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Abstract 
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Inledning 
 
Datorer har varit och är ett ganska stort intresse i mitt liv. Från det att jag första gången 
fick prova på högstadiets beiga Compisdatorer tills dess att jag nu sitter med en egen 
svart dator framför mig. Att jag därför skulle försöka författa mitt examensarbete om 
datorer var ganska självklart.  
 
Från vävstolar som väver mönster med hjälpav hålkort på början av 1900-talet till att man 
nu loggar in i en skoldator med sitt tumavtryck via diverse räknemaskiner och digitala 
klockor har tekniken följt människan. Teknikutvecklingen har bildligt talat farit fram som 
en bred snölavin på ett brant fjäll. Efter snömassorna likt kottarna från granen snön välte 
försöker skolorna följa med teknikutvecklingen och spegla det samhälle vi har idag. 
Vad gör elever med datorerna i skolan, vad vill eleverna göra med datorerna i skolan och 
är de nöjda med den datorsituation de har i skolan idag? Det är frågor jag har ställt mig 
inför mitt examensarbete. 
Så träffade jag Patrik. Patrik är en gammal klasskamrat, en nu examinerad och 
praktiserande lärare på en skola här i Linköping. Efter en stunds samtal och en bitter 
kommentar från Patrik om hans elevers datorovanor ställde jag mig frågan: Vad gör 
elever med datorn och vad tycker de? Jag funderade även på Patriks påstående att de inte 
vet hur de ska göra. Hur skulle man dessutom vilja att det skulle vara i skolan, vad önskar 
man att man skulle få lära sig i skolan om man fick välja? Det är dessa funderingar jag 
har baserat mitt examensarbete på och beslutat mig för att lära mig mer om.  
 
 
 
Syfte och problemformulering 
 

Syfte 
 
Mitt syfte med detta examensarbete är att få bättre inblick och insikt i elevers förhållande 
till datorer. Jag har inriktat mig på elever som går i år 4-6. Genom att göra informella 
intervjuer samt observera elever och deras dator eller datorer i klassrummet och be 
eleverna svara på en enkät försöker jag nå mitt syfte. För att få perspektiv jämför jag 
mina resultat med tidigare skriven litteratur.  
 

Frågeställningar 
 
Vad utnyttjar elever i år 4-6 datorn till i skolan? 
Hur gör elever i år 4-6 när de arbetar med datorn i skolan?  
Vad tycker elever i år 4-6 om datorn/datorer i klassrummet? 
Vill elever i år 4-6 ändra på sina datorvanor i skolan? Om man vill ändra, hur/vad vill 
man då ändra? 
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Bakgrund 
 

Historia 
 
Min första kontakt med datorer var i fyran 1986 när en lärare berättade om när hon såg 
sin första dator på 60-talet. Det fanns minsann stora räknemaskiner som kunde räkna fort 
och mycket och de tog stor plats: "Nästan som hela vårt klassrum", minns jag att min 
lärare sa. Utvecklingen har gått fort och skolan har försökt hänga med och genom åren 
har många projekt kommit och gått. I det här textavsnittet kommer jag att försöka 
sammanfatta de projekt som varit tongivande eller på sitt sätt ändrat och satt spår i 
skolan. Huvudaktörerna på denna projektarena har varit Skolöverstyrelsen, Skolverket, 
IT-delegationen och KK-stiftelsen. 
 

Olika satsningar och projekt 
 
Under 70-talet startades PRINCESS (Project for Research on Interactive Competorbased 
Education SystemS) och DIS (Datorn I Skolan) och redan här nämns ord som "elevaktivt 
arbetssätt och individualisering”. Orden är idag välkända och frekvent förekommande i 
skolvärlden. I DIS skrevs det även om de tre nyckelorden: om, med och av datorer som 
skulle dominera projektet. Det skulle bedrivas undervisning om datorer och deras 
användning i samhället, samt man skulle arbeta med datorer som inlärningshjälpmedel 
och man skulle använda sig av datorer i skolan för att modernisera undervisningen. 
Datorerna skulle inte vara några ersättare till lärarna utan ett medel som skulle helga 
målen. (Lindh 1997) 
 
På 80-talet svängde pendeln lite och Prodis (PROgramvara och Datorutrustning I Skolan) 
tog fart. Man hade samma mål som DIS men man ville även få fram vad som var lämplig 
datautrustning. Programmen skulle vara lätta att förstå och dialogrutorna skulle ha ett så 
naturligt språk som möjligt. Samtidigt drog Tudis (TeknikUpphandling Datorn I Skolan) 
igång. Man ville ha en dator som var anpassad för skolbruk. Compis (COMputer In 
School) blev resultatet och till den skapades ett enkelt programmeringsspråk COMAL, ett 
slags hybrid mellan basic och pascal. (Lindh 1997) 
 
I mitten av 80-talet dök ordet Datalära upp bland projekten. Det skulle ske en 
treårssatsning på grundskolans högstadium. Riksdagen bestämde att 60 miljoner kronor 
skulle anslås till inköp av datorutrustning till skolan. Skolorna skulle bedriva "datalära" 
skriver Lindh (1997). För att en kommun skulle få del av pengarna skulle den själv lägga 
ut lika mycket som staten vid datorinköpen. Dvs om kommunen fick 2 miljoner av staten 
så skulle kommunen själv lägga ut 2 miljoner även den. Kommunen skulle även ha en 
plan för utbyggnad av dataläran samt ha en fortbildningsplan för lärarna. Man fick bara 
köpa utrustning godkänd av Skolöverstyrelsen.  
Resultatet blev kanske inte vad man hoppades. De 80 timmar datalära som var tänkt 
skulle hjälpa svenska högstadieungdomar greppa datavärlden blev bara knappa hälften i 
många skolor enligt Jörgen Lindh (1997)  
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Dataläraprojektet följdes av ytterligare en treårssatsning, det sk DOS-projektet (Datorn 
Och Skolan). Riis (1991) skriver om "Datorn som pedagogiskt hjälpmedel” i 
utvärderingen av DOS-projektet. Projektet var tredelat och bestod av ytterligare 
försöksverksamhet ute i skolor, regionalt utvecklingsarbete samt centralt 
utvecklingsarbete. Istället för som förra projektet där dataläran bara skulle beröra 
högstadiet, ville man involvera elever från alla stadier och ämnen. Regionalt pågick elva 
olika projekt som till mångt och mycket var knutna till lärarutbildningar på olika orter 
och centralt försökte man stödja de individuella skolorna samt utveckla programvara. 
Syftet med projektet var att man skulle samla och generera erfarenheter på den lokala 
nivån och det lyckades man med. De inblandade lärarna blev många erfarenheter rikare 
skriver Riis (1991) Det regionala utvecklingsarbetet var svårt att säga om det gick bra 
eller dåligt enligt Riis (1991), hon hänvisar då till att det var få projekt och att de 
rapporterade bristfälligt eller inte alls till utvärderingsgruppen.  
Det centrala utvecklingsarbetet gick relativt bra, det blev många program till datorerna 
men programvaran blev dåligt dokumenterad och manualer saknades i stor utsträckning. 
Man testkörde inte programmen på elever heller innan man började sälja dem. Dessutom, 
enligt Jedeskog (1996) var programvaran allt för avancerad och krävde mycket av för 
kraftlösa datorer. Lärarkompetensen var dessutom allt för låg på många håll. 1991 
avvecklas Skolöverstyrelsen och DOS-projektet likaså och istället tog Skolverket över 
enligt Riis (1991) 
  
1994 öppnar Skolverket det svenska skoldatanätet står det att läsa på deras webbplats 
http://www.skolverket.se/skolnet. Det fanns en ovana att hantera IT ute på skolorna och 
det ville man ändra på. 

 
"Den övergripande uppgiften för Skoldatanätet är att utveckla IT-användningen i 
skolan."  1 

 
På hemsidan finns korta och kostnadsfria kurser för både lärare och elever där man kan 
lära sig mer om Internet och hur man granskar en källa tex. Det går att som läsare börja 
ana att en satsning på ökad lärarkompetens är på väg. 
 
På KK-stiftelsens hemsida går att läsa om hur stiftelsen vill uppgradera Sverige och höja 
Sveriges konkurrenskraft och tillväxt genom att satsa pengar från de gamla 
löntagarfonderna. 

 
"KK-stiftelsen verkar för att med hjälp av IT utveckla skola och utbildning. 
Genom att stödja användandet av IT vill stiftelsen bland annat bidra till att skapa 
nya pedagogiska metoder vid den svenska ungdomsskolan och bidra till 
utveckling för såväl lärare som elever. KK-stiftelsen vill även utveckla annan 
kunskapsspridning genom att stödja användandet av IT, detta sker inom 
exempelvis handikappområdet och kultursektorn."2 

 
                                                 
1 http://www.skolverket.se/skolnet/om/presentation.html 
2 http://www.kks.se/dethargorvi/skola/ 
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Så står det på stiftelsen för kunskap och komptensutvecklings hemsida. KK-stiftelsen har 
en mängd projekt igång just nu men de projekt som rört skolan är i mångt och mycket 
avslutade och till viss del även utvärderade nu. Tidigare har man inom 
skolutvecklingsprojekten stöttat ca 500 olika projekt sedan 1995 över hela landet. Man 
har samarbetat med både Delegationen för IT i skolan och Skolverket. Kvar finns en 
erfarenhetsbank på KK-stiftelsens hemsida där man kan läsa om vad och hur andra skolor 
har gjort. 
 
Delegationen för IT i skolan ville uppnå likvärdighet och kvalitet för alla elever i deras 
kontakt med IT-samhället. Man ville ha ett demokratiperspektiv på datoranvändningen i 
skolan, alla ska få lära sig den nya tekniken.  Lärarna skulle kompetensutvecklas inom IT 
och arbetslag ute på skolor lära sig att jobba mer tvärvetenskapligt och med PBL, sk 
problembaserat lärande. Med alla dessa önskemål startades ITiS (InformationsTeknik I 
Skolan) 1999. 

 
"Regeringens satsning på IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta 
till sig och utnyttja de möjligheter den nya informationstekniken ger. Det innebär 
också ett stöd att göra lärararbetet mer varierat och skolan till en mer spännande 
arbetsplats för både elever och lärare".3 

 
Chaib, Bäckström, Chaib (2001) kommer i sin rapport fram till att ITiS har fallit väl ut. 
De tre har tillsammans författat en rapport som inleder den utvärdering som ska ske av 
projektet. Lärarna har kommit en bit på väg vad det gäller att lära sig mer om IT och det 
elevaktiva arbetssättet som vi känner igen från tidigare projekt har varit positivt men det 
finns mycket kvar att lära säger lärarna. Chaib, Bäckström, Chaib (2001) kommer att 
fortsätta utvärdera projektet kvalitativt och ett team vid högskolan i Halmstad kommer att 
utvärdera det ur ett kvantitativt perspektiv. 
 
 
För att sammanfatta kan man säga att i tre årtionden har dessa projekt och tongivare  varit 
dominerande. 
 
70-tal DiS, PRODIS och TUDIS 
80-tal Datalära och DOS 
90-tal KK-stiftelsens många småprojekt och ITiS 
 

Argument för datorer i skolan 
 
Med all denna historia i bagaget kan man fråga sig varför har vi har datorer i skolvärlden? 
Meningen är att skolan ska förmedla kunskap enligt LpO-94. Hur gör man det bäst? Är 
det genom att integrera datorn i undervisningen eller inte? Enligt Sonja Farkell-Bååth 
(2000) som har gjort en undersökning angående datorstöd i matematiken ska det finnas 
datorer i klassrummet eftersom hon menar att de bidrar till att underlätta inlärning. 
  
                                                 
3 http://www.itis.gov.se 
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"Av denna undersökning framgår att elever med datorstöd (experimentgruppen)  
får signifikant bättre resultat än elever som ej haft tillgång till detta hjälpmedel 
(kontrollgruppen)." (s. 152  ) 

 
Avsikten med hennes studie var att pröva datorns värde som inlärningsresurs och dess 
förmåga att förbättra stämningen i klassrummen. Hon fick sin inspiration bland annat från 
Los Angeles i USA där några lärare och förskollärare märkt att datorn hade en mycket 
positiv effekt på eleverna och barnen. Hon finner även att både flickor och pojkar gynnas 
av datorerna. Eleverna hjälper varandra mer och arbetet i smågrupper blir trivsamt. Det 
försprång som Farkell-Bååths (2000) experimentgrupp på mellanstadiet skaffar sig 
gentemot kontrollgruppen består och skillnader går att uppmäta även i slutet på år sju när 
eleverna har splittrats från sin gamla miljö, lärare och klasskamrater. Man kan alltså se 
Farkell-Bååths (2000) slutsats som att datorer finns i skolan för att man ska lära sig saker 
bättre. Hon har även kommit fram till att både pojkarna och flickorna i båda grupperna är 
intresserade av datoranvändning och det är en bra förutsättning om man ska kunna lära 
sig någonting. Gunilla Lindqvist (1999) skriver om den betydande ryska läraren 
Vygotskijs tankar kring pedagogisk psykologi och vikten av att man är just intresserad i 
en lärande situation: 
  

"Därför kräver grundregeln att hela utbildningssystemet och all undervisning 
byggs upp med noggrann hänsyn till barnens intressen." (s 56)   

 
 
Farkell-Bååth (2000) anger ett ytterligare skäl till varför det ska finnas datorer i skolan: 

 
"Som förberedelse för vuxenlivet behöver eleverna under skoltiden få använda 
datorer som verktyg i skolarbetet"  (s 27 ) 

 
Stigmar (1997) redovisar däremot att olika studier visar på att medier av skilda slag ej 
påverkar inlärningen så mycket.  
Övertron till datorn får inte ta överhand utan man ska fokusera på strategier de 
studeranden tillämpar för att organisera ett stoff istället. Metod och medium är inte så 
viktigt menar han.  
 

"Skolan och undervisningen behöver variera mellan en stor arsenal av medier och 
metoder, där ingen av dessa betraktas som överlägsen den andra. Något 
universalmedium eller obetvinglig metod står ej att finna oavsett hur mycket vi 
söker." (s 61)  

 
 
Det finns fler skäl till att ha datorer i skolan. Jedeskog (2002) menar att det finns ett 
demokratiskt perspektiv liksom ett arbetslivsperspektiv. Alla har kanske inte råd att ha en 
dator hemma och då ska eleverna lära sig konsten att hantera IT i skolan. Vad det gäller 
arbetslivsperspektivet så har det tonats ner sen 80-talet menar Jedeskog (2002). Och om 
man tittar på Riis (1991) utvärdering av Skolöverstyrelsens satsning på Skolan och 
Datorn stämmer det in, arbetslivsperspektivet var starkt då. ITiS var från början 
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meningen till för att lärarna skulle lära sig hantera IT på ett bra sätt men har ändrat 
karaktär lite till att bli en satsning på arbetslagsarbete och integrera IT på ett bra sätt i 
undervisningen, (Jedeskog 2002) 
 
För att sammanfatta kan man säga att datorer genom åren har funnits i skolan av fyra 
skäl. Man önskar att eleverna ska lära sig mer och snabbare, att de ska lära sig att arbeta 
på ett nytt sätt, alla elever har inte tillgång till dator hemma varför det är bra att det finns 
datorer i skolan samt att kunna hantera informationsteknologin är bra om det behövs för 
att få ett jobb i framtiden. 
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Litteraturstudie 
 
Många före mig har också varit intresserade av elever i skolan och deras värld kring 
datorer och här försöker jag nu relatera mina frågeställningar till den litteratur jag hittat 
och läst. 
 

Vilka aktiviteter förekommer vid datorn? 
 
Enligt Mediebarometern 2000 är det 67% av de 9-14-åringar som har tillgång till 
persondator hemma som spelar dataspel dagligen, 47% använder Internet dagligen, 11% 
gör skolarbete och 2% skriver brev eller liknande varje dag.  
 
Barbro Johansson (2000) försöker sammanfatta elevers datoraktiviteter i sin avhandling 
"Kom och ät! Jag ska bara dö först". Hon menar att barn spelar dataspel, använder 
Internet, chattar, skickar e-post, skriver dokument så som brev, sagor och berättelser. 
Barnen skriver även rent handskrivna berättelser och brev, tränar glosor, målar, provar på 
att göra bildspel, skapar musik, använder övningsprogram och undersöker datorn som 
tekniskt fenomen genom att ändra inställningar och lägga in kod.  
Hernwall (2001) som haft kontakt med elever från olika håll i Sverige menar att eleverna 
även gör egna hemsidor men att det är själva producerandet av hemsidan som är viktigt 
inte om den syns ute på Internet eller inte. De elever Hernwall har träffat associerar till att 
datorn både är ett kommunikationsmedel, man ska kolla och skriva mejl, och ett 
aktivitetsmedel, man ska söka på Internet, spela spel eller skriva. 

 
"För barnen är det programmen, applikationerna, och de aktiviteter eller 
funktioner de gör möjligt som gör datorn till vad det är." (s. 102) 

 
Även Johansson (2000) har noterat att eleverna ser datorn som ett ting de aktiverar sig 
kring. 

 
"Det är värt att lägga märke till Edwards kontrast till dataspelandet är att sitta vid 
tv:n och slöa. Passivt tv-tittande är för Edward motsatsen till att spela de 
strategispel som han brukar ägna sig åt." (s 69) 

 
 
(Edward syftar på strategispel han spelar på sin dator. Min kommentar) 
 
Och det är oftast genom spelande eleverna har kommit i kontakt med datorn först men 
även målande och skrivande är aktiviteter Johansson (2000) ser som ingångsaktiviteter. 
Hon påpekar vidare att dataspelen sällan överges, utan man vidgar sitt 
användningsområde och då även sitt spelande.  
 
I en artikel från "Barn, nytt fra forskning om barn" skriver Patrik Hernwall (1999) om 
spelande som ingångsaktivitet. 
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"Det första och självklara intresset, är datorspel. Sedan följer ett prövande av s.a.s. 
den egna datorns möjligheter, med ordbehandlingsprogram, ritprogram och 
liknande. Nästa steg är Internet, vilket leder fram till e-postskrivande och 
chattande." (s 40)  

 
Enochsson (2001) skriver och refererar till en opublicerad artikel som skrivits av Lars-
Erik Jonsson 1997 att eleverna inte gör så mycket mer än flyttar runt bilder och byter 
typsnitt i textdokument när de jobbar med datorn. Detta kan låta negativt men Enochsson 
skriver senare i sin text om ett projekt där de elever hon träffade skulle producera en 
broschyr där en del av broschyrerna var skrivna för hand, andra var skrivna delvis i 
datorn och hade bilder som var ditklistrade med riktigt klister och andra elevers 
broschyrer var gjorda helt i datorn där bilder flyttats runt och ändrats utan att behöva 
klippa med riktig sax.  

 
"Om man har lärt sig tekniken som behövs för att hitta bilder, klistra in dem och 
flytta runt dem, så är det ett lättare sätt än att kopiera bilder ur böcker och klistra 
in. Blir det fel blir det svårt att ändra. I datorn finns möjlighet att ändra både 
storlek och placering." (s 163) 

 
 

Hur gör eleverna när de arbetar med datorn? 
 

Hur spelar eleverna?  
 
Johansson (2000) har försökt dela in dataspel i många olika kategorier. Bland dessa syns 
de tidiga pek och klicka-spelen man brukar sätta i händerna på de yngsta tex spelet om 
Pippi Långstrump. Lek och lär-spel finns det gott om, tex Backpacker där man ska 
komma ut i världen och klara sig med en viss summa pengar. Man får extra pengar om 
man kan svara på frågor om landet man befinner sig i och man kan söka jobb inom 
landets olika stora näringar. Vidare beskriver hon strategispel, plattformsspel, 
äventyrsspel, sportspel och många fler. 
 
När det kommer till själva spelandet påstår Johansson (2000) att eleverna både 
samarbetar och inte samarbetar. Det handlar om att man gärna vill glänsa med sina 
kunskaper om ett spel inför sina kompisar samtidigt som man inte vill avslöja för mycket 
för då dröjer det inte länge förrän man blir av med sin plats på high-scorelistan.  
 
Man spelar ofta ensam skriver Johansson (2000) när man är ensam hemma eller när det är 
dåligt väder. Datorn har en skärm, ett tangentbord och en mus, då är det inte så konstigt 
att spela är något man gör själv enligt Johansson (2000).  
 
Om man däremot måste välja mellan att spela dataspel eller umgås med en kamrat blir 
det oftast att man väljer kamraten och sen kanske man spelar något dataspel tillsammans.  
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Johanssons erfarenhet säger att eleverna spelar respektlöst. Att dö är inte att dö utan att 
börja om från senast sparade version.  
 

Hur använder eleverna Internet?  
 
Enligt Mediabarometern (2000) är 9-14-åringar ute på Internet 37 minuter/dag och hur de 
jobbar med Internet är olika konstaterar Enochsson (2001). Vissa elever söker 
urskillningslöst och är inte så kritiska i sitt webbsideval när de tex söker ny kunskap och 
information, medan andra är kritiska och de som kommit längst är både kritiska och 
reflekterar över sidors relevans och trovärdighet. Det är även dessa elever som ser 
Internet som det nätverk det är påpekar Enochsson (2001).  
Hernwall (2001) skriver om Regina som gissar adresser när hon söker på Internet (tex om 
man vill ha tag på SJ's hemsida provar man med att skriva sj.se, min anmärkning) 
Hernwall (2001) menar att detta kräver god kännedom om hur Internetadressering är 
uppbyggd. 
Enochsson (2001) skriver att texterna på Internet ofta kräver mer bearbetning och 
sållning än de texter som finns i läroböckerna. Hon menar dessutom att  
  

"Det är tydligt att barn i dessa åldrar (9-11) har förmågan att kunna reflektera över 
trovärdigheten i webbsidor och faktiskt gör det" (s. 203) 

 
Men det räcker inte med att vara intresserad av Internet och datorer för att man ska vara 
kritisk i sitt tänkande till Internet konstaterar Enochsson (2001)  
 

Hur chattar eleverna? 
 
Först hittar man på ett namn för man vill inte skriva sitt riktiga namn tycker de elever 
Hernwall (2001) har träffat. De menar att om man lämnar ut för mycket på Internet och 
en chatt så kan man bli våldtagen eller någon kan komma och göra inbrott i ens hus om 
man har lämnat ut adress. Sen letar man upp ett chattrum på någon chatt, Agoraskola 
(som inte längre finns, den är nedlagd, min kommentar) eller Aftonbladets chatt tex. Ofta 
går man in tillsammans. (Hernwall 2001)  
 

"......., där någon sköter tangentbordet och de övriga är aktiva i konstruerandet av 
dialogen." (s 129)  

 
Eller som Johansson (2000) uttrycker det  
 

"Precis som att det känns skönt att ha en kamrat med sig när man ger sig ut i en 
främmande fysisk miljö, kan det kännas tryggt att vara två när man chattar. " 
(s.129)  

 
Vanligt är enligt Hernwall (2001) att man hittar på om sig själv, framförallt att man utger 
sig för att vara äldre än man verkligen är. Detta för att få uppmärksamhet och någon att 
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chatta med. (Detta var främst elever ur Hernwalls yngre grupp elever, ca 8-10 år, som 
uttalade en önskan att vara äldre. Min kommentar.) Även Johanssons (2000) elever håller 
med om att man bör vara äldre än man är när man chattar. 
Johansson (2000) menar att de elever hon mött inte är så intresserade av dem som är 
okända ute på chatten utan att de gärna "pratar" med dem som de redan känner, kanske 
tom kompisar som sitter ett par datorer bort i samma datasal. Hennes elever påpekar dock 
att det är roligt att träffa nya människor också.  
 

Hur ordbehandlar man? 
 
Lindh (1997) berättar om ett projekt där en lärare använder sig av nätverk där eleverna 
ska använda datorn i ett syfte att öva sina kunskaper i ämnet svenska samt träna sin 
färdighet i att skriva och hantera textbehandlingprogrammet. Läraren skickar bland annat 
över halvfärdiga texter och dikter som eleverna ska avsluta eller fylla i delar i. Eleverna 
känner sig positiva till detta och de fyller i rim där det saknas i dikterna och avslutar 
halvfärdiga historier läraren skickar ut via nätverket. Lindh (1997) visar dock på att vissa 
svagpresterande elever som får specialundervisning tycker att tangentbordet är svårt att 
behärska vilket även stärks av Hernwalls (2001) noteringar om chatt och faran med att 
ljuga om sin ålder. Ju äldre man är desto snabbare förväntas man kunna skriva och ha rätt 
fingersättning vilket man inte alltid har när man är ung.  
 
 

Vilken attityd har elever till datorer i skolan? 
 
Enochsson skriver i sin doktorsavhandling "Meningen med webben" (2001) att alla 
elever hon har mött är positivt inställda till datorer i skolarbetet och ingen ifrågasätter att 
de används, elevernas förhållande till datorer är okomplicerat.  
 
Många av de föräldrar Johansson (2000) har varit i kontakt med påpekar att datorn är ett 
nödvändigt redskap för barnen om de ska klara sig i framtiden eller som när Johansson 
(2001) citerar Janne, pappa till Ante 12 år  

 
"Hänger man inte med i datan alltså, i framtiden, när man är [så gammal] som 
Ante, då har man inte så mycket att säga till om." (s 62) 

 
Johansson (2000) tar även fram det positiva ur ett demokratiperspektiv när hon citerar 
lärare som pratar om jämlikhet. Om det finns datorer i alla skolor och eleverna får lära sig 
att hantera tekniken där behöver det inte bli en klassfråga om man ska klara sig i 
framtiden eller inte. Man måste inte ha en dyr dator hemma utan kan klara sig med dem 
som finns i skolan menar de lärare Johansson (2000) har träffat. Föräldrarna anger annars 
flera skäl till att skaffa dator hemma. De menar att deras barn när de jobbar med datorn 
förutom att främja inlärningsteknik även får högre motorisk kompetens liksom social 
kompetens. Datorn är dessutom praktisk och rolig. 
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Dock går de elever Johansson träffat åt lite olika håll. De nämner de skäl föräldrarna 
säger som argument för att ha dator hemma men samtidigt påpekar de att datorn hör till 
det onyttiga och drar paralleller till mat. De menar att datorn är som pizza och leka ute är 
som spenat. Pizzan och datorn står för det onyttiga och spenaten för uteleken, det som är 
nyttigt och bra. 
 
Detta tar även en del av föräldrarna upp senare i Johanssons bok (2000). De föräldrarna 
menar att det finns negativa sociala effekter och att datorn stjäl tid och deras barn därmed 
går miste om tiden för lek med kamrater, läxor samt det kreativa, när man inte har något 
att göra och därmed så tråkigt att man hittar på något själv att göra. Vidare säger 
föräldrarna att det är tröttsamt för ögonen och man kan få ont i axlar, ögon och rygg om 
man sitter för länge framför datorn. De uttrycker även en oro för det innehåll på Internet 
som inte är seriöst samt den ekonomiska aspekten då spel och Internetuppkoppling kan 
vara dyra saker. Eleverna håller här med sina föräldrar.  
 
Hernwall (2001) skriver om Emil och att han tycker att det är roligt att använda datorer 
men uttalar en undran över om han verkligen lär sig något egentligen. Datorn får 
representera ett slags tidsfördriv, underhållning eller mellanrum. Hernwall visar dock att 
de elever han mött som har ganska fri och stor tillgång till datorer inte håller med om att 
datorn skulle vara något tidsfördriv eller någon mellanrumsaktivitet. Det är för de elever 
som har liten tillgång till datorn som denna representerar tidsfördriv, underhållning och 
mellanrumstid. 
 

Vill man ändra sina datorvanor och i så fall hur? 
 
I en artikel i Datorn i Utbildningen nr 3, 1997 står att läsa om Ängaboskolan i Alingsås 
som har applicerat en modell med datakörkort. Modellen går även ut på att de äldre 
eleverna ska vara faddrar för de yngre som inte kan så mycket om datorer än.  
Liksom ett riktigt körkort finns det nivåer på Ängboskolans körkort, från A till E där A är 
den nivå som anses var den mest enkla. Man ska kunna starta och stänga av datorn i rätt 
ordning, veta vad datorns olika delar heter, kunna välja de ämnesprogram som finns i 
skolans dator samt känna till vad man får göra med skolans datorer ur en etisk synvinkel. 
Sen fortsätter det uppåt i nivåerna. För att få ett C-körkort ska man tex kunna använda cd-
rom, söka information på Internet på ett effektivt sätt samt kunna använda ett 
grafik/layoutprogram. På C-nivån kommer även fadderperspektivet in. För att få 
uppgradera sitt körkort till ett D-körkort ska man ha handlett en yngre elev så att den 
klarar körkort A och för att nå E-nivå ska man ha rätt fingersättning och skapa egna 
databaser. Dessa nivåer har dock ändrats lite och kravet på rätt fingersättning är inte 
längre kvar. 
 
Initiativtagaren fick hjälp av pengar från KK-stiftelsen och jobbade fram modellen. Dock 
jobbar hon inte längre kvar på Ängaboskolan men enligt nuvarande IT-ansvarig på skolan 
framgår det att modellen fortfarande är vid liv och fungerar väl. Hon berättar vidare att 
körkortet numera är implementerat i hela kommunen men ser lite olika ut på olika skolor. 
Det hon upplever är svårt med kortet är att få de övriga lärarna att förstå att det tar tid att 



 16

lära sig hantera datorerna och hon får ofta puffa och mana de andra lärarna så att de ger 
eleverna tid med datorn. Hon ser också ett tekniskt problem och det är att datorerna hela 
tiden behöver uppdateras och hållas vid liv så att de är brukbara. Det som hon tycker är 
positivt är dock att eleverna tycker det är kul med kortet och hon ser stora fördelar med 
att det är så kallat faddersystem på skolan. Faddrarna ligger hela tiden ett steg före på 
körkortet och kunskaperna hålla aktuella tack vare att de måste instruera yngre elever för 
att själva kunna gå vidare. Hela Ängaboskolans körkortsnivålista finns med som en 
bilaga (bilaga 3). 
 
Om man nu har någon form av IT-undervisning eller datalära på sin skola kan det vara 
vist att läsa ett par ord av Bjarne Herskin. 
Dansken Herskin är starkt kritisk i sin bok "IT-undervisning med användaren i centrum" 
mot den IT-undervisning som förekommer idag inte bara i skolan, utan även när det ska 
kompetensutvecklas på olika företag. Han menar att den "Hands-On" undervisning som 
sker idag är förenad med en rad problem.  
Han ser ett mönster där man först har en lärarledd genomgång där läraren visar deltagarna 
hur de ska lösa uppgiften och läraren demonstrerar på en egen dator. Sen är det dags för 
deltagarna att lösa samma uppgift menar Herskin (1999). Då dyker det upp en del 
problem. En stor del av deltagarna har svårt att komma ihåg den information läraren gett 
vid genomgången. För att lösa detta problem kan man göra på två olika sätt. Antingen 
kan man ha många lärare som hjälper få deltagare eller så anammar man den så kallade 
Pinocchio-modellen där man likt en dockförare dikterar och styr deltagarna och tar en 
knapptryckning i taget. Alternativet är att man lämna en skriftlig instruktion men man får 
då samma effekt med en dockförare och ett gäng marionetter som sitter framför 
datorerna.  
Herskin (1999) menar att det finns tre grundläggande problem. Ett minnesproblem, ett 
förståelseproblem samt ett beroendeproblem. Herskin ser t ex den detaljrikedom som 
präglar.informationsteknikskunskapen som ett minnesproblem. Det finns även problem 
med att man måste minnas i vilken ordning man ska göra saker, en sk sekventiell 
uppbyggnad. Komplexiteten-att datorn är så stor och rymmer så mycket är också ett 
problem liksom att det finns många termer som är specifika för datorn. 
Herskin (1999) anser att "Hands-On"-undervisningen ska vara kvar men vara mer 
inriktad på förståelse och delar sedan med sig av sin lösning på problemen och mycket 
handlar om att ge exempel och kunna ge visuella lösningar. Man borde ge principen 
bakom detaljerna och använda problemorienterade förklaringar tycker han. Han tycker att 
man som lärare ska vara en vägvisare och språkproblemet borde ges mer utrymme och 
man ska förklara svenska ord och översätta ord från främmande språk. Istället för att lösa 
minnesproblemen med små och korta bitar åt gången ska man jobba med större portioner 
eller förklara en nivå i taget. Många program har idag liknande användargränssnitt och 
det kan man utnyttja genom att överföra den förståelse som man har i redan bekanta 
program och applicera den på nya program. (Herskin 1999) 
 
 
I min hittills redovisade litteraturstudie syns det att tidigare undersökningar visar att 
eleverna mest surfar, ordbehandlar, spelar och chattar. De gör det med olika skicklighet 
men med entusiasm, nyfikenhet och glädje.  
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Metod 
 
Jag har valt att använda mig av tre metoder. Dels har jag delat ut en enkät, dels har jag 
observerat och samtalat med elever för att finna svar på mina frågor. Detta har jag gjort 
för att jag ser både brister och fördelar med de tre metoderna. Det jag finner ut är att det 
man förlorar på en metod vinner man på en annan. Därför använder jag så många som tre 
metoder.  
 

Urval av skola 
 
För att få tag på en skola som skulle kunna fylla mitt behov av datoranvändande elever 
sökte jag mig till Kommunen och anställda där förmedlade en kontakt mellan en lärare på 
Bergskolan och mig. Läraren är engagerad i frågor inom ITiS och eleverna är, för att 
jämföra med andra elever i Kommunen, vana vid datorer.  

 

Presentation av Bergskolan och deras elever 
 
Jag har valt att koncentrera mig på elever i åren 4-6 för att när jag ser mig själv i en 
pedagog-elev situation är det elever i dessa ålderskategorier som syns i mitt huvud. 
Samtidigt är det i denna ålder som man börjar kunna föreställa sig det möjliga inte bara 
det verkliga enligt Imsen (1992) och det tycker jag verkar bra om man ska föra ett 
givande samtal i vetenskapligt syfte. Man börjar i, den vad Piaget kallar, formellt-
operationella perioden kunna tänka i abstrakta banor vilken börjar utkristallisera sig i 11-
års ålder. (Imsen 1992) 
 
På Bergskolan finns 173 st elever varav 83 flickor och 90 pojkar. Eleverna kommer 
främst från ett område med många bostadsrätter men några barn bor i villa och några få i 
hyresrätt.   
Skolan har totalt 21 st elevdatorer vilket innebär 8.2 st elev/dator. Om man relaterar till 
skolverkets rapport nr 208, Skolans datorer 2001 -en kvantitativ bild så går det 8.4 
elever/dator i Sverige idag så gällande den kvantitativa biten av datorerna är elevernas 
situation liknande den i många andra svenska skolor. Vad det gäller den kvalitativa delen 
av elevernas datorsituation är det svårt att säga något eftersom variationen är så stor i 
Sverige idag. En del skolor har toppmodern utrustning och andra har datorer från 
nittiotalets mitt. Eller som Jedeskog (2002) påpekar, det gäller ju att de datorer man har 
fungerar och inte är trasiga heller.  
 
Skolans datorer står utspridda i skolan, de flesta finns i klassrummen eller angränsande 
grupprum men det finns även två datorer i skolans lilla bibliotek.  
 
De lärare som är med i ITiS-projekt, för det är det några lärare som är, har fått egna 
bärbara datorer som de kan ta med sig till skolan om de inte vill jobba hemma. Det finns 
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10,5 st årsanställda på skolan vilket betyder ca 16 elever per anställd lärare vilket kan 
jämföras med rikssnittet som är ca 13 elever per lärare.  
Det är en jämn klass när det kommer till könsfördelning och storlek. Klass 4-6 AB är 58 
stycken och jobbar delvis åldersintegrerat men vid vissa tillfällen som tex engelska 
åldersindelat. De har två klassföreståndare men träffar även två andra lärare frekvent.   
 
Skolan har ett e-postssystem som är knutet till resten av Stadens skolor. Det har ett 
webbgränssnitt så man kan nå det från i stort sett vilken dator som helst som har 
Internettillgång. Gränssnittet är dock lite begränsat men är i skrivandets stund på väg att 
uppgraderas så att man bland annat kan skapa e-postlistor. Just nu kan man skicka e-post 
och bifoga dokument men inte så mycket mer.   
 
 

Enkät som metod  
 
Det som är positivt med enkäter enligt Dahlström (1970) är att metoden är ekonomisk, 
man kan nå människor som kan vara svåra att åka till, man kan fråga många människor 
samtidigt utan att de påverkar varandra, man kan som svarare känna mindre press och 
tvungenhet om man svara på en enkät och man kan känna mer lugn och ro med en enkät 
än om man tvingas svara på frågorna på en gång som i en intervju.  
 
Min enkät delades ut och fylldes i under lektionstid när jag var där vilket gjorde att jag 
kunde svara på frågor om eleverna tyckte mina frågor var oklara. Jag kunde dessutom 
kontrollera bortfallet och jag kunde se elevernas reaktion på frågorna, om de var negativt 
inställda till min enkät eller vilket humör de var på. På detta sätt anser jag att jag har 
missat en del av de negativa konsekvenser som kan tänkas följa på en enkät. När jag 
dessutom gjorde två pilotintervjuer så som Doverborg, Pramling (2000) föreslår 
upptäckte jag att mina frågor inte var så värdeladdade, eleverna svarade snabbt och utan 
knot därför ställde jag dem istället skriftligt och i enkätform. Enkäten finns med i sin 
helhet i bilaga 1. 
Totalt fick jag in 50 st enkäter, alltså var det 8 st elever som inte svarade på enkäten. 
Anledningen till bortfallet var att några elever var sjuka, samt att några få var iväg på 
andra aktiviteter.  
 
 

Observation som metod 
 
Att sätta ord på hur man gör något kan vara svårt tycker jag. Det kan då vara lämpligt att 
observera hur man gör. Det vanligaste sättet att registrera observationer är att anteckna 
vad man ser, eller använda bandspelare eller om man vill ha en visuell bild, 
videobandspelare. Dessa små tips kommer från Rubenstein-Reich, Wesén (1986), två 
lärare på förskollärarlinjen vid Lärarhögskolan i Malmö.  
De skriver vidare om de observationsmetoder och metodens indelning såsom löpande 
protokoll, indirekta metoder tex intervjuer och teckningar, dagbok och kategorischema. 
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Den metod jag har använt mig av är det de kallar för löpande protokoll. Man skriver med 
egna ord det som händer under en viss tid. Rubenstein-Reich, Wesén (1986) 
rekommenderar fem minuter som en lagom tid för en observation.  
När man skriver sitt protokoll bör man berätta i saklig ton vad som händer, tolka och 
värdera kan man göra senare. När man gör ett löpande protokoll bör man börja med att 
bestämma om man ska följa en person eller en miljö. Jag har valt en miljö för att jag vill 
täcka upp många elever. Sen gäller det att anteckna utgångsläget: datum, tidpunkt och en 
kort bakgrund.  
När man observerar anser Rubenstein- Reich, Wesén (1986) är det ett par saker man bör 
vara alert på. Man bör tänka efter själv så att man är medveten om att man som 
observatör är en del i observationen, att man kan påverkas av sitt humör, sin egna 
kulturella bakgrund, samt att ge observationen tid och vara rik i sitt språk. (Rubenstein-
Reich, Wesén 1986) 
 
Jag försökte till mångt och mycket följa Rubenstein-Reich och Weséns anvisningar och 
tips. Oftast satt jag lite längre än fem minuter men detta för att se eleverna avsluta sina 
aktiviteter. Anteckna försökte jag också göra flitigt och jag märkte fördelen med att vara 
objektiv i observationsögonblicken. Det är lättare att vara värderande efteråt.  
Eleverna satt i klassrummen när jag observerade dem. Det var främst där datorerna fanns 
och jag började alltid en observation med att presentera mig och fråga om jag fick sitta 
med eleven när den utförde sin datoraktivitet. Datorn eller datorerna stod oftast utspridda 
i klassrummets hörn på vanliga bord och bänkar eller på datorbord. När jag avslutat en 
observation gick jag ofta vidare till nästa dator och elev och frågade om jag fick sitta en 
stund. Oftast hade jag tur och eleverna hade inte suttit så länge och jobbat men i de fall 
när eleverna hade suttit ett bra tag försökte jag fokusera på exakt vad de gjorde när jag 
satt med dem och inte så mycket på vad de hade gjort innan.   
 

Informella intervjuer som metod  
 
Dahlström (1970) redovisar några positiva aspekter med att intervjua i sin bok "Intervju 
och enkätteknik". Dessa fördelar hör dock till de formella intervjuerna men kan antas 
även vara fördelar att dra nytta av i en mindre formell intervju. Man kan som intervjuare 
stimulera så att man får fylligare svar, man kan ställa följdfrågor, man kan övertala 
svararen att svara så minskar man bortfallet, man kan förklara sina frågor som intervjuare 
och man kan kontrollera så att svararen förstår frågorna rätt menar han. Man kan 
dessutom registrera otalat språk så som kroppsspråk och klädstil menar Dahlström 
(1970).  
 
För att en intervju ska gå så bra som möjligt påminner Ekholm och Fransson (1979) om 
att man ska vara väl förberedd och ha planlagt noga för att det ska gå bra. Man ska 
dessutom:  
 
1. Informera om intervjuns syfte 
2. Motivera svaranden att ge den information som intervjuaren söker  
3. Ställa frågor 
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4. Följa upp svar 
5. Registrera relevant information 
6. Systematisera och analysera erhållen information 
 
Eftersom jag kom att ha en lite mer informell intervjusituation blev det svårt att slaviskt 
följa Ekholm och Franssons modell men jag informerade i alla fall om varför jag var i 
klassrummet när jag kom till klassen. Jag berättade lite om vad jag gjorde och de verkade 
på det klara med att jag skulle skriva en längre uppsats. Eleverna fick även ställa frågor 
till mig om det var något de undrade om mig som person eller min uppsats. Dock ställde 
de inte så mycket frågor, mest egentligen om min pojkväns bil som stod parkerad utanför 
klassrumsfönstret. Hur detta ska tolkas lämnar jag till läsaren att göra. 
När jag sedan satt vid datorn bredvid eleven försökte jag taktiskt ställa mina frågor 
(bilaga 2) och försökte följa upp med följdfrågor. 
Jag hade inte med mig bandspelare vid detta tillfälle utan registrerade elevernas svar med 
penna och papper i stolpform. Detta trots Doverborg och Pramling-Samuelssons tydliga 
uttryck för hur bra det är med bandspelare: 
   

"Vi tycker det har stora fördelar att spela in intervjuerna." (s 26) 
 

Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) anser att det är nästan omöjligt att hinna 
med och anteckna vad barnen säger under hela intervjun. Varför jag inte har spelat in är 
för att Ekholm och Fransson skriver i "Praktisk intervjuteknik" (1979) att bandspelaren i 
vissa fall kan hämma människor och jag håller med Ekholm Fransson, det är min 
erfarenhet också.  
När jag sedan kom hem efter observationsdagen analyserade jag och systematiserade så 
jag inte skulle glömma något av de intryck jag fått. Jag genomförde en formell intervju 
samt ett antal kortare och längre informella samtal då jag hade möjlighet att ställa en eller 
flera av mina frågor. (bilaga 2)  
 
Jag har nu försökt beskriva de metoder jag har använt mig av och hur jag gjorde när jag 
var hos eleverna. Nedan följer ett par korta kommentarer till min metod  
 

Kommentarer till metoderna 
 

Enkäten 
 
Det syntes ganska tydligt att enkäten var svår för eleverna. Trots att jag hade gjort två 
pilotintervjuer som gick mer än lätt blev enkäten svår. Samtidigt som jag inte ville ge för 
mycket tips och vägledning, jag ville ju inte styra svaren, så var det svårt ibland för 
eleverna att förstå exakt vad jag frågade efter. Eleverna hade frågor främst om frågan 
"Vad gör du mest när du har datorn i skolan?" och den sista frågan "Är det något du inte 
kan göra på datorn (i skolan) som du skulle vilja göra eller lära dig?" Då försökte jag 
förklara och ge exempel: "När satt du vid datorn senast, var det idag eller kanske igår, 
vilket ämne var det ni hade då?" och för att förtydliga den sista frågan: "Känner du 
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någon, en kompis eller syskon eller så som kan göra något på datorn som du skulle vilja 
lära dig?" Annars tyckte jag det var svårt att göra en enkät. Det är svårt att få den 
personlig samtidigt som en ung människa ska ta den på allvar. Som den blev nu kändes 
det som att den blev för stel och opersonlig. 
  
 

Observationerna 
 
Det här var den metod jag kände mig mest hemma med, det var skönt att sitta bredvid och 
även om eleverna verkade medvetna om att jag satt där och tittade verkade de inte 
besvärade. Det var få elever som vred på sig eller kastade blickar åt mitt håll. Samtidigt 
som det var behagligt kunde jag inte alltid hålla mig opartisk, jag försökte i det längsta 
hålla tillbaka kommentarer eller ledtrådar till eleverna om jag satt på någon information 
de behövde. I vissa fall delade jag dock med mig av mina erfarenheter vad det gällde tex 
internetsökning eller struliga hemsidor som inte fungerade på ett logiskt sätt. Och i de 
flesta fall förde jag småsamtal för att få underlag till mina frågor om vad eleverna gjorde 
och vad de tyckte om datorerna. Dessa små samtal blev en hjälp så att jag kunde få en 
allmän bild av vad eleverna tyckte om skolans datorarbete. 
 

De informella intervjuerna 
 
Egentligen hade jag bara en solklar informell intervju och det var den med de fyra 
flickorna (se resultatdelen) och nu i efterhand kanske jag skulle ha velat träffa fler flickor 
och pojkar men samtidigt finns det begränsande faktorer såsom tid och tillfälle. Det kan 
vara svårt att kräva att elever ska kunna frigöras från den ordinarie undervisningen utan 
istället fick det bli små mycket informella intervjuer med de elever som jag samtidigt 
observerade. Ibland ställde jag en av frågorna från frågeformuläret (bilaga 2) och ibland 
fler. Detta beroende på hur länge jag satt med eleven/eleverna och om det var läge att 
ställa frågor. I vissa fall var eleverna så koncentrerade på sina arbeten med datorn att jag 
inte ville störa dem.  
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Resultat 
 
Jag har här försökt skapa en struktur där mina tre metoder täcker upp de frågeställningar 
jag har samt reflekterar litteraturstudien. Vid varje observation eller tillfälle när jag har 
suttit med eleverna vid datorerna har jag presenterat mig och förvissat mig om att de 
kommer ihåg att jag bara observerar, inte kontrollerar eller försöker se hur bra eller dåliga 
de är på att hantera datorn de sitter vid.  
Min intention är även att jag ska försöka att bara beskriva utan värdering vad som har 
skrivits i enkäten, hänt under observationerna och sagts vid de informella intervjuerna. 
Värderingar och kommentarer kan läsas i diskussionsdelen. För att skydda elevernas 
integritet heter inte Kalle Kalle och Stina Stina utan något helt annat egentligen.  
 
 

Vad och hur gör eleverna med datorn i skolan? 
 

Resultat från enkäten 
 
Eleverna på Bergskolan jobbar mycket med ett speciellt arbetssätt kallat Storyline. 
Storyline är ett arbetssätt där de enskilda eleverna spelar en roll i ett större sammanhang. 
Arbetet är mycket tematiskt, problembaserat och tvärvetenskapligt och kan tex handla om 
vikingatiden eller ett landskap. Hela tiden spelas nya scenarion upp och det händer saker i 
vikingabyn eller i landskapet. Eleverna spelar varsin karaktär och sätter sin prägel på 
arbetet, individen är här mycket viktig och som elev ska man kunna sätta sig in i nya 
sammanhang och miljöer och förstå dem eller den. Det är många som jobbar hårt med 
arbetet kring Storyline och det märks när jag är på Bergskolan med min enkät. Man letar 
fakta och information på Internet om olika delar av Sverige i sitt arbete med Storyline 
och det präglar enkätsvaren när eleverna svarar på mina frågor om deras senaste 
datoraktiviteter. Det är även många som skriver rent sina berättelser från 
svensklektionerna på datorerna enligt min enkät och ett arbete i ämnet musik skapade en 
del melodislingor i programmet E-jay. Resultatet blev sedan en cd-skiva som eleverna 
kunde köpa varsitt exemplar av.  
 
För att sammanfatta är alltså eleverna enligt enkäterna ute på Internet ofta, de skriver rent 
sina arbeten och nyligen jobbade de med musikprogrammet E-jay.  
På frågan om vad de skulle göra om de fick fri tillgång till en dator i skolan svarar de lite 
olika.  
En del av eleverna lämnar frågan obesvarad eller skriver att de nog skulle göra samma 
saker som de gör nu men mer och oftare, andra elever skriver att de skulle spela spel, 
både så som de gör nu och spela spel på Internet, de skulle surfa mer, skriva rent och 
chatta. 
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Resultat från observationerna 
 
Kalle 
Under mina observationer gjorde eleverna lite olika saker. Kalle i 4AB spelar spel när jag 
kommer och sätter mig hos honom. Spelet går ut på att man ska lära sig mer om Sverige 
och är av lek och lär-karaktär (enligt Johansson 2000 klassifikation) även om det var 
ganska mycket lär och relativt lite lek enligt min uppfattning. Spelet har olika 
svårighetsgrader och många olika moment. När jag kommer och sätter mig hos Kalle så 
håller han på att lägga pussel med Sveriges landskap. Han har kommit en bra bit och har 
bara Närke, Skåne, Öland och Medelpad kvar. Samtidigt som han klickar på landskapen 
och drar dem till sin rätta plats förklarar han att spelet heter "En resa i Sverige" och att 
det ligger på datorns hårddisk. När han är klar med pusslet kommer läraren förbi och 
visar hur han ska göra för att gå vidare till nästa moment. Kalle ska nu svara på frågor om 
Landskapet. Momentet har en tävling i sig där man har en stapel med rätta svar och en 
med felaktiga svar. När man har svarat på alla frågorna och man klarar sig bra kan man 
hamna på en topp 10-lista och den vill Kalle gärna skriva in sig på. Enligt läraren är 
frågorna om landskapet svåra men Kalle får många rätt svar. Frågan dyker upp i en ruta, 
sen har Kalle tre alternativ som han kan välja mellan. På skärmen finns även en karta 
över Landskapet. När han klickar på det alternativ han tror eller vet är rätt dyker en ny 
ruta upp med besked om han har svarat rätt eller fel. Om han har svarat fel skrivs även 
rätt svar ut i rutan. Det slutar med att Kalle kan skriva in sig på topp 10-listan och det är 
han glad och stolt över.  
 
Per och Marie 
Jag går vidare till Per och Marie i samma klass som spelar ett spel om Vikingatiden. 
Spelet skulle kunna enligt Johanssons (2000) princip klassificeras som ett strategispel där 
man ska få en by på vikingatiden att fungera på ett bra sätt. Marie är den som sköter 
musen och fattar många av besluten. Det gäller att fördela sysslor och bestämma rätt som 
byhövding annars kan någon annan i byrådet komma med stora yxan och slå ihjäl en 
säger Marie. Grafiken är relaterat till andra spel jag har sett statisk men Per och Marie 
verkar inte bry sig så mycket utan spelar vidare. De bestämmer hur många getter, kor och 
grisar som ska slaktas inför vintern och de gläds åt rapporterna om att det finns två 
nyfödda barn i byn till våren och att skörden har gått bra inför hösten. Kanske var det för 
att de i rådslaget beslutade att de skulle offra en get till Frej i våras. Om de väljer fel 
beslut i beslutsrutan blir det konsekvenser för byn. Getter dör eller det blir brist på mat. 
 
Tage och Sven 
Tage och Sven är två elever som hör till den äldre skaran av elever i min 
undersökningsgrupp och vid ett besök hos dem när de är ute och surfar visar de sig vara 
kunniga på att hantera både Internet och Word, jämfört med andra elever som jag 
observerat. De ska leta efter nyheter från en svensk dagstidning och går in via skolans 
länklista till tidningens hemsida. Där hittar de lite nyheter som de tycker låter bra och då 
markerar de texten, kopierar den med hjälp av höger musknapp, öppnar Word efter att de 
gömt Explorer och klistrar in texten med hjälp av höger musknapp. Sidan är dock lite 
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dåligt uppdaterad och de får leta ett tag innan de hittar sportnyheterna de vill åt. Till slut 
är de nöjda och skriver ut sitt Worddokument.  
 
Camilla 
Även Camilla letar nyheter denna dag, hon är ett år yngre än Tage och Sven. Hon letar 
efter en väderprognos på en lokal tidning och hon klistrar inte in i Worddokument och 
samlar som pojkarna gjorde utan skriver ut direkt från Internet. När hon ska lämna 
Internet och logga ut går hon med back-knappen i browsern tills hon når skolans 
hemsida, först då stänger hon browserns fönster och loggar ur.  
 
Annika 
Annika ordbehandlar när jag kommer till hennes datorplats. Hon skriver en text om 
översvämningar och använder mest högerhands långfinger när hon skriver. Vänster 
pekfinger använder hon när hon skriver a och s och i vissa fall r. Den här flickan behöver 
inte kontrollera sin förskrivna text utan minns vad som ska stå och sen skriver hon. När 
hon ska låna text från en hemsida skriver hon först ut hemsidan och sen skriver hon 
"rent" i sitt worddokument istället för att markera, kopiera och klippa in direkt från 
hemsidan. Innan hon skriver ut förhandsgranskar hon sitt dokument. 
 
Frida och Katrin 
När det är engelska får jag träffa Frida och Katrin som ska göra en meny på engelska och 
de har valt att jobba med McDonalds hamburgermeny. Förra tillfället de hade engelska 
var de inne på McDonalds hemsida och skrev ut bilder på olika hamburgare och hämtade 
information om maten och nu ska de fortsätta sitt arbete med att hitta någon bild på 
pommes frites. De skriver in McDonalds adress i rutan för adresser och använder sig av 
den amerikanska siten. De börjar sedan leta efter var de var förra gången. Jag påpekar då 
att adressen finns ju på deras andra utskrifter de har från förra tillfället. Flickorna nickar 
och verkar förstå men sen fortsätter de att leta och klicka sig runt i alla fall.  
De behärskar både vänster musknapp och returfunktionen.  
Efter lite letande hittar de i alla fall var de var förra gången och med hjälp av länkar och 
back-knappen i browsern letar de vidare efter pommes fritesbilder. Till slut hittar de en 
men den blir lite konstig och sned i utskriften. De är trots allt nöjda och stänger browsern 
och loggar ut.  
 
Johan 
Johan sitter vid en annan dator och gör en plansch om Lassie. Han har skrivit en text på 
engelska för hand och nu ska han skriva rent den på datorn. Han tittar på pappret och sen 
på tangentbordet och använder pekfingervalsen när han skriver. Word verkar vara inställd 
på svenska för orden blir rödmärkta mest hela tiden. Johan har i förväg bestämt typsnitt 
och storlek på sin text.  
 
Erik 
Liksom Johan har Erik bestämt i förväg vilket storlek och font han ska ha på sin text om 
Tiger Woods men Erik använder båda händerna när han skriver. Han slår mellanslagen 
med tummen och har händerna över hela tangentbordet (eller så långt de räcker, 
tangentbordet är stort och Eriks händer små) Till skillnad från Johans Word så verkar 
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Eriks vara inställt på att rätta engelska ord och när Erik stavar fel klickar han på ordet 
med höger musknapp och lägger till ordet i ordlistan på en gång. Han rättar alltså inte sin 
text i slutet när han är klar. Programmet är rätt petigt med rättstavningen och det verkar 
Erik irriteras lite av, han suckar och fortsätter. Han märker dock när programmet bara 
reagerar på att ett mellanslag saknas. Jag ser när jag sitter bredvid att eleverna inte verkar 
ha så bra arbetsställning. De borde bli trötta i axlar och nackar.  
 
Skolan har ett mappsystem där man kan när man är inloggad komma åt sin mapp och nu 
sparar Erik i den. Erik är lite missnöjd med att han inte vet var Tiger Woods kommer 
från. Han öppnar Explorer och går in på Google.com och söker på Tiger Woods. Han får 
ganska många träffar och går in på träff nr1 som har adressen tigerwoods.com. Den är på 
engelska och det står inte så mycket så Erik går tillbaka och väljer en annan sajt. Efter ett 
tips från mig vad FAQ betyder går han in på en sajt och jag hjälper honom översätta en 
del av frågorna som är på engelska.  
Det visar sig att Tiger är från Californien och Erik skriver in det i sin text. Sen gör han en 
utskrift.  
 
Patrik och Adam 
På en annan engelsktimme sitter Patrik och skriver rent sin text om Mike Modano, en 
ishockeyspelare i NHL. Redan när Patrik ska öppna sitt tidigare sparade dokument blir 
det problem. Datorn är felanmäld (enligt läraren) för den kan inte öppna vissa 
worddokument, bland annat det som Patrik har skrivit i. Patrik börjar om istället. Han ska 
skriva ett schema som Mike följer under en dag. Patrik behandlar datorn lite som en 
gammal skrivmaskin istället för den dator den faktiskt är. När han har skrivit två rader 
kommer han på att han har glömt överskrift och då ska han sudda allt med 
deletetangenten istället för att gå med piltangeneterna och flytta ner sina två skrivna 
rader. Efter ett litet tips börjar han använda pilarna och ser att man kan trycka på return 
om man vill att allt ska "hoppa ner" ett steg.  
 
När Patrik skriver ljudar han och när han inte hittar rätt tangent i sin pekfingervals blir 
han lite otålig och far med fingrarna över tangentbordet. Till slut blir han i alla fall klar 
med Mike's schema och skriver ut det. Adam har också skrivit om Mike Modano och han 
har hittat en inställning i Word där man kan få överskriften att böja sig som en regnbåge.  
 

Resultat från informella intervjuer 
 
I samtalet med Johanna, Sofie, Kristin och Linn kommer det fram att de mest letar fakta 
och skriver rent saker. Ibland skriver dock flickorna texten direkt på datorn utan att ha 
skrivit en kladd först. Ibland handlar det om hela berättelser och ibland om korta små 
texter.  
Vid observationerna har jag försökt prata lagom mycket, jag ville ju ha svar på mina 
frågor men samtidigt gällde det att inte störa dem för mycket i deras skolarbete. för att 
sammanfatta stämmer de in i flickornas kör, man letar mest fakta på Internet och skriver 
rent saker.  
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Vad tycker eleverna om datorerna? 
 

Resultat från enkäten 
 
Från enkäterna kan man se att eleverna tycker att det är roligt med datorer och det är 
därför man ska ha datorer i skolan, det är även bra om man behöver hitta information. En 
del ser även datorn som en faktaletare som ger ett alternativ till böckerna. Det man inte 
finner i böckerna finns på Internet och vice versa. Ett par elever skriver även: 
  
 "En skola utan datorer är ingen skola." 
 
Eleverna ser även ett tydligt behov som skulle kunna relateras till ett demokratiperspektiv 
när de skriver om att datorn behövs för att alla ska kunna skriva rent.  
På frågan om var eleverna helst söker information söker majoriteten helst på Internet men 
även en stor del av femmorna och fyrorna söker gärna i biblioteket.  
 

Resultat från observationerna 
 
De elever jag fick chansen att träffa och se på hur de använde datorerna verkade vara 
positivt inställda precis så som Enochsson (2001) skriver, man ifrågasätter inte att de 
används utan det är självklart att de ska vara där. Erik är den som visar lite irritation över 
datorn och dess stavningsprogram (se ovan) annars är alla sugna på att använda datorn. 
När eleverna på engelskalektionen får fri tid att jobba med sina planscher är det många 
som skyndar till de olika datorerna i klassrummet.  
 

Resultat från de informella intervjuerna. 
 
I ett samtal med Johanna, Sofie, Kristin och Linn som sitter i ett grupprum och målar 
frågar jag bland annat om deras inställningar till datorer. Johanna tar ton först och är den 
som i mångt och mycket leder samtalet, hon säger att datorer är bra att ha. Hon hänvisar 
till framtidsperspektivet och säger att när man ska jobba i framtiden är det bra om man 
kan lite i förväg men hon liksom de andra flickorna tycker ibland att det känns jobbigt 
med datorer. Ibland är det negativt tycker Kristin, man ska bara jobba med datorer hela 
tiden. Tre av de fyra flickorna har dator hemma, men Linn som inte har dator hemma 
tycker inte att hon saknar det så mycket. Det mesta av arbetet med datorerna sker i skolan 
säger hon och hon lider inte av att hennes klasskompisar skulle göra skolarbete hemma på 
hushållets dator. De övriga flickorna intygar även att skolarbete är något man gör i 
skolan, man tar alltså inte med sig arbete hem för att avsluta på hemmets/sin dator.  
 



 27

Vad vill man som elev ändra när det gäller datoranvändningen i skolan? 
 

Resultat från enkäten 
 
På frågan om man skulle vilja lära sig något nytt är det många som svarar nej, vet ej eller 
lämnar den vita ytan under frågan blänkande tom. Några få skriver dock lite förslag på 
vad de skulle vilja kunna när det kommer till datoranvändning. Några vill lära sig hur 
man gör hemsidor och två nämner även konsten att programmera med html. Någon 
efterlyser bättre och mer kunskap om Microsofts Officepaket tex Excel och några vill 
som flickgruppen nedan lära sig mer om Hotmail och andra nätbaserade kommersiella e-
postläsare.  
 

Resultat från informella intervjuerna 
 
Vid den informella intervjun med Johanna, Sofie, Kristin och Linn frågar jag dem om hur 
de skulle vilja att det såg ut i skolan, vad de skulle vilja lära sig om de fick chansen i 
skolan. Johanna är snabb på att svara att hon vill ha de som de har i Myrskolan dit de ska 
när de börjar sjuan. Där finns en stor datasal och alla får en grundkurs i hur man bland 
annat hanterar Internet. De vill alla fyra få mer baskunskaper om datorn och om de mest 
vanliga programmen och framför allt hur man har rätt fingersättning. För flickorna är det 
viktigt att kunna skriva fort. De skulle också vilja lära sig hur man skickar e-post över 
Internet också, det e-post-system som finns på skolan räcker inte till tydligen utan de vill 
kunna använda Hotmail också. 
Det verkar alltså som att de här flickorna upplever att de saknar en sorts baskunskap som 
de kan ha och stå på och verka utifrån.  
 
För att sammanfatta är eleverna mycket ute på Internet och skriver rent sina arbeten. De 
gillar över lag datorer och har en positiv inställning till datorers möjligheter. De är nöjda 
med situationen på Bergskolan men en del vill ha mer baskunskaper med sig från skolan 
om datorer.  
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Slutdiskussion 
 
I detta textavsnitt går att läsa vad resultatet gett jämfört med litteraturstudien. Hur väl 
överensstämmer mina resultat med tidigare författad litteratur? Strukturen är åter mina 
frågeställningar, kring dessa har jag försökt att diskutera. Till varje rubrik finns ett 
kommentaravsnitt där jag ger min subjektiva syn på resultaten och litteraturen. 
 

Elevers aktiviteter 
 
Om jag jämför med vad jag gjorde när jag gick i skolan och handskades med datorer 
skiljer sig dagens aktiviteter lite. Jag fick på högstadieskolans Compisdatorer spela ett 
spel kallat Globetrotter ett slags "Backpacker" där jag kunde resa runt i Europa med en 
viss summa pengar på fickan och det gällde att komma så långt som möjligt ut på 
kontinenten. Jag fick dessutom bekanta mig närmare med ett glosprogram på 
engelsktimmarna men ytterst sällan då vår något till åldern stigna lärare inte tänkte 
många höga tankar om de små gråbruna manickerna i datasalen. Internet var inte att tala 
om och ordbehandlandet tog för lång tid för att alla skulle få prova på. Ungefär samtidigt 
såg jag "Wargames" med Matthew Broderick och Ally Sheedy på video där datorer målas 
upp som apparater med mänskliga egenskaper. Självklart väcktes nyfikenheten och 
tankarna kring artificiell intelligens och delar av det intresset har alltså lett mig dit jag är 
idag. 
Eleverna som jag träffade på Bergskolan använder sina datorer till annat än geografi och 
glosprogram av drillkaraktär. Deras datorer är utspridda i skolan istället för samlade i en 
sal och de använder datorn tycker jag som en naturlig del i sitt dagliga arbete. De letar 
fakta, skriver rent och lär sig nya saker med hjälp av spel och musikprogram. Johanssons 
(2000) lista på vad barn gör med datorn stämmer relativt väl överens med Bergskolans 
lista. Det de inte verkar göra så mycket är att chatta, skicka e-post och använda 
övningsprogram om man nu inte kan kalla Kalles geografispel för tränings eller 
övningsprogram.  
 
Kommentar 
 
Det känns som att datorn skulle kunna tillföra så mycket mer än det man använder den till 
just nu. Jag skulle vilja se aktiviteter som programmering, hemsidetillverkning eller små 
enkla program som rättar veckans glosor tex. Jag ser en ytterligare dimension till datorns 
kommunikativa del, man skulle kunna lämna in berättelser via e-post till läraren, hålla 
mer kontakt med hemmet, ordet distansundervisning är det ord som känns nära att ta till. 
Detta bygger dock på att alla har tillgång till en egen dator.  
 

Internetaktiviteterna 
 
Enochsson (2001) kom fram till att elever söker på olika sätt, allt från urskillningslöst till 
källgranskande och med precision och eleverna på Bergskolan låg någonstans däremellan 
skulle jag vilja påstå. På Bergskolans hemsida låg en länksamling som många av eleverna 
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använde sig av till sitt arbete med Storyline. Denna samling var inget eleverna var 
bundna till utan de kunde söka självständigt också.  
Tage, Sven, Camilla, Frida och Katrin var de elever som bland annat sökte på Internet när 
jag gjorde mina observationer. Tage och Sven var de som verkade mest vana vid att söka 
på Internet vilket skulle kunna härledas till deras ålder. Det är även de som verkar se på 
Internet som det nätverk av datorer det nu är. Detta kan bero tror jag på att de verkade 
erfarna när det kom till Internethantering och deras lite nonchalanta stil kan tyda på att de 
varit ute på Internet ofta. 
 
Enochsson (2001) hade fått indikationer på att flickorna hellre söker information på 
biblioteket än på Internet, dock visade inte hennes resultat att så skulle vara fallet. Mina 
resultat pekar åt samma håll som Enochssons (2001). Av 25 flickor söker 16 st helst på 
Internet medan de andra gärna söker på Internet också men frågar gärna föräldrar, lärare, 
kompisar eller försöker hitta sina svar i böcker på biblioteket också. 
 
Kommentar 
 
Jag tycker de verkar duktiga för att vara så unga. Jag skulle inte beskriva eleverna som 
kritiska granskare av informationen de kommer över på Internet utan de tar ganska 
okritiskt till sig informationen på Internetsidor de kommer över men å andra sidan, de 
använde Internet mer som ett komplement till böcker när det handlade om ren fakta. I 
andra fall handlade det om att hitta bilder eller figurer som illustrerade redan 
konstruerade texter. Jag tänker då främst på flickorna som letade bilder på pommes frites 
på McDonalds hemsida.   
 
 

Ordbehandling 
 
Hernwall (2001) påpekar att fingersättningen är klurig och det syns att eleverna som jag 
träffade på Bergskolan tycker det också.  
De elever jag träffade och fick titta på, Patrik, Adam, Erik, Johan, Tage, Sven, Camilla 
och Annika, skrev mest med pekfingrarna och använde datorn mest som en skrivmaskin 
istället för en dynamisk ordbehandlare. Tage och Sven är egentligen bara de jag märker 
använder sig av klipp och klistrafunktionerna i Word och antingen är det så att de andra 
eleverna behärskar det men inte fått tillfälle att visa mig eller inte kopplat att man kan 
som Tage och Sven samköra sina kunskaper om Explorer och Word, eller så vet de inte 
hur man gör helt enkelt.  
Många av eleverna bestämmer storlek och typsnitt på texten innan de börjar skriva istället 
för att skriva en "kladd" i datorn först som man sedan kan redigera. Jag tolkar detta som 
att man antingen vill man ha en snygg text redan när man skriver "kladden" och storleken 
som oftast ändras till det större kan vara för att texten ska se ut att vara mer än vad den är 
eller för att man tycker det är för liten text på skärmen och vill ha större text så att man 
ser bättre vad man har skrivit. Annika är en av de elever som har uppmärksammat 
fördelen med att förhandsgranska ett dokument. 
Kommentar 
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Det skulle kännas konstigt att plocka fram skrivmaskinskunskapen ur arkiven men det 
kanske inte skulle vara så dumt. Det hjälpte i alla fall mig att skapa en grund till en 
fingersättning och relativt hög skrivhastighet. Egentligen är det som IT-ansvarig på 
Ängboskolan säger, det tar tid och mycket träning att lära sig behärska datorer och med 
det ökade inlärningsstoff och den press som finns på skolan idag är det svårt att hinna 
med allt. Att tränga in i ett program som Word tex skulle ta mycket lång tid. Först till det 
här examensarbetet har jag tex träffat på Words "post-it"-funktion där man kan markera 
text gul och skriva dit en kommentar till den textbiten utan att kommentaren syns direkt i 
texten. Otroligt fyndigt men dold funktion.  
 

Spel 
 
I litteraturen skriver Johansson (2000) att man spelar en och en men ibland även två och 
två och det här stämmer med min korta erfarenhet från Bergskolan. Dock spelade 
eleverna på Bergskolan för att läraren sagt åt dem att spela och de spelar för att lära sig 
mer om något, inte för att det regnar ute och de vill förströ sig själva.  
 
Spelen följde en viss logik och detta var eleverna duktiga på att hänga med på. När de 
inte var helt säkra på vad eller hur de skulle komma vidare provade de och då gick det 
oftast bra. Detta skulle kunna kopplas till Herskins (1999) tankar om hur man lär sig ett 
mönster i en datormiljö och sedan följer det när man ska använda en ny obekant 
datormiljö. Kalle tex är logisk och använder mycket av sina tidigare erfarenheter när han 
spelar spelet om Sverige, han tittar lite på de olika svarsalternativen till frågorna om 
Landskapet och märker att när han klickar på ett alternativ händer det saker.  
 
Det märks att i alla fall Marie har spelat spelet om vikingarna tidigare, hon vet tex att 
man som vikingahövding kan bli dödad om man inte fattar bra beslut för byn. Likväl har 
hon inte lärt sig allt än om vad som är bra beslut att fatta på våren respektive sommar, 
höst och vinter. En del av funktionerna gissar hon och Per sig fram till. Spelet Marie och 
Per spelar är dock lite som jag skriver i resultatdelen trist, det är relativt dålig grafik och 
det hade kunnat vara lite mer action i spelet enligt min åsikt, nu är det mest gubbar som 
sitter still kring en eld och samtalar, inte ens genom ljud utan i textform dessutom. Man 
skulle kunna tänka sig att om man klickade på en get i byn skulle det kunna komma upp 
en faktaruta om den och kanske en bild på en gets anatomi och lite andra fakta om getens 
roll i vikingabyn.  
 
Kommentar 
 
Spel är bra tycker jag, det är ett bra sätt att lära sig olika saker. Som jag ser det lär sig 
eleverna på ett nytt sätt, de lär sig även agera med varandra när de spelar tillsammans och 
det är inte alltid man har spel till familjens dator hemma varför man kan se att 
skolspelandet uppfyller demokratiperspektivet också. Frågan är om de lär sig bättre och 
om de har nytta av sina spelkunskaper i arbetslivet? 
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Elevers attityder 
 
I Enochssons (2001) litteratur står det att läsa att eleverna ser datorn som en naturlig och 
självklar del i skolan, och jag skulle vilja se det som att Bergskolaeleverna faller med i 
den skaran av elever.  
Citatet "En skola utan datorer är ingen skola" tyder på att eleverna ser datorn som en 
mycket central och viktig del i skolarbetet men samtidigt en naturlig del av skolan. Även 
andra elever visar i enkäten positiva tankar kring datorer. Det är en liten grupp elever som 
uttalar sig i negativa ordalag och detta borde kunna tolkas som om elevernas första 
intryck av fascination har lagt sig och de har mer börjat se på datorn som en naturlig del 
av arbetet i skolan istället för en slags ikon. Datorn en del av vardagen, inte någon 
speciell helgsyssla eller liknande.  
Eller som Alan Kay uttrycker det hela: 
 

"Technology is things invented after we were born"4 
 
 
Kommentar 
 
Jag tycker att det är bra att eleverna ser datorn som en naturlig del av skollivet. Datorn är 
här för att stanna och kommer nog att användas mycket i undervisningen i framtiden. Det 
känns som att det är det mediet som kommer vara framträdande. När SkolTV med UR i 
spetsen var som störst var TV det mediet som hade stor dragningskraft men det blev 
aldrig någon naturlig del av undervisningen på samma sätt som datorn är på väg att bli 
nu. Det är i alla fall min upplevelse. Jag minns mellanstadiet och UR's olika program på 
engelska utan text och Muzzy in Gondoland som lärde i alla fall mig att förstå begrepp 
som "beside" och "over". Min gissning är att Internets hemsidor på engelska kommer att 
ta delar av den platsen. 
 

Förändring 
 
Det man inte vet har man inte ont av heter det.  
Flickorna Johanna, Sofie, Kristin och Linn känner däremot till Myrskolans datakurs och 
säger att de vill ha en bättre baskunskap. Några få andra elever vill lära sig göra hemsidor 
och programmera i html. Värt att lägga märke till är elevernas enkätsvar på frågan om de 
fick fri tillgång till datorn vad de skulle göra då. Många av eleverna är nöjda med vad de 
gör men vill göra mera av det samt spela mer spel.  
 
Kommentar 
 
När jag samtalat med IT-ansvarig på Ängaboskolan i Alingsås blir jag imponerad. 
Hennes senaste grupp elever har precis klarat av E-nivån på datakörkortet och de 
eleverna går bara i femman. Jag tror att deras modell skulle kunna sätta fart på de 

                                                 
4 http://c2.com/cgi/wiki?WhatIsTechnology 
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baskunskaper Johanna med väninnor frågar efter. Med Alingsås körkort finns en chans att 
uppfylla alla de mål med att ha datorer i skolan. Genom att man skaffar sig en 
förtrogenhet inför datorerna får man en baskunskap som kan hjälpa eleverna i framtiden. 
Det är ett nytt arbetssätt eftersom en del av körkortet bygger på att man ska instruera 
andra yngre elever för att få komma vidare med sitt körkort. Det uppfyller 
demokratiperspektivet då det är meningen att alla ska nå E-nivån så småningom och 
genom att man får en baskunskap som man sedan förtroget ska kunna använda för att 
instruera en yngre elev tror jag att man lär sig bättre. Arbetssättet är dessutom 
individanpassat då det inte finns något som säger att man absolut ska ha nått E-nivå när 
man går i femman. Nu är inte Ängaboskolans modell lösningen på alla problem men jag 
gissar att någon form av styrdokument med väl avgränsade mål i konsten att hantera en 
dator skulle vara nyttig på många skolor runt om i Sverige. 
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Slutsats 
 
Patrik, den numera arbetande klasskamraten från lärarutbildningstiden, har rätt i vissa 
lägen, elever är ovana när det kommer till datorvana men samtidigt tycker jag att eleverna 
har kommit en bra bit på väg ändå. Det finns en respektlöshet och en nyfikenhet jag är 
avundsjuk på. När jag hade datalära var det mycket "nej, rör inte den knappen, då vet 
man inte vad som händer" osv, man fick intrycket att datorn skulle explodera vilken 
sekund som helst. Nu upptäcker och utforskar eleverna datorn på ett ohämmat sätt som 
gör att de lär sig se strukturer och mönster. De får en mall som hjälper dem bygga vidare 
på ett kunskapsnät. I början är nätet tunt och skirt som ett spindelnät men skulle kunna bli 
till en behaglig och bärande hängmatta bara man gav eleverna mer tid vid datorn och mer 
bas att stå på så att de kan knyta sin hängmatta.  
 
För att återknyta till mina frågeställningar och syfte tycker jag att jag absolut har fått 
bättre inblick och insikt om hur elever i år 4-6 hanterar datorer.  
Jag har fått reda på vad eleverna i år 4-6 utnyttjar datorn i skolan till och jag vet även lite 
mer om hur de gör. Vad de tycker var ingen större överraskning, men det var skönt att få 
bekräftat att de allra flesta är positivt inställda till datorer i skolan vilket känns tryggare 
när jag väl kommer komma ut i skolan för att börja jobba eftersom jag också är positivt 
inställd till datorer. Jag trodde dock att de skulle velat ändra mer i sina datorvanor i 
skolan men återigen, det kan vara svårt att uttrycka en önskan för något man inte kan 
sätta namn på. 
 
Förslag till vidare studier 
 
Det jag har funderat över en del är hur elever i skolor med stor tillgång till datorer har det 
jämfört med skolor med låg datortäthet. Spelar det dessutom någon roll att datorerna står 
i klassrummet eller i en datasal? Jag skulle om jag hade mer tid även velat titta mer på 
elevernas spelvanor, vem spelar vad och hur och hur stor är egentligen skillnaden mellan 
flickor och pojkar idag? Fler och fler spel med kvinnor som förebilder dyker upp på 
marknaden. Märks det, eller är det fortfarande pojkarna som dominerar det frivilliga 
dataspelandet hemma?  
För första gången kom jag i kontakt med Storyline och kanske detta undervisas om 
flitigare på lärarutbildningen idag än när jag började läsa men just Storyline skulle jag 
vara intresserad av att läsa mer om. 
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(Bilaga 1) 
Enkät till eleverna på Bergskolan. 
 
 
Tjej    (  ) 
Kille  (  ) 
 
 
Har du tillgång till dator hemma? (Det måste inte vara din egen.) 
 
Ja  (  ) 
Nej  (  ) 
 
 
 
Varför ska det finnas datorer i skolan? 
 
 
 
 
 
 
Var söker du helst information? 
 
internet (  ) 
cd-rom (  ) 
biblioteket (  ) 
lärare  (  ) 
kompisar (  ) 
föräldrar (  ) 
annat  (  ) 
 
 
 
I vilket ämne var det senast du använde datorn och vad gjorde du då? 
 
svenska (  ) 
engelska (  ) 
matematik (  ) 
no  (  ) 
so  (  ) 
idrott  (  ) 
slöjd  (  ) 
musik (  ) 
bild  (  ) 
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Vad gör du mest när du har datorn i skolan?  För det du gör mest skriv 
en etta (1), för det du gör näst mest skriv en tvåa (2) osv. 
 
surfar, letar info, forskar     (  ) 
jobbar med ett program på cd-rom eller på datorn (  ) 
skriver rent saker       (  ) 
spelar spel        (  ) 
andra saker        (  ) 
 
 
Om du fick ha tillgång till en dator i skolan hela tiden, vad tror du att du 
skulle göra då? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Är det något du inte kan göra på datorn (i skolan) som du skulle vilja 
göra eller lära dig? 
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(Bilaga 2) 
 
Frågeformulär 
-frågor att ta upp vid observationstillfällen 
 
Beskriv vad du/ni gör nu? 
 
Brukar du/ni göra andra saker med datorn också? Vilka då? 
 
Vad tycker du om att jobba med datorn? 
 
Vad är roligast/tråkigast när du jobbar med datorn? 
 
Är det något som är svårt med datorn? 
 
Skulle du vilja lära dig mer om något med/om datorn? 
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(Bilaga 3) 

Med start från och med januari 2001 gäller nedanstående kriterier för ett 
kommunövergripande datorkörkort ( omfattar alla våra elever i grundskolan ).  

Vårt mål är att alla elever, oavsett förkunskaper och skola, skall klara av nedanstående 
krav. När avstämningen genomförs är upp till varje skola men den skall vara helt klar 
senast i åk. 5 (Körkort A-C) och åk. 9 (Körkort D-E). 

För att få körkort A ( senast i åk. 5 ) skall du kunna följande:  
* Starta datorn och kunna logga in på nätverket.  
* Starta ett program på datorn. 
* Avsluta programmet korrekt.  
* Logga ut från nätverket och korrekt kunna stänga av en dator. 
*Du skall ha kännedom om de etiska reglerna som gäller för skoldatanätet.  

För att få körkort B ( senast i åk. 5 ) skall du kunna följande:  
* Starta skolans ordbehandlingsprogram.  
* Skriva in en text.  
* Ändra i texten; typsnitt, storlek, höger- vänsterjustera, centrera.  
* Lägga in en bild i dokumentet.  
* Spara dokumentet på diskett , hårddisk samt på nätverket.  
*Öppna ett Word- eller Worksdokument som finns på ditt konto och fortsätta arbeta med ordbehandling 
samt skriva ut dokumentet.  

För att få körkort C ( senast i åk. 5 ) skall du kunna följande:  
* Kunna reglerna för Alingsås skoldatanät. 
* Använda rättstavningsfunktionen i Works eller Word. 
* Skicka och ta emot e-post.  
* Besvara och skicka e-post vidare till annan användare.  
* Använda CD-romskivor för att ta del av information.  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

För att kunna få påbörja körkort D skall du:  
Handleda en yngre elev så att den klarar körkort A. - genomförs senast under åk. 6  

------------------------------------------------------------------------------------------------  

För att få körkort D ( senast i åk. 9 ) skall du kunna följande:  
* Använda kalkylprogram för tabeller ( Excel eller Works). 
* Använda grafikprogram för bilder (MS Paint, Paint Shop Pro eller motsvarande). 
* Skapa digitala bilder med scanner och digitalkamera och använda dessa i ett dokument.  
* Hämta hem en bild från internet och infoga det i eget dokument.  
* Utnyttja "bifoga dokument" när du använder e-post.  

För att få körkort E ( senast i åk. 9 ) skall du kunna följande:  
* Söka på Internet med hjälp av citationstecken ( " " ), plustecknet (+) och minustecknet (-). 
* Hämta hem den information som du behöver i ditt arbete.  
* Källkritsikt kunna ta ställning till om ovanstående information från internet är pålitlig.  
 
 
 


