas 

att utnyttja sina starka sidor på ett helt annat sätt än i den ordinarie 

undervisningen. Givetvis kan man få liknande positiva utfall även utan speciell 

                                                           
3 Cronsioe, Ingela, Lusten att lära och lusten att leda: Om inlärningsstilar, IT och skolutveckling, 
1999, s.3 
4 Ibid, s.11 

4 Ibid, s.12 
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koppling till IT, vilket beskrivs i boken ”Så kan skolan förändras”.6 Men IT 

beskrivs ändå som en värdefull och positiv del i utvecklingen men här bara som 

ett positivt arbetsredskap och uttrycksmedel bland många. Men att med en riktig 

datametodik och sättet hur man arbetar med datorn spelar givetvis in i 

sammanhanget. Med en grundläggande metodik kan arbetet både förbättras och 

förkortas. 

 

Utvecklingen inom IT- och dataområdet på den enskilda skolan beror givetvis på 

elevernas och främst lärarnas egna ambitioner. Eftersom det hela tiden måste 

finnas en eldsjäl på skolan som drar igång IT-projekten blir lärarna både nyckeln 

och flaskhalsen i skolans datautveckling.7 Från olika ITIS-projekt och från KK-

stiftelsen har mycket pengar lagts på datorinköp på skolorna. Men det får inte 

stanna där. För att utvecklingen på det lokala planet skall fortskrida krävs kunnig 

personal. Helst tekniker som regelbundet kan uppdatera och serva maskinerna och 

inte minst utbilda skolans personal. Annars är det lätt hänt att maskinerna står där 

och bara används sporadiskt som skrivmaskiner. Men det räcker inte med att det 

finns en ensam människa som tror på och driver utvecklingen. Hela skolan måste 

genomsyras. Alla lärare och skolledare måste vara medvetna om vad som 

behövs.8 

 

Många faktorer måste spela in för ett lyckat IT-projekt.  Följande punkter är ett 

citat från Håkan Levins anförande på Utbildningsdepartementet och IT-

kommissionens hearing i Rosenbad den fjärde december 1997. 

 

  En förväntan från lärare, skolledning, skolpolitiker, elever och föräldrar, d v s 

att medverkande i projektet vet att omgivningen, särskilt den nära 

omgivningen, tror att det de gör kommer att påverka undervisningen i en 

delvis förändrad riktning. 

  Ett tryck inifrån, d v s att de medverkande har en klar vilja och ett intresse att 

projektet lyckas. 

  Att de medverkande får äga projektet, ta åt sig äran och driva projektet till sitt 

slut. 

 
                                                           
6 Berg Leif, Så kan skolan förändras, uå 
7 SOU 1998:70, Skolan, IT och det livslånga lärandet, s. 3 
8 SOU 1998:70, Lise-Lott Hansson,  Skolan, IT och det livslånga lärandet, s. 10 
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För att lyckas sprida entusiasmen till eleverna kan det inte nog understrykas 

vikten av deltagande eldsjälar i varje projekt. 

 

Varför skall man då använda datorn i skolan? Det finns faktiskt inga jämförande 

studier av olika pedagogiska arbetssätt, varför man inte med säkerhet kan 

fastställa att ett IT-fierat arbetssätt skulle vara bättre eller sämre. Faktum kvarstår 

dock att IT och datorer är en stor del av samhället och arbetslivet idag. Ingenting 

tyder heller på att användningen av datorer skulle minska, tvärtom. Alla 

satsningar som görs inom skolan görs utifrån en förmodan att de är riktiga.9 

Datorer och IT, med sin flexibla sida, kan användas i så väl traditionella 

utbildningssammanhang som i mer utvecklingsinriktade utbildningssammanhang. 

 

”I läroplanen finns åtskilligt stöd för en undervisning där IT ingår som ett 

naturligt verktyg.”10 Men är måldokumenten tillräckliga för ett aktivt IT- 

datoranvändande i dagens skola? Skolans måldokument och kursplaner är enormt 

viktiga i en mål- och resultatinriktad skola. Men om måldokumenten är det minsta 

luddiga, som till exempel inom IT-området så blir det genast problem. Läroplanen 

proklamerar för ett aktivt användande av datorer som ett verktyg i alla ämnen. 

Men eftersom ämnet data inte längre existerar så finns risken att ingen lärare tar 

tag i IT-användningen. Om ämnet data istället fanns med i läroplanen, med klara 

riktlinjer och mål så skulle kanske problemet vara ur världen. 

 

”Eftersom datorer är vanligt i arbets- och samhällslivet, måste skolan se till att 

alla elever kommer i kontakt med datorer.”11 Dock bör varje elev inte ha en egen 

dator, skriver Hansson. Tvärtom främjas samarbetet om det inte finns en dator till 

varje elev. När man bedriver datorundervisning så skall det dock helst inte sitta 

fler än två elever framför varje maskin. Risken finns annars att en eller två tar 

kommandot varpå några blir utanför och får inte den övning de behöver. 

 

Likväl som i övriga skolämnen så måste det finnas en genomtänkt strategi och 

struktur för datorundervisningen för att eleverna skall känna förtrogenhet med vad 

de sysslar med. Men varje lärare kan inte vara en dataexpert, utan måste själv 

också få teknisk support och utbildning av organisationen. Många lärare känner 

                                                           
9 SOU 1998:70, Skolan, IT och det livslånga lärandet, s. 4 
10 SOU 1998:70, Skolan, IT och det livslånga lärandet, s. 5 
11 SOU 1998:70, Lise-Lott Hansson,  Skolan, IT och det livslånga lärandet, s. 9 
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en osäkerhet över sina datorkunskaper och detta utgör givetvis ett stort hinder för 

utvecklingen.12 Men det räcker som sagt inte med en Internetuppkoppling på flera 

hundra elever eller att ställa ut en dator i varje klassrum. Det måste finnas ett givet 

mål för undervisningen. 

 

Med tanke på elevers kommande arbetssituation så bör skolan i avsevärt högre 

grad än hittills stimulera eleverna till intresse för ämnen som ger baskunskaper av 

fortsatt långsiktig betydelse för tekniska och industriella yrken. Det kräver Gustaf 

Richert och Thomas Falk från Industriförbundet. De skriver vidare: ”Matematik, 

svenska, engelska och datakunskap bör prioriteras mer än idag.”  De efterlyser 

även ett starkare engagemang och en högre kompetens inom dataämnet hos 

lärarkåren.”Det är en självklarhet att svenska skolor skall arbeta med högsta 

effektivitet. Det innebär bland annat att såväl lärare som elever på ett bra sätt skall 

arbeta med moderna, ofta IT-baserade hjälpmedel och metoder. Medel måste 

avsättas för att skolorna skall kunna ha förstklassig utrustning och förmåga att 

utnyttja den.”13 

 

 

                                                           
12 SOU 1998:70, Lise-Lott Hansson,  Skolan, IT och det livslånga lärandet, s. 9 
13 SOU 1998:70, Richert och Falk,  Skolan, IT och det livslånga lärandet, s. 12 
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Sammanställning av enkätsvar 

För att få reda på hur lärarna på fältet upplever och praktiserar datorn i 

undervisningen på grundskolan så har vi delat ut en enkät till fem olika 

”datalärare” på tre olika skolor i Norrköping, Linköping och Oskarshamn. Detta 

för att få en geografisk spridning på tankarna kring dataundervisning. De lärare 

som har fått enkäten är: Martin Sjölin, Nya Munken i Linköping, Peter Weiding, 

Nya Munken i Linköping, Mikael Johansson, Nya Munken i Linköping, Peter 

Malm, Valhallaskolan i Oskarshamn, Bertram Stenlund, Enebyskolan i 

Norrköping. Enkäten är skriven i intervjuform varför lärarna har fått fritt spelrum 

att skriva ner sina personliga tankar och åsikter. Enkäten finns som bilaga 1. Här 

nedan sammanställer vi resultatet från undersökningen. 

 

Vad skiljer datorundervisningen gentemot undervisning i andra 

ämnen? Vad bör man tänka extra på? 

”Det finns inget ämne som heter data, där av ingen nationell kursplan. Det gör att 

det inte är fastställt vad eleverna ska kunna. Eleverna ”kiar tangentbordet” mer än 

de lyssnar på läraren. Datorerna fungerar inte alltid som man förväntat sig. 

(mycket tekniskt strul)”, Martin Sjölin 

 

”I dataundervisning måste man framförallt vara förberedd och ha en klar 

planering. Det måste vara möjligt för eleverna att jobba på egen hand och i egen 

takt. Om man vill att de skall vara ungefär i fas måste det finnas gott om 

extrauppgifter. Tydlig instruktion och visa vissa saker vid bestämda tillfällen.”, 

Peter Weiding 

 

”Det är viktigt (tycker jag) att eleverna har tillgång till en dator var. Annan 

labutrustning, böcker etc. kan delas. Har inte alla en egen dator blir det tyvärr 

flickorna som hamnar bredvid. Detta måste man tänka på. Annars skiljer det sig 

inte från annan undervisningen speciellt mycket. Det enda är att man har ständig 

kontakt med Internet och det är på gott och ont. Internet gör att man kan få 

undervisningen väldigt individuell, om man vet var man kan hitta olika kurser. 

Detta är bra. Däremot så är Internet också en fälla för de elever som inte orkar lära 

sig något nytt. De kan lätt hitta massor med spel och fördriva tiden med detta.”, 

Mikael Johansson 



 16

 

”Som i all utbildning är det viktigt att man är medveten om elevernas 

förkunskaper. Inom data är denna spridning större än inom andra ämnen. Somliga 

elever har dator hemma och stor datorvana medan andra inte får annan kontakt 

med datorn annat än genom skolan. Man får inte distraheras av att somliga elever 

är väldigt duktiga då det oftast finns ett antal elever som inte kan någonting. 

Undervisningen måste utformas på ett sätt att alla kan jobba på den nivå de 

befinner sig. Sämre elever blir väldigt lätt undanskuffade från datorn och kommer 

inte till att lära sig. Detta måste undvikas. Förhoppningsvis lyckas man integrera 

data med andra ämnen men det är inte alltid så lätt i början när de inte kan så 

mycket.”, Peter Malm 

 

”Man bör tänka på att många elever kan vara främmande för datorns funktion och 

därför behöva extra hjälp och tid med detta.”, Bertram Stenlund 

 

Hur tycker Du att man på bästa sätt ska utforma sin undervisning? 

Föreläsningar? Eget arbete? PBL? Utveckla gärna! 

”Unga elever (t o m. år 9) vill gärna 'prova och försöka' och de 'orkar' inte läsa 

långa instruktioner. Därför bör de få korta, öppna uppgifter som de ska lösa 

(vilket de ofta gör, p g a att de är orädda att försöka). Vuxna elever - vill ofta ha 

förklaringar och tydliga instruktioner. Här är det oftast bäst att inleda med att visa 

på OH-duk gemensamt.”, Martin Sjölin 

 

”Detta beror helt på vilket elevmaterial man jobbar med. Vilket område samt vad 

man kommer fram till tillsammans med eleverna. Personligen tror jag att det i de 

flesta lägen är variation som är nyckelordet.”, Peter Weiding 

 

”Min undervisning bygger på mycket eget arbete. Detta för att ge varje elev chans 

att utgå från sina egna förkunskaper och utvecklas från denna nivå. Jag har provat 

en del olika modeller för hur undervisningen kan bedrivas, men det som passar 

min undervisning bäst är när man har ett material att jobba igenom och sedan 

därefter får eleverna gör någon form av eget arbete som en slags examination.”, 

Mikael Johansson 
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”Själv har jag framgångsrikt haft små förevisningar där eleverna sedan direkt har 

provat själva. Eleverna slipper då läsa en handledning vilken är tidskrävande att 

utforma och ofta blir det lite trögt för eleverna att jobba på det sättet. De vill lära 

sig snabbt. Och ofta blir den jobbig att följa eftersom många löser problem på 

olika sätt med datorer. Vidare tycker jag att man skall integrera sin inlärning i 

samband med arbete inom andra ämnen t.ex. NO. Ofta lär man sig lätt nya 

applikationer genom att använda dem i arbetet. Detta gör att man genast får 

användning av det man lärt sig. Datorn är ett utmärkt sätt att presentera sitt arbete 

på. Genom att använda sig av ett presentationsprogram måste eleven strukturera 

sitt ämne på ett bra sätt för att kunna göra en förståelig presentation. Jag tycker 

själv att det bästa sättet är om eleverna får utforma egna webbsidor. Detta tycker 

de är mycket roligt och om de dessutom kan lägga upp sidorna på Internet är det 

lätt att visa föräldrar m fl. Vi jobbade med ett ITiS projekt där eleverna fick fram 

mycket fina presentationer. Under detta arbete lärde sig eleverna väldigt mycket 

om datorn.”, Peter Malm 

 

”Föreläsningar eller eget arbete kring historik och grundläggande funktion. Vad 

gäller programvara måste eleverna få övningsexempel att jobba efter och repetera, 

repetera, repetera.”, Bertram Stenlund 

 

Har de flesta elever tillräckliga kunskaper inom data? Vad saknar de 

tycker du? 

”Nej, det har väl ingen? En allmän kunskap som gör att de klarar av de flesta 

situationer.”, Martin Sjölin 

 

”På grundskolenivå har de flesta elever har enligt min åsikt tillräckliga kunskaper. 

Det som möjligtvis saknas är förståelsen runt hur datasamhället påverkar oss samt 

källkritik av sidor på Internet.”, Peter Weiding 

 

”När jag träffar åk 7 första gången får de användarnamn och skapar ett lösen. 

Därefter vill jag lära känna dem. Då får de skriva ett brev till mig i Word. Då får 

jag tillfälle att se vad de har för kunskaper innan, och jag kan visa hur och var de 

ska spara.”, Mikael Johansson 
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”Många elever är mycket duktiga. Men det finns också många som saknar 

grundförståelse för hur datorn fungerar. Det är viktigt att man har en plan för hur 

eleverna skall lära sig grunderna inom ordbehandling, filhantering, E-post mm. 

Oftast faller detta mellan stolarna eftersom data inte har någon tid avsatt på 

schemat. Detta är kanske klokt men det kräver att skolledningen ansvarar för att 

alla elever får den kunskap de bör ha. Många lärare kan inte tänka sig att använda 

datorn som redskap.”, Peter Malm 

 

”Många kan använda datorn till ordbehandling, enkel sådan. Däremot när de ska 

spara har de flesta dålig koll på var det hamnar. Så filhantering såsom flytta och 

kopiera filer, skapa mappar etc. behöver de öva på. Detta medför ibland vissa 

komplikationer då de svaga eleverna (som behöver denna träning) tycker att det 

verkar svårt och därmed 'stänger av'. Så hur man får alla att förstå det här med 

olika diskenheter etc. tycker jag är ett problem. Jag märker dock stor skillnad nu 

när många elever har dator hemma, och det finns en stor hårddisk som försäljaren 

har partitionerat i förväg så att det åtminstone hoppar längre fram i kön och 

kommer ut fortare om man klickar många gånger på skrivarikonen.”, Bertram 

Stenlund 

 

Hur inleder du din undervisning, vad går du igenom först? 

Mjukvara/Hårdvara? 

”Mjukvara (först), det är att använda datorn de ska lära sig inte att bli tekniker.”, 

Martin Sjölin 

 

”Generellt sätt innehåller min undervisning väldigt lite hårdvara och mycket mer 

mjukvara men en kortare genomgång av datorns uppbyggnad och vilken 

utrustning som behövs för att få en fungerande dator i skolan samt hemma.”, 

Peter Weiding 

 

”För att svara på frågan så startar jag med mjukvara, tar nästan inte upp något om 

hårdvaran. Pratar bara lite om tangentbord, mus, skärm och datorburk. Visar 

ibland också hur en hårddisk ser ut. Detta är nog det enda som kommer upp om 

hårdvara.”, Mikael Johansson 
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”Tyvärr har jag inte fått någon ny klass som jag jobbat med. Där jag själv kunnat 

utforma undervisningen. Jag har däremot haft många genomgångar av hur man 

skall uppträda på Internet vad gäller etikett mm. Jag har ingen erfarenhet av att gå 

igenom hårdvara mm.”, Peter Malm 

 

”Jag skulle börja med en allmän orientering i historik och hårdvara. Därefter gå in 

på specifika program.”, Bertram Stenlund 

 

Vad är egentligen viktigt att gå igenom? Viktigast? 

”Det eleven kommer att använda datorn till mest är att skriva och att söka och 

värdera och sammanställa information på/från Internet. Alltså: 

  Word (eller annat ordbehandlingsprogram) 

  Internet Explorer (Netscape) - söka info. (inte bara AltaVista) 

  Värdera info.”, Martin Sjölin 

 

”1. Word 

2.  Internet och källkritik 

3.  Andra officeprogram”, Peter Weiding 

 

”Jag tycker att de ska kunna någon form av ordbehandling, ett 

presentationsprogram, skicka och ta emot e-post, enkel sökning på Internet och 

klara av att göra en enkel hemsida och i samband med detta använda någon form 

av FTP program.”, Mikael Johansson 

 

”Ordbehandling, filhantering, sökning på webben, E-post, något 

presentationsprogram.”, Peter Malm 

 

”Hur man söker på nätet, källkritik och ordbehandling.”, Bertram Stenlund 

 

Får eleverna den datorundervisning de behöver? Om nej, varför inte? 

”Nej, det vore bra om eleverna tränades i att hantera info. Eleverna borde också få 

laborera mera med datorerna, installera och avinstallera, fixa fel, titta inuti etc. 

Men inta för att bli tekniker, utan för att klara sig själva.”, Martin Sjölin 
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” I stort sett”, Peter Weiding 

 

”Jag skulle gärna se att de fick lite mer. Vi kör all obligatorisk datorundervisning i 

år 7, som fjärde NO-ämne. Men det vore bra om de fick mer tid till att lära sig 

lägga ut sidor på Internet/intranet också i år 8.”, Mikael Johansson 

 

”Nej, det finns för få datorer på skolorna. Många lärare kan själva inte med datorn 

och undviker därför denna. Om det skall fungera måste det finnas datorer i 

klassrummen så att de räcker. Vanligt är att de hamnar i en datasal av 

utrymmesskäl. Eller för att de skall utnyttjas mer. Vidare måste skolledningen se 

till att eleverna får den utbildning de skall ha. Precis som i andra ämnen.”, Peter 

Malm 

 

”Nej. Det saknas tid och resurser till detta både för eleverna och för lärarna. Detta 

är anledningen till att vi inte har någon ren dataundervisning på skolan.”, Bertram 

Stenlund 

 

Vad bör eleverna behärska när de går ut nian? Ge exempel? 

”Att använda datorn som ett hjälpmedel till skolarbetet.”, Martin Sjölin 

 

”Word, Internetsök och källkritik, Ngt annat officeprogram”, Peter Weiding 

 

”Från fråga 5: Jag tycker att de ska kunna någon form av ordbehandling, ett 

presentationsprogram, skicka och ta emot e-post, enkel sökning på Internet och 

klara av att göra en enkel hemsida och i samband med detta använda någon form 

av FTP program.”, Mikael Johansson 

 

”Ordbehandling, filhantering, sökning på webben, E-post, något 

presentationsprogram.”, Peter Malm 

 

”Informationssökning, källkritik, ordbehandling, e-post.”, Bertram Stenlund 

 

Varför är ”ämnet” data viktigt för dig? 

”Vet ej, lägg tid på något annat”, Martin Sjölin 
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”Att kunna hantera de vanligaste funktionerna på en dator är en nödvändighet i 

dagens samhälle. Det är också ett stödämne till övriga ämnen vilket gör att alla 

elever bör ha vissa baskunskaper.”, Peter Weiding 

 

”Ingen kommentar”, Mikael Johansson 

”Datorn är det naturliga hjälpmedlet i allt arbete därför måste den också finnas i 

skolan. Den erbjuder också stora möjligheter att kommunicera med människor 

från andra länder och regioner.”, Peter Malm 

 

”Datorerna finns i hela samhället och det tillhör allmänbildning att kunna använda 

dessa.  

Dessutom är det en demokratisk fråga. Myndigheter, etc. lägger ut sin information 

på nätet, och om då endast ett fåtal vet hur man kommer åt informationen kommer 

övriga att komma efter.”, Bertram Stenlund 
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Struktur 

Den genomgående nämnaren i hela programmet är den struktur på 

dataundervisningen som vi vill förmedla. Vi har medvetet lagt in presentationerna 

i en viss ordning som en rekommendation för när de olika delarna tas upp. 

 

Hårdvaran kanske många gånger verkar som ett svårare kapitel att undervisa om. 

Det tar ofta lite mer tid och man vet inte riktigt vad som är viktigt att gå igenom. 

Baserat på detta så har vi valt att behandla såväl hårdvaran som operativsystemet i 

separata presentationer. Trots allt så är det här grunden till datoranvändandet 

ligger. Det handlar inte om att utbilda några datortekniker i grundskolan. Men för 

att eleverna ska kunna klara sig själva så behöver de viss kunskap kring att fixa 

fel och eventuellt titta inne i datorn för att se hur de olika komponenterna hör 

ihop.  

 

För att den fortsatta dataundervisningen skall gå så smidigt som möjligt så är det 

viktigt att man börjar från början. Sen behöver man inte gå igenom hårdvaran mer 

utförligt än nödvändigt. Huvudsaken är att eleverna får ett hum om hur allt hänger 

ihop. Vidare så är det operativsystemet som styr datoranvändandet, så en allmän 

kännedom om detta är också mycket viktigt. All information samlas på olika 

diskenheter. Datorns stora lagringskapacitet ligger på hårddisken och för att 

eleverna skall få ett grepp om hur datorns olika mappar och filer är strukturerade 

så visas detta mycket väl i utforskaren. Innan man börjar undervisa och arbeta i 

olika program så krävs att eleverna fått undervisning kring dessa delar. 

 

Följande struktur på dataundervisningen i grundskolan är rekommenderad. 

 

1. Grundläggande datakunskap 

Hårdvaran med dess olika beståndsdelar gås igenom. Användning av musen 

demonstreras. Klick, dubbelklick och högerklick demonstreras. 

2. Operativsystemet 

För att kunna jobba med datorn på ett problemfritt sätt krävs att eleverna 

känner sig hemma i operativsystemet samt känner till skrivbordets olika delar. 

3. Utforskaren 
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I utforskaren skapar varje datoranvändare sin personliga struktur över datorns 

olika mappar och filer. De stora kapitlen som här bör behandlas är nedan 

presenterade i rekommenderad ordning. 

  Struktur 

  Menyraden 

  Genomgång av utforskarens olika funktioner 

  Olika filformat 

  Söka borttappade mappar och filer 

 

4. Mjukvara 

Först efter att eleverna behärskar ovan nämnda kapitel inom 

dataundervisningen så är det dags att gå in på mjukvarudelen. Här är det 

kanske först och främst något ordbehandlingsprogram samt Internet som 

ligger närmast till hands. Vi har på CD-romen valt att behandla Internet, 

nedan presenterat i rekommenderad ordning. 

  Menyraden 

  Söka information 

  E-mail 

  Hämta bilder 

  Favoriter 
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Metodik 

För att underlätta din undervisning i data så har vi här nedan, i punktform, samlat 

saker som man bör tänka på lite extra. Givetvis så måste man hitta sin egen stil i 

undervisningen och efter ett tag så märker man vilken undervisningsmetod som 

passar för den specifika elevgruppen. 

 

  Uppstart 

Gör klart för eleverna att ingen sätter igång sin dator innan du har sagt att det 

är OK. På detta sätt får du all uppmärksamhet och du slipper elever som sitter 

och ”kiar” (trycker på tangentbordet) när du pratar. 

  Introduktion 

Försök att hitta en kontaktpunkt för dagens genomgång. Diskutera gärna några 

minuter om vad som har hänt inom datavärlden den gångna veckan och 

relatera det till vad dagens lektion skall handla om. 

  Videoprojektor 

Presentationerna är i första hand utformade för projektion med videoprojektor. 

Varje sida i presentationen är visserligen utskrivbar, för undervisning med 

OH-projektor, men då missar du de animerade sekvenserna samt de olika 

operationer som demonstreras. 

  Materialet 

Undvik att pressa in fler än en presentation vid varje lektionstillfälle. Risken 

blir då att det blir för mycket information för eleverna och de ”stänger av”, det 

vill säga att de ej orkar lyssna. 

  Presentation 

När du använder dig av presentationerna på CD-romen så starta alltid upp 

programmet innan eleverna kommer in. Du kan då ha den svarta sidan 

(startsidan) på presentationen öppen när eleverna kommer in. Då finns det 

inget annat som är intressantare än vad du har att säga och det går smidigt att 

komma igång med presentationen. 

  Lärarhandledning 

Läs med fördel igenom lärarhandledningen och gå igenom presentationerna 

innan du praktiserar det på eleverna. Då vet du vad som ska gås igenom på de 

olika sidorna och vad det finns för möjligheter. Du kan då välja att ta bort eller 

lägga till sker som du själv tycker är viktigt. 
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  Uppgiftsblad 

Det kan vara bra om eleverna efter avslutad presentation får ett antal uppgifter 

som de ska lösa. Uppgifterna ska då behandla de moment som togs upp i 

presentationen. 

  Efterarbete 

Efter genomgången presentation är det bra om du utanför programvaran 

demonstrerar de moment som presentationen har behandlat. Eventuellt kan 

detta göras tillsammans med eleverna så att de på videoduken hela tiden ser 

vad som händer samtidigt som de gör samma sak på sina datorer. 

 

Att tänka på utanför presentationerna. 

 

  Belysningen 

På många elever kan en dämpad belysning ha en dämpande effekt. Tänk dock 

på att inte ha för mörkt i klassrummet när eleverna ska arbeta framför sina 

datorer då detta kan verka påfrestande för ögonen. 

  En dator var 

Helst så ska eleverna ha tillgång till en dator per elev när de skall arbeta 

enskilt, annars så blir de ofta de som verkligen behöver övningen som hamnar 

vid sidan om. 

  Gruppindelning 

Om det ej finns tillgång till en dator per elev så gäller det att tänka på vilka 

som delar dator. Eftersom det är du som lärare som känner din elevgrupp bäst 

så är det med fördel du som bestämmer indelningen. Oftast jobbar elever som 

känner datorns funktion ungefär likvärdigt bäst ihop. 

  Självständigt arbete 

Eleverna bör ges tillfälle att arbeta självständigt. Därför kanske du inte 

behöver använda dig av undervisningsmaterialet vid varje lektionstillfälle utan 

låta eleverna göra något själva. Du kanske kan ge dem lite större uppgifter 

med begränsade riktlinjer. Då känner eleverna att de får arbeta med det de 

själva vill och stämningen blir bättre. Eleverna lär sig otroligt mycket genom 

att prova sig fram. 
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 Lärarhandledning – Hårdvara 

När vi undervisar våra elever i datakunskap glömmer vi ofta att titta på det mest 

elementära, det som man egentligen borde börja titta på, nämligen hur datorn är 

uppbyggd, vad de olika delarna kallas och hur de fungerar och hur datorn ser ut 

inuti.  

 

Lite kort… 

Om man ska använda sig av tekniska termer så är en dator kort och gått en 

beräkningsmaskin. Datorn kommunicerar med binära tal, ettor och nollor. När vi 

trycker på någon knapp på tangentbordet eller rör musen så utlöser det en rad 

impulser som i sin tur genererar andra impulser inne i datorn och som till sist 

åskådliggörs på bildskärmen som en bokstav, bild, att muspekaren rör sig eller 

som ljud från högtalarna. 

 

En dator, i sin helhet, består av både hårdvara och mjukvara. Begreppen kommer 

från engelskans hardware och software och kan med andra ord uttryckas som 

maskinvara och programvara. Alltså, en dator med hårddisk, moderkort processor 

och andra delar, bildskärm, tangentbord, mus mm beskrivs med ett ord: hårdvara. 

Allt annat, spel, program och andra filer kallas: mjukvara. 

 

I presentationen kommer vi att beskriva datorns olika delar och ta en titt på 

datorns fram- och baksida likväl som insidan. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 



 27

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du, tillsammans med 

eleverna, går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och 

exemplifierar så mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Hårdvara 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. Med ett 

klick på vänster musknapp frigör du två alternativ: ”Under skalet” samt 

”Hårdvarans struktur” (se punkt 4). Det är rekommenderat att börja med 

”Under skalet”. För att komma till nästa sida klickar du på ditt val. 

 

(2) Framsida datortorn 

Här visas en bild på datortornets framsida När du för muspekaren över en 

klickbar del på datortornet så övergår pekaren till en hand. När du klickar på 

komponenten så visas informationen i inforutan. Information och översiktsbil 

finns om: 

  Resetknapp 

  Diskettstation (1,44 Mb)  

  CD-rom (760 Mb) 

  DVD-rom 

  CD-brännare 

CD- och DVD-rom är ofta integrerad på nyare datorer och så även här. Berätta 

om datorns olika möjligheter att spara information och hur mycket 

information som ryms. För att få en uppfattning om vad som menas med 

megabyte (Mb) kan sägas att det på en byte är lika med åtta tecken, i 

exempelvis ett dokument. Således rymmer en diskett, på 1,44 Mb, ca 

11.520.000 tecken. Klicka på högerpilen för att komma till nästa sida. 
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(3) Insida datortorn 

På denna sida finns information kring datorns inre delar. När du för 

muspekaren över en klickbar komponent så övergår pekaren till en hand. När 

du klickar på komponenten så visas informationen i inforutan. De delar som 

behandlas är: 

  Moderkort 

  Processor 

  Minnesmoduler 

  Hårddisk 

  Ljudkort 

  Nätverkskort 

 

Med detta är presentationen över. Om du åter vill titta inuti datorn så klicka bara 

på vänsterpilen nere i vänstra hörnet. Du kan här även avsluta genom att klicka på 

det guldbruna krysset längst ner till höger. 

 

(4) Hårdvarans struktur 

På denna sida ser du en del av datorns olika hårdvarukomponenter. Du ser 

även hur dessa binds samman av datorns hjärta, moderkortet. Moderkortet är 

datorns sambandscentral vilken omvandlar och fördelar olika uppgifter i 

datorn. Kortet utför även alla numeriska beräkningar. I moderkortet sitter 

processor och internminne. 

 

På denna sida har du som lärare en möjlighet att ”förhöra” förra delen i 

presentationen för att se om eleverna har hängt med och kan namnen på de 

olika delarna. 

Du avslutar presentationen genom ett klick på det guldbruna krysset nere till 

höger. 

 

Efter presentationen är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna tittar 

hur ett datortorn ser ut i praktiken och då gärna även inuti. Baksidan har här ej 

gåtts igenom så titta även hur det ser ut här och vilka anslutningar som går till 

vad. Försök att hitta: 

  Nätanslutning 
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  COM-portar 

  USB-portar 

  LPT-portar 

  IR-port 

  Nätverk- och telefonanslutning 

  Mus-, tangentbord- och bildskärmsanslutningar 

 

Information om de olika portarna och var de sitter kan du som lärare hitta i din 

dators instruktionsbok eller manual. 
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Lärarhandledning – Operativsystemet 
Som vi skrev tidigare så har vi i denna presentation koncentrerat oss till 

operativsystemet Windows för PC. Detta på grund av att det är det överlägset 

största operativsystemet på den svenska marknaden (90% av världsmarknaden) 

just nu och det mest troliga är att det just är Windows som eleverna främst 

kommer i kontakt med både hemma och i framtiden. 

 

Historia 

1981 introducerade IBM den första Pc:n (Personal Computer). Vad IBM däremot 

saknade var ett operativsystem – det program som styr datorns inre arbete. 

Uppdraget att ta fram ett sådant gick till företaget Microsoft, som hade startats 

fem år tidigare av Paul Allen och Bill Gates. Gates var vid starten en 19-årig 

avhoppad Harvard-student. Gates lyckades köpa loss ett halvfärdigt 

operativsystem från ett företag i Seattle och kunde sedan vidareutveckla 

programmet. Resultatet blev MS-DOS (Microsoft Disk Operating System). På så 

sätt kom IBM:s PC och Microsofts operativsystem MS-DOS att bli standard i 

branschen kring persondatorer. Sedermera ersattes MS-DOS av det nyare och 

betydligt enklare operativsystemet Windows, även detta från företaget Microsoft. 

Bill Gates är numera världens rikaste person och Microsoft ett av datorindustrins 

mäktigaste företag. 

 

Windows 

Det nyare operativsystemet Windows styr som sagt datorns inre arbete och 

sammankopplar de olika delar som utgör den så kallade hårdvaran, bildskärm, 

mus, tangentbord, skrivare, hårddisk, diskettstation, CD-ROM mm. Windows gör 

enkelt sagt hanteringen av datorns operationer enklare för användaren. Namnet 

Windows antyder att det handlar om fönster och det är också på det sättet 

Windows arbetar. För varje ny fil som öppnas på datorn så öppnar Windows ett 

nytt fönster. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 
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eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Operativsystemet 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. Tanken 

är att du här även skall kunna, kortfattat, berätta lite om historien bakom 

operativsystemet samt kort vad det används till. Klicka för att komma vidare. 

 

(2) On/Off 

Här ser du en on- och offknapp. När du klickar på ON-knappen animeras en 

kort sekvens och datorn startar. Berätta att operativsystemet ligger på datorns 

hårddisk och startar automatiskt när datorn sätts på. Genom operativsystemet 

binds datorns hårdvarukomponenter ihop och skapar en lättarbetad miljö för 

användaren. Klicka för att komma till nästa sida. 

 

(3) Skrivbordet 

Här ser du en bild av skrivbordet som det ser ut när datorn har startats. Åter 

igen kan du repetera vad operativsystemet används till och hur det använder så 
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kallade ikoner för att åskådliggöra de olika programmen och filerna i datorn. 

Berätta också att detta kallas för datorns skrivbord och att man här kan placera 

filer och program som man använder mycket och lätt vill komma åt. Här kan 

du med hjälp av muspekaren visa de olika delarna på skrivbordet och med 

hjälp av en mouse-overfunktion så visas en kort beskrivning i inforutan till 

höger.  

Följande saker behandlas: 

  Startmenyn 

  Öppna program 

  Aktiva program 

  Skrivbordsgenvägar 

  Programgenvägar 

Du kommer till nästa sida genom att klicka på START-menyn. 

 

(4) START-menyn 

Klicket på START-menyn ger till följd att rullgardinen under START visas, 

precis som på vilken dator som helst. Undergruppen ”Program” är förvald och 

öppnas med ett musklick, likaså programgruppen ”Multimedia” och dess 

undergrupp ”CD-spelare”. När du med musen klickar på dessa visas i 

inforutan vad operativsystemet säger åt datorn att öppna för något program. I 

det här fallet: c:\\Program\Multimedia\CDspelaren.exe. Understryk att man 

med hjälp av Windows mycket lättare kan navigera bland datorns 

programvaror. 

 

Även undergruppen ”Inställningar – Kontrollpanelen” är förvald och öppnas 

med ett klick. När du klickar på ”Kontrollpanelen” kommer du till nästa sida i 

presentationen, därför bör du göra detta sist. 
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(5) Kontrollpanelen 

Här åskådliggörs enkelt vad för delar i datorn Windows sammankopplar. Gå 

igenom de delar som du som lärare finner viktigt. Berätta för eleverna hur 

kontrollpanelen på ett överskådligt sätt visar datorns hårdvarukomponenter 

samt att man här kan göra en mängd olika inställningar så att datorn passar dig 

och det du skall använda den till. 

 

Presentationen är härmed slut och du återvänder till skrivbordssidan, genom att 

klicka på det svarta krysset längst upp till höger, varifrån du kan släcka 

presentationen på ”Avsluta”. 



 34

Lärarhandledning – Utforskaren > Struktur 

Utforskaren kanske är det instrument som man använder mest på sin dator. Här 

kan du se hur datorn är uppbyggd med kataloger, underkataloger, program och 

filer. Här kan du flytta om dina mappar och filer och skapa din personliga struktur 

så att du enkelt hittar de filer du söker. I denna presentation går vi enkelt igenom 

den mest grundläggande strukturen. Helt enkelt hur utforskaren är uppbyggd och 

lite om hur den fungerar. 

 

Strukturen 

Ett enkelt sätt att föreställa sig strukturen på datorn är att jämföra utforskaren med 

exempelvis en bokhylla i ett bibliotek. Här finns en mängd information samlad. 

För att hitta rätt så måste man först förstå strukturen. Tänk så här: i din bokhylla 

(utforskaren) har du massor av dokument, böcker, spel och så vidare som du vill 

få ordning på. Du har till ditt förfogande en obegränsad mängd mappar som du 

kan samla din information under. Bokhyllan får symbolisera hårddisken där all 

datorns information ligger samlad. De olika hyllorna i bokhyllan symboliseras av 

de större avsnitten under hårddisken, t ex. program, Windows, spel, temp med 

flera. På varje hylla, till exempel på hyllan för program finns det ett antal mappar. 

För att hitta lättare i bokhyllan så sätter du namn på dina olika mappar och 

sorterar dina papper (filer, dokument) i dessa. Ibland kanske du behöver ha 

undermappar i mapparna för att de inte ska bli för stora och det blir svårt att hitta. 

Genom att planera sin dators struktur får inte bara du lättare att hitta, det blir 

också lättare för datorn att hitta de olika filerna vilket betyder att datorn fungerar 

bättre och man slipper de tillfällen när datorn ”kraschar”. Tänk själv, om du skulle 

lägga alla dina papper på nedersta hyllan i bokhyllan, det skulle bli extremt rörigt 

och du skulle tröttna på att leta. Ordning och reda är bra både för dig och din 

dator. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 
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högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Utforskaren 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. Berätta 

kort om vad utforskaren används till och vad man kan göra där. Klicka för att 

komma vidare. 

 

(2) Skrivbordet 

Här visas för eleverna hur man från skrivbordet öppnar upp utforskaren. Du 

kommer vidare genom att klicka på utforskaren. 

 

(3) Utforskarens fönster 

Utforskaren öppnas upp och visas precis som det ser ut på en vanlig dator. Här 

kan du visa på och berätta om syftet men utforskaren och vad det är som visas. 

Här har vi lagt in mouse-overfunktioner på datorns olika mappar som visas till 

höger. När du för muspekaren över dessa visas en kort information i inforutan 

till höger. Gå igenom dessa och vad som står i inforutan, ta sedan med fördel 

en stund för frågor. Här är det viktigt att visa att de huvudmappar som har 
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undermappar markeras med ett plustecken och att det i alla mappar kan ligga 

både undermappar (om de har plustecken) och filer av olika slag. 

 

För att visa vad som ligger under de olika huvudmapparna är några av dem 

även klickbara och då visas innehållet till höger. För att sedan åskådliggöra 

hur mappsystemet fungerar är mappen ”mina dokument”:s plustecken 

klickbart. Vidare är även ”skolarbeten” (plustecknet) och mappen ”peder” 

klickbara. Utför detta och visa vad som sker. 

 

Presentationen är i och med detta slut och om det inte är några frågor så stänger 

du presentationen med ett klick på krysset högst upp i högra hörnet. 
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Lärarhandledning – Utforskaren > Menyrad 

I menyraden hittar du verktyg för att utföra de olika operationer som utforskaren 

bjuder. I presentationen ges en kort beskrivning över menyradens olika 

rullgardiner och knappar och vad man kan göra i de olika menyerna. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Utforskaren > Menyrad 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet på att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. Klicka 

för att komma vidare. 
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(2) Skrivbordet 

Här visas för eleverna hur man från skrivbordet öppnar upp utforskaren. Du 

kommer vidare genom att klicka på utforskaren. 

 

(3) Utforskarens fönster 

Utforskaren öppnas upp och visas precis som det ser ut på en vanlig dator. Här 

har vi lagt in mouse-overfunktioner på alla menyer och knappar i menyraden. 

Som vanligt visas en kortfattad informationstext i inforutan. Fyll gärna ut med 

egna kommentarer och exempel. 

 

För att avsluta presentationen så klicka på krysset längst upp i högra hörnet. 
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Lärarhandledning – Utforskaren > Funktioner 

I utforskaren kan du, som vi har skrivit innan, utföra en mängd olika operationer 

för att skapa ordning och reda på hårddisken i din dator. Hur man utför dessa 

operationer kommer vi kortfattat att gå igenom i denna presentation. Det handlar 

till exempel om att skapa mappar, flytta, kopiera och radera filer och hela mappar. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Utforskaren > Funktioner 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. 

Repetera också kort vad utforskaren används till och vad man kan göra där. 

Klicka vart som helst på sidan för att komma vidare. 
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(2) Skrivbordet – Utforskaren 

Denna sida är endast inlagd som en repetition om hur man från utgångsläget i 

Windows tar sig till utforskaren. Klicka på utforskaren för att komma till nästa 

sida i presentationen. 

 

(3) Utforskaren 

Här visas utforskaren i sitt utgångsläge som det ser ut på datorn. Inforutan är 

placerad nere till höger. I denna presentation så kommer vi, som sagt, att gå 

igenom bland annat hur man flyttar, kopierar och raderar filer och mappar. 

Eftersom det finns en mängd olika sätt att utföra dessa operationer i 

utforskaren så har vi valt att koncentrera oss till ett, det kanske enklaste. Var 

noga med att påpeka för eleverna att det finns fler än ett sätt. Vi har valt att 

presentera operationerna genom att arbeta med höger musknapp och dess 

meny. Högerklicket är något som varje datoranvändare borde behärska på 

grund av att man snabbt och enkelt får tillgång till de vanligaste 

operationerna. Höger musknapp används i flertalet av dagens nyttoprogram, 

som t ex: Word och Excel.  

 

Nere på sidan kan du själv välja vad, och i vilken ordning du vill genomföra 

presentationerna. Vi demonstrerar ”Flytta”, ”Kopiera”, ”Radera” och ”Skapa”. 

Genom att hålla nere höger musknapp, när du står med muspekaren över t ex. 

”Flytta”, så lotsas du igenom presentationen och får information om vad som 

du kan visa för eleverna. 

I detta utgångsläge är mappen ”Mina dokument\Filformat” markerad och dess 

innehåll visas till höger. Under presentationen så är Wordfilen ”Ansökan” 

förvald och det är den vi jobbar med. Påpeka för eleverna att när det gäller att 

flytta, kopiera eller radera mappar så gäller detta kommando hela mappen med 

innehåll, undermappar likväl som underliggande filer. Till höger ser du de 

olika optioner som finns beskrivna i presentationen: flytta, kopiera, radera och 

skapa. Dessa operationer är klickbara och kan gås igenom så många gånger 

man vill. Efter avslutat delmoment måste man således klicka på nästa. Vi 

inleder med att beskriva hur man flyttar en fil eller mapp. 

 

Flytta (klicka på ”Flytta”): 
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  Markera filen ”Ansökan” till höger i utforskarfönstret genom att 

vänsterklicka på den! 

  Högerklicka på filen ”Ansökan”  

Vid detta kommando får du upp en meny med ett antal olika val. För att du 

skall kunna flytta en fil vänsterklickar du på ”Klipp ut”. 

  Vänsterklicka på ”Klipp ut”! 

Filen är nu placerad i urklipp, vilket syns på dess nu svagare ton, som 

finns i datorns minne. Filen kan nu flyttas till vilken mapp som helst på 

datorn. Vi väljer här att flytta den till mappen ”David” under 

”Skolarbeten”. 

  Vänsterklicka på mappen ”Skolarbeten” i vänstermenyn”! 

Du får nu upp två nya mappar i högermenyn. Eftersom ”Skolarbeten” är 

markerad ligger alltså dessa som undermappar i mappen ”Skolarbeten” 

  Högerklicka på mappen ”David”! 

Du får nu samma meny som tidigare. 

  Vänsterklicka på ”Klistra in” på menyn! 

Genom detta kommando klistras den fil som var placerad i urklipp in i 

den markerade mappen. Alltså, nu finns filen ”Ansökan” under mappen 

”David” vilket du kan visa genom att vänsterklicka på ”David”. Påpeka 

för eleverna: ett vänsterklick markerar en fil eller mapp, två vänsterklick 

öppnar en fil eller mapp och ett högerklick tar fram meny. 

 

Kopiera (klicka på ”Kopiera”): 

  Markera filen ”Ansökan” till höger i utforskarfönstret genom att 

vänsterklicka på den! 

  Högerklicka på filen ”Ansökan”! 

Vid detta kommando får du upp en meny med ett antal olika val. För att du 

skall kunna kopiera en fil vänsterklickar du på ”Kopiera”. 

  Vänsterklicka på ”Kopiera”! 

Filen är nu placerad i urklipp som finns i datorns minne. Filen kan nu 

kopieras in i vilken mapp som helst på datorn. Vi väljer här att lägga in 

den i mappen ”David” under ”Skolarbeten”. 

  Vänsterklicka på mappen ”Skolarbeten”! 

Du får nu upp två nya mappar i högermenyn. Eftersom ”Skolarbeten” är 

markerad ligger alltså dessa som undermappar i mappen ”Skolarbeten” 
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  Högerklicka på mappen ”David”! 

Du får nu samma meny som tidigare. 

  Vänsterklicka på ”Klistra in” på menyn! 

Genom detta kommando klistras den fil som var placerad i urklipp in i 

den markerade mappen. Alltså, nu finns filen ”Ansökan” under mappen 

”David” vilket du kan visa genom att vänsterklicka på ”David”. Men till 

skillnad från operationen ”Flytta” så ligger fortfarande filen kvar även 

under ”Filformat”. Repetera för eleverna: ett vänsterklick markerar en fil 

eller mapp, två vänsterklick öppnar en fil eller mapp och ett högerklick tar 

fram meny. 

 

Radera (klicka på ”Radera”): 

  Markera filen ”Ansökan” till höger i utforskarfönstret genom att 

vänsterklicka på den! 

  Högerklicka på filen ”Ansökan” till höger i utforskarfönstret! 

Vid detta kommando får du upp en meny med ett antal olika val. För att du 

skall kunna radera en fil vänsterklickar du på ”Ta bort”. 

  Vänsterklicka på ”Ta bort”! 

Genom detta kommando får du upp en bekräftningsruta. Denna är inlagd 

som en extra säkerhet för att du inte skall ta bort fel fil. 

  Vänsterklicka i ”Ja”-rutan! 

Genom att göra detta flyttas hela filen till en mapp kallad 

”Papperskorgen”. Här hamnar alla raderade filer och mappar. Detta är en 

ytterligare säkerhet. Om du av någon anledning har slängt fel fil så kan du 

hämta tillbaka den från ”Papperskorgen” genom att flytta eller kopiera 

filen till en mapp efter eget önskemål. I denna presentation förflyttas inte 

filen till papperskorgen. 

 

När man skall radera en fil eller mapp så kan man istället för att ta fram 

högermenyn markera mappen, med ett klick på vänster musknapp, man skall 

radera och därefter trycka på ”Delete” på datorns tangentbord. Visa med 

fördel även denna operation efter dagens presentation. 

 

Skapa ny mapp (klicka på ”Skapa”): 
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I utforskaren kan du också skapa nya mappar och undermappar med 

egenvalda namn så att du lätt hittar och får en bra struktur på din hårddisk. 

För att datorn skall veta var du vill lägga in den nya mappen så måste du först 

markera den huvudmapp under vilken den nya mappen skall läggas. 

  Högerklicka någonstans under ikonerna till höger! 

Du får nu upp en meny med lite olika val. 

  Vänsterklicka på ”Nytt” och sedan på ”Mapp” i den nya menyn 

Den nya mappen placeras nu bland de andra ikonerna i högermenyn. 

Mappen bildar således en undermapp till den markerade mappen 

”Filformat” i vänstermenyn.  Berätta för eleverna att det här, i praktiken 

finns möjlighet att välja vilket namn mappen skall ha. Vi väljer dock det 

förvalda ”Ny mapp”. 

 

Denna presentation är nu över och du släcker den genom att klicka på krysset 

längst upp till höger i utforskarfönstret. Du har givetvis här möjlighet att repetera 

momenten eller bara något moment en gång till. Efter genomgången presentation 

är det rekommenderat att eleverna själva får öva i utforskaren på de moment som 

har tagits upp. Gärna genom någon typ av uppgiftsblad. 

 

Drag and drop (klicka på ”Drag and drop”): 

Ett moment som ej tagits upp i presentationen är ”Drag and drop”-

funktionen som används när man enkelt vill flytta en fil till en ny 

målmapp. Resultatet blir alltså detsamma som för ”Flytta” men är något 

enklare att utföra. Som namnet beskriver så handlar det om att dra och 

släppa. Kortfattat så ställer man sig med muspekaren över den fil eller 

mapp man vill kopiera, trycker in och håller ned vänster musknapp. Om 

du vill kopiera filen håller du samtidigt ner Ctrl-knappen. Därefter för 

man muspekaren till den mapp dit man vill kopiera filen eller mappen, 

hela tiden med vänster musknapp intryckt. När man sedan står över 

målmappen och denna är markerad så släpper man bara musknappen. 

Filen flyttas då direkt från den ursprungliga mappen till målmappen. Gå 

med fördel även igenom denna operation efter presentationen. 
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Lärarhandledning – Utforskaren > Filformat 

Alla filer och dokument på en dator har olika så kallade filformat. Filformatet 

anger vilken typ av fil det handlar om och ofta vilken mjukvara, vilket program, 

som skall öppna den specifika filen. Vi kommer i denna presentation gå igenom 

de vanligaste filtyperna som finns på en dator och vad de olika förkortningarna 

står för. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans går igenom 

presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så mycket som 

möjligt. Lycka till! 

 

(1) Utforskaren > Filformat 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. 

Repetera också kort vad utforskaren används till och vad man kan göra där. 

Klicka vart som helst på sidan för att komma vidare. 
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(2) Skrivbordet – Utforskaren 

Denna sida är endast inlagd som en repetition om hur man från utgångsläget i 

Windows tar sig till utforskaren. Klicka på utforskaren för att komma till nästa 

sida i presentationen. 

 

(3) Utforskaren 

Här visas utforskaren i sitt utgångsläge. Börja med att kort berätta lite om 

filformat i allmänhet och vad de ”gör”. Knappen ”Visa” i menyraden är 

klickbar varpå innehållet i den förvalda mappen ”Filformat” växlar mellan 

”detaljerad lista” och ”lista” och mellan ”små ikoner” och ”stora ikoner”. Här 

kan du berätta för eleverna vad som visas i detaljerad lista. Visa också på att 

innehållet av den mapp som är markerad visas till höger i utforskaren. Berätta 

också att man för att markera en mapp eller fil vänsterklickar en gång samt för 

att öppna en mapp eller fil dubbelklickar. 

  Ikonen – liten bild som representerar filformatet och/eller vilket program 

filen ska öppnas i. 

  Filformatet – förkortningen på tre bokstäver efter filnamnet. T ex: 

Data.doc, som är ett Word-dokument. 

  Typ – beskrivning av filtyp. 

  Storleken – filens storlek uttryckt i byte. 

Knappen ”Visa” finns, som du ser, på två ställen i menyraden och det är den 

stora knappen till höger som här avses. Du kan även visa vad som finns under 

den andra ”Visa”-knappen i menyraden eftersom även denna är klickbar. Här 

kan du dock inte göra några val. Du får bort rullgardinen under ”Visa” genom 

att klicka på ”Visa”-knappen en gång till. Filen ”bzone” är även den förvald. 

Observera att ”bzone” endast är klickbar när stora ikoner visas. Genom att 

vänsterklicka på ikonen och markera denna kan du sedan gå upp och klicka på 

egenskaper i menyraden. Då visas ett nytt fönster som beskriver filen. Till 

exempel vilken typ av fil det är (i det här fallet en exe-fil), var filen finns och 

hur stor plats filen tar på datorn. För att få bort egenskaperna så vänsterklickar 

du en gång vid sidan om fönstret. För att gå vidare i presentationen klickar du 

på den markerade mappen ”Filformat” till vänster. 

 

(4) Filformat 
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På denna sida ser du ett urval av de vanligaste filtyperna. Genom att föra 

musen över de olika filerna får du i inforutan en kort presentation över 

filnamnet, vilket tillägg filen har samt eventuellt program som aktiveras 

samtidigt. 

 

För att släcka presentationen klickar du på krysset längst ner till höger. Om du vill 

repetera något moment på föregående sida så backar du genom ett klick på 

vänsterpilen. 
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Lärarhandledning – Utforskaren > Söka 

Ibland kanske man glömmer bort var på hårddisken man har placerat en speciell 

mapp eller fil. Eller så kanske man vill söka efter en fil av ett speciellt filformat. 

Därför finns i utforskaren en sökfunktion där du enkelt kan söka efter ”försvunna” 

mappar och filer. Denna tjänst finns även tillgänglig under startmenyn på 

skrivbordet som ”Sök – Filer eller mappar…”. Du har också möjlighet att baserat 

på när du senast sparade filen söka efter den samt storleksbaserad sökning. Om du 

söker efter till exempel en textfil och vet att texten innehåller ett visst ord eller en 

viss fras så kan du även på detta sätt hitta den fil du söker. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans går igenom 

presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så mycket som 

möjligt. Lycka till! 
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(4) Utforskaren > Söka 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. 

Repetera också kort vad utforskaren används till och vad man kan göra där. 

Klicka vart som helst på sidan för att komma vidare. 

 

(5) Skrivbordet – Utforskaren 

Denna sida är endast inlagd som en repetition om hur man från utgångsläget i 

Windows tar sig till utforskaren. Klicka på utforskaren för att komma till nästa 

sida i presentationen. 

 

(6) Utforskaren 

Här ser du utforskaren i sitt utgångsläge med en inforuta nere till höger. 

Genom att hålla nere höger musknapp får du en snabb info om vad du kan 

göra på sidan. Knappen ”Verktyg” i menyraden är klickbar och vidare även 

”Sök” och ”Filer eller mappar…”. Beskriv hela tiden för eleverna hur du går 

till väga. När du klickar på ”Filer eller mappar…” så öppnas en ny sida. 

 

(7) Sök 

Här ser du ”Sök-fönstret” på skärmen. De tre flikarna i fönstret är klickbara. 

Gå igenom för eleverna de olika premisser som kan skrivas in för att hitta den 

fil man letar efter. Du får hela tiden informationen presenterad nere till höger. 

Knappen ”Sök nu” är belagd med mouseover-funktion.  

 

För att släcka presentationen klickar du på det lila krysset längst ner till höger på 

sidan. 
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Lärarhandledning – Internet > Menyrad 

För att kunna surfa på nätet och på detta sätt söka information så behöver man en 

så kallad Webbläsare. Det finns på marknaden idag två stora och väl fungerande 

Webbläsare, Internet Explorer och Netscape Navigator. De är relativt lika och 

fungerar ungefär likadant. Vi har valt att koncentrera oss på den förstnämnda, 

Internet Explorer, bland annat eftersom menyraden på denna är på svenska. 

 

Internet 

Internet betyder kort och gott ”mellan nät” och är ett globalt nätverk av i sin tur 

tiotusentals nätverk världen över. Genom Internet kan vi komma över information 

från väldens alla hörn från nästan vilken dator som helst. Enda kravet är att datorn 

på något sätt är ansluten till Internet. För detta behöver datorn ett så kallat modem 

eller ett nätverkskort för bredbandsanslutning. Genom modemet ringer datorn, 

från en vanlig telefonledning, upp en annan stor dator. Denna dator kallas för 

server och med hjälp av särskilda programvaror tillhandahåller servern 

information och tjänster. Alla servrar är sammankopplade via snabba 

kommunikationslänkar. 

 

World Wide Web 

World Wide Web, eller www, är en av Internets tjänster som växte fram under 

1990-talet vilket resulterade i att intresset för Internet tog fart. I dag är webben 

(www) Internets viktigaste tjänst och den som de flesta människor förknippar med 

Internet. Webben är ett globalt nät av sammankopplade dokument, så kallade 

webbsidor, vilka utgör grunden. Över 600 miljoner dokument fanns utlagda på 

webben i mitten av år 2000. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 



 50

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Internet > Menyrad 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. 

Eftersom detta är den första presentationen i kapitlet kring Internet så är det 

bra om du berättar lite kort för eleverna vad Internet är för något och vad man 

kan göra där. Ungefär det som står skrivet ovan. Fråga gärna eleverna vad de 

vet. Klicka för att komma vidare! 

 

(2) Skrivbordet 

Här har vi lagt in en bild på skrivbordet som det ser ut i utgångsläget. Detta 

för att eleverna ska få se hur man kommer ut på ”nätet”, det vill säga hur man 

öppnar upp sin webbläsare. Eftersom de allra flesta datorer har webbläsaren 

inlagd på skrivbordet som en genväg har även detta skrivbord det. Berätta för 

eleverna att man startar upp webbläsaren, i det här fallet Internet Explorer, 

genom att dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet, alternativt markera 

ikonen (ett vänsterklick) och sedan trycka på enter. Du behöver endast 

vänsterklicka på ikonen för att komma vidare. 

 

(3) Internet Explorer 
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Efter att du har klickat på ikonen för Explorer på skrivbordet animeras en kort 

sekvens och webbläsaren öppnas. På denna sida i presentationen ser du en 

vanlig webbsida. Berätta för eleverna att så här kan en vanlig webbsida på 

nätet se ut. I stort sett vem som helst som har en Internetuppkoppling kan 

lägga in en hemsida på webben. När en hemsida är ute på webben kan alla 

med uppkoppling runt om i världen se sidan. Internet och webben är därför ett 

utmärkt verktyg för att hitta information. Här finns i stort sett allt. För att 

komma vidare i presentationen klickar du på den rosa högerpilen nere till 

höger! 

 

(4) Menyraden 

Klicket på högerpilen får till följd att hemsidan försvinner och kvar finns 

endast menyraden. Ofta när man börjar arbeta med Internet i undervisningen 

kanske eleverna direkt börjar söka på nätet. Det är viktigt att eleverna från 

början lär sig att använda webbläsarens olika verktyg för att deras sökande på 

nätet ska bli enklare. I Explorers menyrad finns många viktiga funktioner. På 

denna sida har vi med hjälp av mouse-overfunktioner lagt in information om 

menyradens olika möjligheter. Om du för musen över de olika knapparna som 

är urklippta under menyraden så framträder förklaringarna tydligare. Om du 

för muspekaren över adressfältet får du förklarat vad adressen egentligen 

betyder. 

  

För att släcka presentationen så klickar du på det rosa krysset i nedre högra 

hörnet. Efter avslutad presentation så är det bra om du tillsammans med eleverna 

går igenom de moment/funktioner som visades i presentationen. Gärna med hjälp 

av något individuellt övningsblad. 
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Lärarhandledning – Internet > Söka 

För gemene man så används nätet kanske mest för att söka information av olika 

slag. Eftersom det blir omöjligt att kunna alla URL-adresser utantill så 

tillhandahåller nätet en mängd söktjänster av olika slag. I följande presentation 

ska vi, på ett enkelt och lättförståligt sätt, försöka beskriva hur man snabbt hittar 

det man söker efter på webben. Förutom att visa hur man söker går vi igenom de 

olika söktjänsternas användningsområde och funktion. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Internet > Söka 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. Klicka 

för att komma vidare! 
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(2) Söktjänster 

Det finns tre olika söktjänster som webben erbjuder, Webbdatabaser, 

Webbkataloger och Metatjänster. De olika tjänsterna finns tillhanda i så 

kallade sökmotorer. På skärmen ser du exempel på olika sökmotorer till de 

olika tjänsterna.  

  Webbdatabaser – extremt stora databaser med miljontals olika webbsidor 

och diskussionsinlägg. Används med fördel när du söker efter ett visst ord 

eller en fras eller inom en begränsad genre. Informationen är indexerad. 

  Webbkatalog – Ämnesvis ordnade webbplatser ofta med register och 

ibland recensioner. Används då du inom ett visst ämnesområde söker 

information. 

  Metatjänster – använder sig av flera olika söktjänster för att sedan 

sammanställa resultatet för användaren. Används då du vill maximera ditt 

sökresultat eller söker på udda ord eller fraser. 

Klicka på den rosa högerpilen för att komma vidare! 

 

(3) Sökmetodik 

Här presenteras några korta tips som hjälper dig att lättare finna vad du söker. 

Ställ dig med muspekaren över respektive tips och förklara vad det innebär 

enligt nedan: 

  Var precis -Använd med fördel korta, enkla och 

precisa sökord eller frågeställningar. 

  Stavning -Kolla stavningen är den rätt? 

  Fraser  -Sök hellre efter hela meningar än 

lösryckta ord. 

  + och -  -Plustecken lägger till sökord, minus 

utesluter. 

  *   -Med jokertecknet kan du söka efter olika 

varianter av ord. 

  Avancerat  -Lär dig det avancerade sökläget. 

Klicka som vanligt på högerpilen för att fortsätta till nästa sida. 

 

(4) Skrivbordet 
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Nu öppnar vi upp webbläsaren för att se hur det ser ut i verkligheten. Klicka 

på ikonen för Explorer för att fortsätta! 

 

(5) Explorer 

Efter att du har klickat på ikonen för Explorer på skrivbordet animeras en kort 

sekvens och webbläsaren öppnas. Vi har valt att beskriva sökproceduren i 

webbläsaren ”Google” som i det här fallet är på svenska vilket kan göra 

sökandet enklare för eleverna. Påpeka för eleverna att detta bara är en av 

många sökmotorer på webben. Här har du en mängd olika val. Börja med att 

berätta för eleverna att de i det tomma fältet skriver in det ämne, ord eller den 

fras de vill söka efter. På webben finns det miljontals sidor vilket gör att man 

ofta får tusentals träffar, speciellt om man söker efter något vanligt. För att 

begränsa sin sökning kan man använda sig av så kallad ”Avancerad sökning” 

och ”Logiska operatorer”. När du klickar i den tomma sökrutan får du fram en 

inforuta med de sex vanligaste logiska operatorerna. Förklara dessa för 

eleverna. 

 

  AND  

Skrivs mellan två sökord. Betyder att båda orden måste finnas med på 

webbsidan för att den skall räknas som en träff. 

  OR 

Om man mellan två sökord skriver OR så betyder det att något av de orden 

måste finnas med på webbsidan. 

  NOT 

Skrivs NOT framför ett ord betyder det att det specifika ordet inte får 

finnas med på sidan. 

  NEAR 

Skrivs NEAR mellan två sökord betyder det att orden måste stå minst cirka 

10 ord ifrån varandra för att få en träff. 

 

De logiska operatorerna kan givetvis även användas i samma sökning. Om 

man till exempel söker på: is AND snö NOT ishockey så betyder det att man 

söker efter en webbsida som innehåller orden is och snö fast inte ishockey. 

Testa den avancerade sökningen i praktiken efter presentationens slut så att 

eleverna får öva sig. 
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Klicket i sökrutan gör det nu möjligt att skriva in ett sökord. Skriv här in ordet 

”ishockey”. Därefter klickar du på rutan där det står ”Google-sökning”, vilken 

tar dig till nästa sida. 

 

(6) Explorer – sökning 

Här ser du ett exempel på en sökning på ordet ”ishockey”. Det totala antalet 

träffar visas i det blåa fältet. Den träff som står överst är den som innehåller 

flest av de sökord som angivits, träff nummer två näst mest och så vidare. För 

att, i praktiken, komma till de sidor som träffarna avser så vänsterklickar man 

på länken. När man arbetar i webben så används aldrig dubbelklick. Gå 

igenom följande: 

  Hur många träffar har påträffats? – är det många kanske man borde 

begränsa sökningen mer. 

  Har man hittat vad man sökte efter? – kanske man behöver använda sig av 

fler logiska operatorer. 

  Vilken URL-adress länkar de olika träffarna till? – står under träffen i grön 

text. 

Påpeka också att de första orden eller fraserna på de funna webbsidorna finns 

med. Detta för att man på ett ungefär ska kunna se vad webbsidan handlar om. 

Verkar det vara helt fel behöver man ju inte ens besöka den. 

 

Eftersom antalet träffar i det här fallet var mycket högt så kanske man behöver 

begränsa sin sökning. I alla fall om man söker efter något specifikt. Klicka på 

”Avancerad sökning” högst upp på sidan för att komma till nästa sida. 

 

(7) Sökrutan – Avancerat 

Ofta när man söker på något ord eller en fras så är det stora problemet att man 

får för många träffar. Genom att begränsa sin sökning så mycket som möjligt 

så hittar man lättare vad man söker. Då är det bra att kunna använda sig av den 

avancerade sökningens olika möjligheter. På sidan ser du det avancerade 

sökfönstret med dess många begränsningsmöjligheter. Här kan du även 

använda dig av de logiska operatorer du har lärt dig. Googles avancerade 

sökning är lite speciell. Den är något enklare än andra och du kan här, även 

utan logiska operatorer, begränsa din sökning med mycket bra resultat. Efter 
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presentationen är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna tittar på 

andra avancerade söksidor, t ex Alta Vista:s (www.altavista.se). Gå igenom 

sidan och visa på hur du kan begränsa din sökning. Alla rullgardiner på sidan 

är klickbara och här visas fler begränsningsalternativ. 

 

 

Med denna sida slutar presentationen och du släcker den genom att klicka på det 

rosa krysset. Du kan även gå tillbaka till den ursprungliga söksidan genom att 

klicka på den rosa vänsterpilen. Från denna sida kan du sedan hoppa tillbaka till 

”Avancerad sökning” genom att klicka på ”Avancerad sökning” till höger om 

sökrutan. Efter denna presentation är det starkt rekommenderat att du tillsammans 

med eleverna går in på webben och provar de moment som togs upp i 

presentationen. Eleverna bör få tid att utforska webben ytterligare och du kan till 

exempel skriva ut lite frågor på ett papper, på vilka eleverna skall finna sina svar 

med hjälp av sina nya kunskaper. Det kan vara både enstaka ord eller frågor. 
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Lärarhandledning – Internet > E-mail 

Att skicka och ta emot E-mail är en av de tjänster som Internet erbjuder. E-mail är 

en sorts elektronisk post där man kan skicka text, bilder och andra filer. Tjänsten 

är gratis och man betalar bara för den tid som man är uppkopplad mot Internet. 

Oftast är avgiften för uppkopplingen densamma som för ett vanligt telefonsamtal. 

Till skillnad från vanlig post levereras E-mail i stort sätt omedelbart till 

mottagaren. Man kan även skicka samma brev till flera mottagare på samma gång. 

 

På webben finns en mängd olika webbaserade E-mailtjänster (på svenska kallat E-

post), där den största och kanske mest välkända är Hotmail. Här kan du avgiftsfritt 

skapa en egen adress, med vilken du kan ta emot din e-post. Fördelen med 

webbaserad E-post är att du kan läsa den från vilken dator som helst, bara den är 

uppkopplad mot Internet. När du skaffar en webbaserad E-postadress så får du ett 

lösenord som du använder när du vill läsa din post. Detta för att ingen annan ska 

kunna gå in och titta på ditt E-postkonto. 

 

När du i hemmet skaffar dig ett Internetabonnemang så får du ofta en eller ett par 

E-postadresser till abonnemanget. Här kan man välja att läsa sin post i ett E-

postprogram. Exempel på sådana är Outlook Express och Eudora. I dessa program 

kan man sedan skapa sina olika personliga mappar, till exempel om fler i familjen 

har var sin adress så kan alla dessa adresser ligga i programmet och alla kan läsa 

sin post därigenom. 

 

I denna presentation så kommer vi att både webbaserad och programbaserad E-

mail. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 
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eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Internet > E-mail 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. 

Repetera gärna kort för eleverna vad Internet är för något och vad man kan 

göra där. Fråga gärna eleverna vad de kommer ihåg och om de vet vad E-mail 

är för något. Klicka för att komma vidare! 

 

(2) E-mail 

På denna sida kan du utöver den information som finns tillgänglig kort berätta 

hur två E-mailtjänsterna fungerar. Endast kort, ungefär som det står beskrivet 

ovan. Du får här två val: Webbaserad och programbaserad. Du kan inleda med 

vilken du vill. Den webbaserade presentationen beskrivs i punkterna 3-6 

nedan och den programbaserade börjar vid punkt 7. 

 

(3) Skrivbordet – Internet Explorer 

Likväl som i de andra Internetpresentationerna har vi här lagt in en bild på 

skrivbordet som det ser ut i utgångsläget. Som vanligt för att eleverna ska få 

en repetition på hur man kommer ut på ”nätet”, det vill säga hur man öppnar 

upp sin webbläsare. Eftersom de allra flesta datorer har webbläsaren inlagd på 

skrivbordet som en genväg har även detta skrivbord det. Repetera för eleverna 

att man startar upp webbläsaren, i det här fallet Internet Explorer, genom att 
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dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet, alternativt markera ikonen (ett 

vänsterklick) och sedan trycka på enter. Du behöver endast vänsterklicka på 

ikonen för att komma vidare. 

 

(4) Webbaserade E-mailtjänster 

Som webbaserad e-mailtjänst har vi här valt att visa Spray:s mailtjänst. De 

flesta webbaserade e-mailtjänster, som t ex Hotmail, är uppbyggda på ungefär 

samma sätt. Många e-mailföretag erbjuder nu förutom mail, andra tjänster, 

som t ex möjlighet att konstruera en egen hemsida. 

 

Gå igenom sidan med eleverna. I de tomma adressfälten skriver man in sitt 

inloggningsnamn (sin e-mailadress) respektive lösenord. Sedan klickar man på 

”Logga in” för att komma åt sin post. För att komma till nästa sida så klickar 

du på den rosa högerpilen alternativt på knappen ”Logga in”. 

 

(5) Inboxen 

Här ser du den så kallade inboxen. Här samlas all E-mail (e-post), lästa som 

olästa. De olästa breven i denna mailtjänst är markerade med fet text. För att 

läsa ett brev så klickar man helt enkelt på ämnet till det brev man vill läsa 

(inte möjligt i denna presentation). Till vänster ser man en meny med en 

mängd olika val. Där finns även olika mappar där man kan gå in och titta på t 

ex skickade eller slängda mail. Den öppnade inboxen markeras med fet text.  

 

För att skriva ett nytt mail så klickar man på knappen ”Skriv nytt mail”. 

Genom att klicka på denna så kommer du till nästa sida i presentationen. 

 

(6) Skriv nytt mail 

Så här ser sida ut för att skriva ett nytt mail (brev). Till höger visas 

adressboken som skapas personligen för varje användare. Här kan man lägga 

in de adresser som man använder mest. Gå igenom följande: 

  Till  - Här skriver du in adressen till mottagaren av brevet 

  Kopia - Här kan man lägga in en annan adress, vilken får en 

kopia av brevet 

  Ämne - Här skriver man in ett ämne för brevet. Visas för 

mottagaren i inboxen. 
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  Meddelande - I denna ruta skriver du sedan ditt brev. 

  Bifoga fil - Klicka här om du vill bifoga en bild eller annan fil 

med brevet. 

  Skicka - Efter att du skrivit klart brevet klickar du här för att 

skicka. 

 

Klicka på det rosa krysset för att stänga denna del av presentationen. Du kan 

också gå tillbaka och repetera något moment genom att klicka på vänsterpilen. 

 

(7) E-mail 

Du är nu tillbaka på valsidan. Du kan här välja att avsluta, genom att klicka på 

krysset, eller att gå vidare med ”Programbaserad” genom att ställa dig med 

muspekaren över denna och klicka. 

 

(8) Skrivbordet – Outlook Express 

Genom klicket så kommer du till skrivbordet. Genom att klicka på ikonen för 

Outlook Express så tar du dig till nästa sida i presentationen. 

 

(9) Outlook Express 

Så här ser ett vanligt E-postprogram ut. Till vänster ser du här de olika mappar 

man kan titta på. I ett program av denna sort kan du öppna olika, så kallade, 

konton för olika E-postadresser så att hela familjen kan använda sig av 

programmet trots att de har olika adresser. Den markerande mappens innehåll, 

i detta fall inkorgens, ser du uppe till höger. Inkorgen innehåller här endast ett 

mail. Eftersom detta är markerat går brevet (mailet) att läsa nere till höger. 

Nere till vänster visas detta programs adressbok. Outlook används mest för 

privatbruk samt på företag. Vi bryr oss därför inte om att beskriva 

programmets olika funktioner. Huvudsaken är att eleverna har sett hur det kan 

se ut. Du kan ändå stanna en stund vid sidan och titta lite på menyradens olika 

funktioner. Det mesta talar för sig själv. 

 

För att stänga denna del i presentationen så klickar du på det rosa krysset. 

Klickar du i stället på vänsterpilen så kommer du tillbaka till valsidan och kan 

stänga presentationen därifrån. 
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Efter presentationen är det bra om du tillsammans med eleverna går ut på ”nätet” 

och provar att öppna en egen E-postadress. Kanske klassen kan få sin egen adress 

som ni sedan kan kolla varje gång ni har undervisning tillsammans. 
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Lärarhandledning – Internet > Favoriter 

När man är ute och surfar på nätet så hittar man ofta sidor som man vill besöka 

igen. För att man lätt ska kunna återvända till favoritsidan nästa gång man surfar 

så kan man lägga till sidan i ”Favoriter”. Där kan du lägga in dina egna 

favoritsidor och dessutom ordna dem i mappsystem ungefär på samma sätt som i 

utforskaren. Om du är intresserad av exempelvis ishockey så kan du i ”Favoriter” 

skapa en mapp som heter ishockey och placera dina olika ishockeylänkar under 

den. I följande presentation beskrivs hur du lägger till en sida i ”Favoriter”. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(1) Internet > Favoriter 

Denna sida är, som vanligt, inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. 
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Repetera gärna kort för eleverna vad Internet är för något och vad man kan 

göra där. Fråga gärna eleverna vad de kommer ihåg. Klicka för att komma 

vidare! 

 

 

 

(2) Skrivbordet 

Här har vi lagt in en bild på skrivbordet som det ser ut i utgångsläget. Detta 

för att eleverna ska få en repetition på hur man kommer ut på ”nätet”, det vill 

säga hur man öppnar upp sin webbläsare. Eftersom de allra flesta datorer har 

webbläsaren inlagd på skrivbordet som en genväg har även detta skrivbord 

det. Berätta för eleverna att man startar upp webbläsaren, i det här fallet 

Internet Explorer, genom att dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet, 

alternativt markera ikonen (ett vänsterklick) och sedan trycka på enter. Du 

behöver endast vänsterklicka på ikonen för att komma vidare. 

 

(3) Internet Explorer 

Efter att du har klickat på ikonen för Explorer på skrivbordet animeras en kort 

sekvens och webbläsaren öppnas. På denna sida i presentationen ser du en 

vanlig webbsida, i detta fall ”Metacrawler”. Ponera, för eleverna, att de är ute 

och surfar på webben. Sidan de befinner sig på verkar väldigt intressant och 

de vill gärna ha enkel åtkomst till den även nästa gång de surfar. De kan då 

välja att lägga till sidan i ”Favoriter”, vars knapp du hittar uppe i menyraden. 

Det finns i menyraden två knappar för favoriter. Den lilla knappen visar 

favoriterna som en rullgardin. Den större gör så att alla inlagda favoriter visas 

som ett delfönster till vänster på skärmen. Testa att klicka på den lilla knappen 

(rullgardin) för favoriter, du stänger den genom att flytta muspekaren från 

knappen. Berätta för eleverna att de härifrån kan, genom att klicka på den sida 

du vill besöka, direkt lotsas dit, utan att behöva skriva in någon adress i 

adressfältet. Gör sedan följande: 

  Klicka på ”Favoriter” (stora knappen i menyraden)! 

Du får nu fram ett extra fönster, till vänster, som heter ”Favoriter”. I 

fönstret ser du alla inlagda favoriter och de mappar som övriga favoriter är 

placerade under. Överst i rullgardinen har du två val: ”Ordna favoriter” 

och ”Lägg till i favoriter…”. Om du här skulle valt ”Ordna…” så får du 
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möjlighet att, precis som i utforskaren, skapa struktur och ordning på dina 

favoriter samt eventuellt lägga dem under olika mappar. Eftersom vi vill 

lägga till sidan i ”Favoriter” väljer vi här ”Lägg till…”, vilken är klickbar. 

  Klicka på ”Lägg till…”! 

Nu ser du, på skärmen, ett nytt fönster: ”Lägg till favorit”. Berätta för 

eleverna att man här kan välja namn på sin favoritsida genom att skriva 

ett nytt namn i namnrutan. Här väljer vi det förvalda namnet. Vidare kan 

man lägga sidan i en mapp, antingen en befintlig mapp eller också kan du 

skapa en ny. Om du vill lägga den i en mapp, markerar du bara mappen, 

med ett vänsterklick, och klickar sedan på ”OK”. Om du inte vill lägga 

den i någon mapp, utan bara fritt så klickar du endast ”OK”-rutan att 

markera någon mapp. Här kan du även välja om du vill göra sidan 

tillgänglig ”offline”, vilket betyder att du kan se den i sitt befintliga skick 

även när du inte är uppkopplad. I det här fallet väljer vi att lägga sidan 

utanför mapparna. 

  Vänsterklicka på ”OK”! 

Webbsidan ligger nu under favoriter vilket visas på skärmen och kan 

besökas genom ett enkelt klick nästa gång du surfar.  

 

Presentationen är nu slut och du släcker den genom att klicka på krysset nere till 

höger. Du kan även repetera momentet genom att backa i presentationen på 

vänsterpilen. Efter avslutad presentation så är det rekommenderat att gå igenom 

momentet i praktiken och låta eleverna få öva sig på att lägga till olika sidor i 

”Favoriter”, både i mappar och utanför. 
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Lärarhandledning – Internet > Bilder 

Internet är ett utmärkt hjälpmedel för att få tag i information, men även för att få 

tag i bilder som eleverna kan använda för att piffa upp sina skolarbeten. Alla 

bilder på Internet kan mycket enkelt kopieras för att sedan appliceras efter eget 

tycke. Vissa bilder kan dock vara av dålig kvalitet för att webbsidorna ska gå 

fortare att ladda. Men de allra flesta är av helt godkänd kvalitet. I denna 

presentation kommer vi på ett överskådligt sätt beskriva hur det går till att spara 

(ladda ner) bilder från vilken webbsida som helst. 

 

Presentationen 

Presentationen är upplagd som ett antal olika sidor och på varje sida kan du 

framkalla olika operationer för att på ett enkelt sätt åskådliggöra detta för 

eleverna. Nederst på en del sidor hittar du pilar där du kan gå fram eller tillbaka 

bland sidorna i presentationen. Om det på sidan finns ett kryss i stället för en 

högerpil så släcker du presentationen med ett klick på detta. I den ordning sidorna 

ligger är den ordning som rekommenderas. På en del sidor finns inforutor där 

eleverna får skriftlig information. Läs med fördel denna text även högt för 

eleverna för att stimulera hörseln.  Fyll även ut med sådant som du själv tycker är 

viktigt. För att gå vidare till nästa händelse i presentationen har vi medvetet lagt in 

att du måste frigöra denna med ett klick på vänster musknapp. Detta eftersom det 

med all säkerhet kommer att dyka upp en mängd frågor under presentationens 

gång. Nedan beskrivs vad som är viktigt att gå igenom och vad som kan visas på 

de olika sidorna. Presentationen startar alltid med en helt svart sida för att du 

innan lektionen skall kunna lotsa dig fram i programmet och öppna presentationen 

innan eleverna kommer. Presentationen avslutas även med en svart sida och för att 

komma tillbaka till startsidan så klickar du bara vart som helst på sidan. Efter 

genomgången presentation är det rekommenderat att du tillsammans med eleverna 

går igenom presentationens moment i en verklig datormiljö och exemplifierar så 

mycket som möjligt. Lycka till! 

 

(4) Internet > Bilder 

Denna sida är inlagd endast som ett intro för att fånga elevernas 

uppmärksamhet att något händer. Här kan du med fördel berätta vad dagens 

presentation kommer att gå ut på och vad ni ska göra under lektionen. 
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Repetera gärna kort för eleverna vad Internet är för något och vad man kan 

göra där. Fråga gärna eleverna vad de kommer ihåg. Klicka för att komma 

vidare! 

 

(5) Skrivbordet 

Här har vi lagt in en bild på skrivbordet som det ser ut i utgångsläget. Detta 

för att eleverna ska få en repetition på hur man kommer ut på ”nätet”, det vill 

säga hur man öppnar upp sin webbläsare. Eftersom de allra flesta datorer har 

webbläsaren inlagd på skrivbordet som en genväg har även detta skrivbord 

det. Berätta för eleverna att man startar upp webbläsaren, i det här fallet 

Internet Explorer, genom att dubbelklicka på dess ikon på skrivbordet, 

alternativt markera ikonen (ett vänsterklick) och sedan trycka på enter. Du 

behöver endast vänsterklicka på ikonen för att komma vidare. 

 

(6) Internet Explorer 

Efter att du har klickat på ikonen för Explorer på skrivbordet animeras en kort 

sekvens och webbläsaren öppnas. På denna sida i presentationen ser du en 

vanlig webbsida. Som vanligt när det gäller datorer finns det en mängd olika 

sätt att utföra en operation, fast med samma resultat. I presentationen om 

utforskarens funktioner arbetade vi med höger musknapp och kommer så att 

göra även här. Högerknappen är som vi berättade då, användbar i många olika 

program och så även i Explorer.  

 

På sidan finns flera bilder varav en är markerad med kapitlets rosa färg. Det är 

denna bild vi ska jobba med i presentationen. Nedan beskrivs de moment som 

måste utföras för att spara bilden: 

 

  Högerklicka på den markerade bilden! 

Du får då fram en meny med olika optioner som alla är användbara i 

Explorer. 

  Klicka på ”Spara bild som…”! 

Genom att välja ”Spara bild som…” kan du själv välja var på hårddisken 

du vill lägga bilden. Du får nu upp ett nytt mindre fönster på bilskärmen, 

med överskriften ”Spara bild”. Här kan du som sagt välja var du vill spara 
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bilden. Vi har här valt att spara bilden i ”Den här datorn”. Som du ser är 

denna mapp markerad. 

  Klicka på knappen ”Spara”! 

Bilden finns nu i den valda mappen. Så enkelt är det att spara bilder från webben. 

Den sparade bilden kan nu öppnas och användas när du önskar. Om du t ex vill 

använda bilden i ett worddokument så går du bara in på ”Infoga – Bildobjekt – 

från fil”, letar upp din bild, markerar den och öppnar den. Bilden klistras då in på 

valfritt ställe i dokumentet. Du kan till och med formatera bilden inne i Word. 

 

Presentationen är nu slut och du släcker den genom att klicka på det rosa krysset 

nere i högra. Du kan även repetera den senare delen i presentationen hur många 

gånger du vill. Efter denna presentation är det bra om du tillsammans går igenom 

och visar hur man sparar en bild från nätet i praktiken. Låt med fördel varje elev 

själv få prova att spara en bild från webben. Visa sedan gärna hur man använder 

bilden i något program, till exempel Word. 
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Diskussion 

Baserat på resultaten av vår emiriska studie, genom enkätsammanfattningen,  kan 

vi dra vissa övergripande slutsatser. Reflektionerna kring data, övrig 

informationsteknik och undervisning har varit många och de som brinner för 

”ämnet” kan bidra med många nyttiga erfarenheter. 

 

Skillnaden 

Den största skillnaden mellan dataundervisning och undervisning i andra ämnen 

är givetvis, som Martin Sjölin skriver, att det för tillfället inte finns något 

egentligt ämne som heter data och därför inte heller någon nationell kursplan. I 

mångt och mycket är det därför upp till läraren, eller skolledningen, vad som skall 

gås igenom på de fåtaliga och eventuella datalektionerna. En del skolor och 

kommuner har arbetat fram sina egna lokala och kommunala kursplaner i data 

vilket givetvis är ett steg i rätt riktning. Att det kan bli oväntat strul med det 

tekniska är en annan sak som skiljer sig, skriver Martin. Så länge skolorna inte har 

råd med teknisk personal eller tillräcklig support är detta något som vi lärare får 

leva med. Många saker går säkert att fixa till på egen hand och därför kanske det 

skulle behövas mer fortbildning kring datorernas uppbyggnad och felsökning 

istället för utbildning i specifika program. 

 

Peter Malm trycker i sin enkät på kunskapsspridningen eleverna emellan och på 

vikten att vara väl medveten om elevernas förkunskaper. Mikael Johansson är 

också inne på samma spår och förordar behovet av att alla elever bör ha tillgång 

till en egen dator i undervisningen. Annars blir ofta de elever som inte har så stora 

förkunskaper inom data lätt undanträngda, menar både Malm och Johansson. För 

att komma rätta med problemet så kan lösningen finnas i att man börjar om från 

början. Ofta kan de elever, vilka i grundskolan upplevs som duktiga på datorer, 

mycket kring olika mjukvara och kanske Internet. Men hårdvaran, 

operativsystemet eller utforskaren, som utgör datorns grundpelare, är det sällan 

någon som kan bra. Om man börjar i denna ände av undervisningen så torde 

kunskapssuccesionen hos eleverna gå smidigare fram. Duktiga elever kan också 

med fördel nyttjas i undervisningen så till vida att de får hjälpa sina kamrater. 

Kunskapsspridningen finns ju där i alla ämnen men är kanske inom data mer 



 69

omfattande och det behövs ”gott om extra uppgifter” (Peter Weiding) är en 

förutsättning. 

 

Metodiken 

Som inom skolans övriga ämnen finns det en uppsjö av olika metoder att nå ett 

bra resultat. Beroende på vilket område man jobbar inom så är det nog variation 

som är nyckelordet, tror Peter Weiding. Malm förespråkar korta förevisningar, 

med vilka han själv har nått framgångsrika resultat. Eleverna vill lära sig datorn 

och är ofta motiverade, men det ska gå snabbt. Undervisning med hjälp av en kort 

presentation för att sedan låta eleverna prova själva kan då vara ett bra alternativ.  

Bertram Stenlund berättar i sin enkät att svaga elever ofta ”stänger av”, vid 

genomgångar vilka upplevs som svåra. Lösningen presenterar han själv: repetera, 

repetera och repetera. Repetition och variation, bedömer vi, utifrån enkätsvaren, 

är två nyckelord i dataundervisningen. Metoderna är många och kan givetvis inte 

passa alla så det gäller att vara lyhörd. Ofta vet eleverna själva, speciellt de lite 

äldre, hur de på bästa sätt lär sig nya saker. Men att först få något moment 

presenterat för att sedan prova själv verkar vara något som passar de allra flesta, 

enligt enkäten.  

 

Genomgående är också att man inleder sin undervisning mycket grundläggande. 

Vi hävdar att om man inleder genomgångar kring hårdvara och operativsystem 

resulterar detta i att eleverna tar till sig den kommande undervisningen på ett 

bättre sett. Många är främmande för datorns grundläggande funktion och då är det 

också där man måste börja. ”Det är viktigt att man har en plan för hur eleverna 

ska lära sig grunderna…”, berättar Malm.  

 

Mikael Johansson lägger sin tonvikt i att ge varje elev chansen att utifrån sina 

individuella förkunskaper utvecklas vidare. Individualiseringen i skolan måste 

givetvis råda även i datasalen men det är viktigt att gå igenom och repetera 

grunderna även för de elever som tror sig kunna det mesta. Även om man inleder 

sin undervisning på en grundläggande nivå så finns det alltid något även de 

starkare eleverna lär sig, något som är nytt även för dem. 

 



 70

Förkunskaper 

Ett genomgående problem när det handlar om datorundervisning verkar vara 

kunskapsspridningen. Vissa elever, vilka ofta har dator hemma, är väldigt duktiga 

och det är också dessa som är mest hungriga efter ny kunskap. Andra elever 

saknar helt de grundläggande kunskaperna om datorn. Det kan till exempel handla 

om hur man använder musen och hur och när man skall använda sig av till 

exempel ett klick, dubbelklick respektive högerklick. Bertram Stenlund påpekar i 

sitt enkätsvar behovet av en grundläggande undervisning kring filhantering som 

att flytta, kopiera och ta bort filer och mappar. 

 

Struktur 

Endast en av de lärare som har svarat på enkäten berättar att han skulle inleda sin 

undervisning med historik och hårdvara. De andra väljer att inleda och undervisa 

mest kring olika mjukvaror. Weiding skriver att han brukar köra en kortare 

genomgång av datorns uppbyggnad och dess olika komponenter.  

 

Hårdvaran kanske många gånger verkar som ett svårare kapitel att undervisa om. 

Det tar ofta lite mer tid och man vet inte riktigt vad som är viktigt att gå igenom. 

Baserat på detta så har vi valt att behandla såväl hårdvaran som operativsystemet i 

separata presentationer. Trots allt så är det här grunden till datoranvändandet 

ligger. Som Martin Sjölin mycket riktigt uttrycker sig så handlar det inte om att 

utbilda några datortekniker i grundskolan. Men för att klara sig själva så behöver 

de viss kunskap kring att fixa fel och eventuellt titta inne i datorn för att se hur de 

olika komponenterna hör ihop.  

 

För att den fortsatta dataundervisningen skall gå så smidigt som möjligt så är det 

viktigt att man börjar från början. Sen behöver man inte gå igenom hårdvaran mer 

utförligt än nödvändigt. Huvudsaken är att eleverna får ett hum om hur allt hänger 

ihop. Vidare så är det operativsystemet som styr datoranvändandet så en allmän 

kännedom om detta är också mycket viktig. All information samlas på olika 

diskenheter. Datorns stora lagringskapacitet ligger på hårddisken och för att 

eleverna skall få ett grepp om hur datorns olika mappar och filer är strukturerade 

så visas detta mycket väl i utforskaren. Innan man börjar undervisa och arbeta i 

olika program så krävs att eleverna fått undervisning kring dessa delar. 
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Varför data? 

Datorn skall, enligt läroplanen, integreras i den ordinarie undervisningen. 

Eftersom datorn är det naturliga och mest använda hjälpmedlet i dagens samhälle 

så måste den även få en roll i skolan värld. Bertram Stenlund drar 

datoranvändandet till sin spets då han menar att det är en demokratisk fråga. 

”Myndigheter, etc. lägger ut sin information på nätet, och om då endast ett fåtal 

vet hur man kommer åt informationen, kommer övriga att komma efter”, skriver 

Stenlund.  

 

Majoriteten av de tillfrågade lärarna i enkäten tycker att eleverna inte får den 

dataundervisning de behöver. De genomgående orsakerna är att det varken finns 

resurser eller tid för ren dataundervisning. Peter Malm trycker också på att 

skolledningen måste ta sitt ansvar i datafrågan. 

 

Eftersom datorn har en så pass stor roll i samhället så torde det vara självklart att 

eleverna får den undervisning som behövs för att leva och verka i sitt framtida 

samhälle. Detta är vårat ansvar som lärare. Det är vi som är VD:s för Sveriges 

framtid och det är bara vi, tillsammans med eleverna, som kan påverka 

beslutstagarna och skolans framtida undervisningssituation. 
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Linköpings universitet    Namn: 

IUV      

Grundskolelärarprogrammet    Skola: 

Ma/No 4-9 

Peder Vestman     E-mail: 

David Johansson 

 

 

Enkät – Datorundervisning i grundskolan 

En enkät till dataläraren på skolan. Sätt dig gärna ner när du har en halvtimme 

över och svara så utförligt som möjligt på följande frågeställningar relaterat till 

din egen undervisning och dina egna reflektioner. 

 

(1) Vad skiljer datorundervisningen gentemot undervisning i andra 

ämnen? Vad bör man tänka extra på? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

(2) Hur tycker Du att man på bästa sätt ska utforma sin 

undervisning? Föreläsningar? Eget arbete? PBL? Utveckla gärna! 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

(3) Har de flesta elever tillräckliga kunskaper inom data? Vad saknar 

de tycker du? 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 (4) Hur inleder du din undervisning, vad går du igenom först? 

Mjukvara/Hårdvara?  

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

(5) Vad är egentligen viktigt att gå igenom? Viktigast? 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

(6) Får eleverna den datorundervisning de behöver? Om nej, varför 

inte? 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

(7) Vad bör eleverna behärska när de går ut nian? Ge exempel? 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

(8) Varför är ”ämnet” data viktigt för dig? 

 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………… 
 

 

 

    /Tack för din medverkan! 
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