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1 Inledning 
Efter att ha undervisat i kursen Datorkunskap inom Komvux1 i flera år har jag många 
gånger förundrats över svårigheten i tolkningen av några av målformuleringarna i 
kursplanen. De syftar till att eleverna ska läsa mot vald studieinriktning. Men de flesta 
elever på Komvux har ingen studieinriktning eftersom de läser ämnen i form av 
fristående kurser. Undantaget är yrkesinriktningar och Yrkesvux2 som omfattar utvalda 
fristående kurser som ett ”paket”.”Paketen” är framtagna efter yrkets och branschens 
krav och omfattar gymnasiala nationella kurser där även kursen Datorkunskap oftast 
finns med. Exempel på ”paket”: Inriktning Vård, El, Industri, Restaurang. 

På Komvux erbjuds kurser för att elever ska kunna komplettera till ett slutbetyg, 
högskolebehörighet, välja yrkesinriktning men också enbart för att höja sin egen 
kompetens. När en elev läser kursen Datorkunskap som fristående kurs har de oftast ett 
mål med sina studier. Jag har försökt att arbeta utifrån deras mål i kursen eftersom 
tillämpning, samband, nyttan och varför kunskapen är viktig är nyckelfaktorer för att 
skapa intresse och motivation hos elever (Pålsson 2010b) men också för att kursplanen 
lyfter fram att delar av kursen ska vara mot vald studieinriktning. Men detta är inte alltid 
enkelt eftersom alla elever inte vet vad de har för mål eller att anpassningen till deras 
mål inte går att genomföra av olika anledningar.  

I mitt examensarbete inom pedagogik såg jag en möjlighet att genomföra en utvärdering 
av hur datalärare som undervisar inom yrkesprogram på gymnasieskolan genomför 
kursen Datorkunskap utifrån kursmålen om studieinriktning.  

Examensarbetet kommer att redogöra för frågeställningar, hypotes, tidigare forskning 
inom området, hur processen gick till, resultat och diskussion kring dessa och några 
slutsatser. Utöver detta omnämns även några områden som framstår som intressanta 
för fortsatt forskning. 

Beskrivning av några begrepp som återkommer i texten: 

IKT  = Informations- och kommunikationsteknik 
Office = En samling programvaror från Microsoft AB, bland annat Word,  
  Excel, PowerPoint som kan användas i kursen Datorkunskap 
e-post  = Elektronisk post skickat genom ett program på datorn till en eller flera  
  specifika mottagaradresser 
Pdf  = En form av digitalt läsbart dokument  
Data = är ett begrepp som betyder fakta, material för informationsbehandling,  
  digitalt eller manuellt (SAOL) 
APU = Arbetsplatsförlagd utbildning 
SAOL  = Svenska Akademins ordlista 

  

                                                           
1 Kommunal vuxenutbildning, alla personer över 20 år (19 år om man har ett slutbetyg från 
gymnasiet) kan söka till Komvux. Kurser erbjuds på grundläggande (åk 1-9) och gymnasial nivå. 
2 Statsfinansierat riktat bidrag till yrkeskurser för vuxna. Infördes 2009 och beräknas att finnas 
åtminstone till 2011. 
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1.1 Syfte 
Att få fördjupad insikt om hur kursinnehållet och kursens uppbyggnad anpassas till vald 
studieinriktning i kursen Datorkunskap utifrån styrdokumenten. 

Fokus i utvärderingen är främst på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen. 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur ser förutsättningarna ut inför kursplanering och val av innehåll? 
2. Hur ser samverkan med företag och/eller andra lärare ut och vilken påverkan har 

det på kursinnehållet?  
3. Skiljer sig kursinnehåll och arbetssätt och i så fall hur mellan olika studieinriktningar? 
4. Hur är den kunskap eleverna får i kursen relevant för deras studieinriktning och i 

förlängningen yrkesliv enligt lärarna? 

1.3 Hypotes 
Den hypotes jag har inför utvärderingen är: Det spelar ingen större roll inom vilket 
gymnasieprogram man läser kursen Datorkunskap. Upplägget ser snarlikt ut och 
innehållet utgår i större utsträckning från generellt innehåll än från den studieinriktning 
man har valt. 

  



6 
 

2 Styrdokument 
För att välja ut information och planera en nationell kurs på gymnasiet krävs mer än att 
bara utgå från kursplanen. En beskrivning av syftet med de nationella styrdokumenten 
återfinns i en gemensam text (Skolverket, 2000a, s.6; Skolverket, 2000b, s.6): 

 ”Skolans kunskapsuppdrag kommer till uttryck i skollag, läroplaner, programmål, 
kursplaner och betygskriterier. Dessa styrdokument utgör en helhet och skall läsas 
tillsammans. Kursplanernas mål skall läsas mot bakgrund av läroplan och programmål 
och de kunskapskvaliteter som beskrivs i betygskriterierna återfinns i kursplanernas 
mål…” 

I de kommande avsnitten redogörs för de olika studieinriktningarna inom 
gymnasieskolan och vad det står i styrdokumenten avseende programmål och kursen 
Datorkunskap. 

2.1 Olika studieinriktningar inom gymnasieskolan 
Inom gymnasieskolan finns nationella program3 med olika inriktningar: studieinriktade 
(utbildning som ger en bred grund för vidare studier) och de yrkesförberedande 
(utbildning som till stor del innehåller yrkesämnen inom ett yrke/bransch). 

För att klargöra programmens karaktär och uppbyggnad finns det skrivna programmål 
från Skolverket, ett för varje nationellt program. I dessa lyfts samverkan fram som en 
viktig faktor:  

”För att programmet ska fungera som en helhet behöver lärarna samarbeta över 
ämnesgränserna. Kärnämnen och karaktärsämnen ska sträva åt samma håll. Det gäller 
att tänka programinriktat snarare än ämnesinriktat, då känns undervisningen 
meningsfull för eleven.” 

Kursen Datorkunskap ingår i de gemensamma karaktärsämneskurserna för 15 av de 17 
nationella gymnasieprogrammen (BF, BP, EC, EN, ES, FP, HP, HV,HR, IP, LP, MP, NP, OP 
och TE). Ett karaktärsämne definieras enligt en ordlista från Utbildningsinfo.se 
(Skolverket 2010): ”Karaktärsämnen är ämnen/kurser som är speciella för programmet. 
De ger programmet dess karaktär och inriktning.” 

NV, SP, ES, MP, TE och är alla främst studieförberedande program som ger bredast 
behörighet för vidare högskolestudier. De övriga programmen är yrkesförberedande 
(Gymnasiekatalog 2010). 

Att alla ämnen inom ett program ska sträva åt samma håll som studieinriktningen 
framgår tydligt av programmålen ovan. Nästa avsnitt beskriver vad syftet är med detta 
och hur det visar sig i ämnet Datoranvändning som kursen Datorkunskap ingår i. 

                                                           
3 BF = Barn- och fritidsprogrammet, BP = Byggprogrammet, EC = Elprogrammet, 
EN = Energiprogrammet, ES = Estetiska programmet, FP = Fordonsprogrammet, HP = Handel och 
administrationsprogrammet, HV = Hantverksprogrammet, HR = Hotell- och 
restaurangprogrammet, IP = Industriprogrammet, LP = Livsmedelsprogrammet, 
MP = Medieprogrammet, NP = Naturbruksprogrammet, NV = Naturvetenskapsprogrammet,  
OP = Omvårdnadsprogrammet, SP = Samhällsvetenskapsprogrammet och 
TE = Teknikprogrammet. 
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2.2 Mål med vald studieinriktning 
Syftet med att kurserna i ett program ska vara anpassade till elevernas studieinriktning 
är att stärka elevernas förkunskaper inför deras kommande yrke. Vad innebär då detta 
för kursen Datorkunskap som är en karaktärskurs? Karaktärskurserna ska vara unika 
kurser som ingår i ett program (se avsnittet om Olika studieinriktningar inom 

gymnasieskolan). Eftersom Datorkunskap ingår i 15 av totalt 17 nationella program är 
kursen inte ”unik” för ett enskilt program (detsamma gäller för kurserna Arbetsmiljö & 
Säkerhet och Projektarbete). Kursen omfattar ett brett område och därför är det extra 
viktigt att kursen görs programspecifik på olika sätt. Ämnesplanen för ämnet 
Datoranvändning (bilaga 2), där kursen Datorkunskap ingår inleds med följande: 

”Utbildningen i ämnet datoranvändning syftar till att ge förutsättningar för att använda 
programvaror och datorutrustning i olika typer av arbetsuppgifter inom vald 
studieinriktning såväl i kärnämnen som i karaktärsämnen.” 

Här lyfts det fram att kopplingen till studieinriktningen ska differentiera kursen mellan 
de olika programmen eftersom olika yrken innebär olika arbetsuppgifter, kunskaper och 
fokus. 

Detta förtydligas ytterligare i kursplanen (bilaga 1) genom beskrivning av några specifika 
moment i delen mål som elever ska ha uppnått efter avslutad kurs: 

• kunna använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation, 
registerhantering, kalkylering och informationssökning med inriktning mot vald 
studieinriktning 

• ha kännedom om arbetslivets datoranvändning inom studieinriktningen 

För att genomföra kursen enligt styrdokumenten kräver det att lärarna vet hur datorer 
och olika programvaror används inom elevens valda studieinriktning. I ett utdrag från 
programmålet för HR (Skolverket 2000a) beskrivs några exempel på viktig 
datoranvändning för branschen: 

”Datorkunskaper är nödvändiga av flera skäl. Datorn är ett hjälpmedel vid t.ex. bokning, 
inköp och redovisning. Användningsområdena blir hela tiden fler. Många hotell erbjuder 
IT-tjänster….. Det gäller också att känna till hur man förebygger arbetsskador.” 

Förutom detta påvisas även olika förslag på samverkan över ämnesgränserna. Det kan 
handla om att sammanställa en meny, anordna en konferens men också vid beräkningar 
av kostnader, beställning av varor eller i olika former av kommunikation för att nämna 
några exempel. 

I motsvarande programmål för EC (Skolverket 2000b) finns inte lika tydliga 
samverkansförslag utan mer allmänna direktiv. Där framgår att skolan skall ansvara för 
att eleverna vid fullföljd utbildning kan använda informations- och 
kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet. I kommentarerna kring 
programmålen beskrivs behoven inom el-området ytterligare: 

”Nya arbetsfält tillkommer ständigt. I takt med att hem och arbetsplatser datoriseras 
ökar behovet av datorkunskaper. Den digitala elektroniken finns numera i många 
apparater som tidigare var uppbyggda av analog elektronik.” 
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För att skapa en bild av vilka möjligheter som finns utifrån kursplanen för kursen 
Datorkunskap innehåller kommande avsnitt en översikt av huvudmomenten som ingår i 
kursen. 

2.3 Nationella kursen Datorkunskap 
Kursplanens (bilaga 1) direktiv är tydliga med att kursinnehållet ska vara mot vald 
studieinriktning, men lämnar ganska fritt i tolkningen vilka program som ska användas 
och vilka kunskaper som ska läras ut i de olika programmen. Detta för att de olika 
studieinriktningarna som finns ska kunna möta de olika krav som olika branscher och 
yrken har.  

Kursen Datorkunskap är en grundläggande nationell4 kurs och den kan förenklat delas in 
i fem olika huvudområden: 

Del Syfte 

Allmän IT Att ge eleven en grundförståelse för vad en dator är och hur 
den fungerar, nätverk, lagar, regler 

Ordbehandling Eleven ska lära sig att behandla text och bild i olika typer av 
dokument i ett ordbehandlingsprogram 

Kalkylering Eleven ska lära sig att skapa och redigera kalkyler, hantera 
register och utföra beräkningar i ett kalkylprogram 

Presentation Eleven ska kunna skapa och redigera presentationsmaterial 
i lämpligt program 

Internet Eleven ska kunna söka information, källkritik, lagar och 
regler 

I kursplanen (bilaga 1) finns det dokumenterat att merparten av ovanstående delar ska 
utgå från den studieinriktning som eleverna har valt. 

För att kunna planera kursupplägg och innehåll utifrån vald studieinriktning är det flera 
faktorer som påverkar. Nästa kapitel belyser hur tidigare studier ser på några av dessa 
som har direkt eller indirekt påverkan på gymnasieprogrammen och även har betydelse 
för kursen Datorkunskap. 

  

                                                           
4 Kursplan och mål är fastställda av skolverket på nationell basis 
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3 Tidigare forskning 
Vad finns det för tidigare erfarenheter och undersökningar kring de yrkesförberedande 
programmen? Vad visar forskning om samverkan mellan lärare och arbetsliv och vad 
arbetsmarknaden kräver? De kommande avsnitten innehåller resultat från flera av de 
studier som är gjorda inom dessa områden. 

3.1 Datoranvändning 
Forskning inom Datoranvändning som ämne är begränsad. Den jag har funnit inom IT-
området handlar ofta om hur användandet av IKT utvecklas inom skolan (Riis 2000; 
KKS 2005) eller på individnivå (OECD 2010). Den berör ofta förskola och grundskola men 
även högstadium och gymnasieskolor börjar ta plats. 

Forskarna är eniga i sin syn av att förekomsten av datorer i skolorna idag är en 
självklarhet (Riis 2000; KKS 2005; OECD 2010; Pålsson 2010b) och att mycket handlar om 
hur lärare och elever förhåller sig till detta. Datoriseringen har bidragit till att en 
förändring håller på att ske av synen på lärande (KKS 2005) som går från ”teaching” till 
”learning”. ”Learning” eftersom eleverna idag har en annan kontroll och ansvar över sitt 
lärande och en möjlighet att påverka när och hur det ska ske tack vare datoriseringen. 
Lärandet sker idag oftast enligt konstruktivismen där elevens egna aktiviteter till 
lärandet har stor betydelse. Detta innebär att lärare måste förstå hur de kan bidra till 
lärandet på bästa sätt och anta rollen som handledare (KKS 2005). 

Dagens kunskapssamhälle har ersatt det tidigare industrisamhället och ställer därmed 
andra krav på kunskap. Utvecklingen går fortare och forskning och omvärderingar pågår 
ständigt (KKS 2005). Besluten om vad elever måste kunna inom en kurs/utbildning och 
processen att välja ämnesstoff blir därmed också svårare eftersom informationsflödet 
ökar. 

Professor Dahlbom betonar i en intervju (Pålsson 2010b) att elevers motivation och 
intresse är två mycket viktiga faktorer för att skapa ett mer bestående lärande. Ett sätt 
är genom att förtydliga varför kunskapen är viktig och när och hur den kan användas. 
För att uppnå detta måste enligt Dahlbom även lärarna kunna ta tillvara på den 
teknikutveckling som sker, vilket även understryks av KKS (2005). För att ta tillvara på 
teknikutvecklingen krävs det enligt rapporten Are the Millennium Learners Making the 

Grade? (OECD 2010) inte bara att datorer och nätet betraktas som ett verktyg utan att 
formerna för undervisning, kunskapssyn och bedömning av elevers kunskaper måste 
finna nya former. I rapporten framgår också att många elever idag har datorvana, men i 
begränsad omfattning. Det handlar oftast om att kommunicera med kompisar eller spela 
spel. Rapporten betonar dock att för att möta samhällets krav krävs inte bara 
grundläggande datorkunskaper utan en högre IT-medvetenhet, som benämns med 
termen ”21st Century Skills”. Detta överensstämmer också med det som Dahlbom lyfter 
fram (Pålsson 2010b) om att det inte enbart handlar om teknik utan att det måste finnas 
en genomtänkt plan med tydliga lärande mål för att öka IT-medvetenheten och möta 
samhällets krav. 

För många elever är skolan den enda plats där de kan utveckla det kulturella och sociala 
kapital som de behöver för att klara sig i samhället (OECD 2010). För att undvika 
ytterligare en stor digital klyfta (Pålsson 2010a) är det viktigt att skolor och lärandet 
anpassas för att möta de nya kraven på informationskompetens och förmågan att 
samverka och dela kunskap med andra. Detta ska enligt rapporten ske genom 
intensifierad fokus på forskning och debatter för att ytterligare konkretisera vad termen 
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”21st Century Skills” bör omfatta och för att finna vägar till att pedagoger, föräldrar och 
beslutsfattare ska bli medvetna om vikten av integreringen av IT-användningen i skolans 
undervisning. 

Riis (2000) redogör för att skolorna redan under den senare delen av 1990-talet hade 
svårt att redogöra för mål-medel-samband i ansökningar om pengar till KK Stiftelsen för 
satsningar inom IT-användning. Skolorna visste att det var av vikt att de investerade i 
datoranvändning men inte vad de skulle använda det till eller vilka mål som skulle 
uppnås.  

Forskningen är enig i att förekomsten av datorer i skolan är viktig men betonar också att 
kunskapen om hur de ska användas och till vad är ännu viktigare. Elever måste få med 
sig en ökad IT-medvetenhet för att möta samhällets ökade kunskapskrav och hur det ska 
genomföras kommer enligt forskarna att vara det som står i fokus inom de närmaste 
åren (KKS 2005;OECD 2010). 

3.1.1 Socioekonomisk och kulturell påverkan 

För att elevers IT-medvetenhet och kunskaper ska öka krävs stora insatser från skola, 
pedagoger och samverkan med arbetslivet (KKS 2005; OECD 2010; Pålsson 2010a). Detta 
innebär stora utmaningar för skolan eftersom utbildningen ska anpassas efter varje 
elevs förutsättningar och behov (Lpf 94). Hur elevens förutsättningar avseende 
datoranvändning ser ut varierar dels utifrån familjens socioekonomiska och 
sociokulturella situation men även beroende av elevens eget intresse. I Sverige idag är 
det enklare att få tillgång till en dator utanför skolan än för tio år sedan. De finns 
tillgängliga på bibliotek, fritidsgårdar, på arbetsplatser och hos vänner. Idag använder en 
16-åring datorn minst en gång per dag (WII 2009) för att surfa på Internet, prata med 
vänner eller spela.  

En dator är en artefakt (Säljö 2000) som används på olika sätt beroende av situation och 
användare. Får inte användaren handledning i olika sätt för användning av datorn 
genom sin omgivning och från olika situationer begränsas oftast kunnandet. Långt ifrån 
alla har förmåga att utveckla den på egen hand. 

Eftersom det kan vara svårt att utveckla kunskapen på egen hand är många beroende av 
hur samverkan fungerar. De kommande avsnitten redogör för hur samverkan i skolan 
och mellan skola och arbetsliv lyfts fram i olika studier. 

3.2 Samverkan i skolan 
Handledningen i användandet ska främst lärarna hjälpa till med. Men hur blir det om 
lärarna har olika syn på kunskap? Eller om läraren inte har tillräckliga kunskaper om 
studieinriktningen för att kunna lösa det på egen hand? Vikten av samverkan över 
ämnesgränserna för att kunna nå målen kan tydligt utläsas i programmålen (se avsnittet 
om Olika studieinriktningar inom gymnasieskolan). 

I examensarbetet Samverkan mellan två lärarkulturer - en omöjlighet? (Wistrand 2006) 
undersöks hur samverkan mellan kärnämneslärare och karaktärsämneslärare fungerar 
och upplevs. Där framgår att lärare oftast känner ett stort motstånd för samverkan som 
känns påtvingad uppifrån. Som hinder för samverkan skyller de oftast på tidsbrist vilket 
stöds av resultatet i andra studier (Skolverket 2001b). En av studierna visar att två olika 
kulturer möts i yrkesutbildningarna, skolkulturen och arbetslivskulturen Skolverket 
2001b). Skolkulturen lyfts fram som ett dekontextualiserat (utlyft från sitt sammanhang) 
redskapstillägnande medan arbetslivskulturen beskrivs som ett kontextualiserat (insatt i 
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ett sammanhang) lärande. Skolkulturen omfattar de traditionella ämnena och allmänna 
färdigheterna medan arbetslivskulturen kan likställas med yrkeskulturen och de krav 
som finns i yrket. Lärare har svårt att förhålla sig till helheten och det blir lätt en 
fokusering på det egna ämnet. 

Lärarna i båda studierna förordar att istället för renodlade arbetslag i ämnen borde det 
finnas en kombination av kärnämnes- och karaktärsämneslärare i arbetslagen 
(Skolverket 2001b; Wistrand 2006). Detta skulle enligt lärarna kunna lösa en del av de 
problem som uppstår när det handlar om en överbryggning mellan de två kulturerna. 

Vikten av att överbrygga styrks av kärnämneslärares kommentarer om att elevers 
intresse och motivation ökade i språkinlärning när lärarna kunde påvisa varför kunskap i 
andra språk var viktig i deras kommande yrke (Skolverket 2001b).  

Förutom bra samarbete mellan lärarna är det viktigt att arbetslivet finns med för att 
yrkesförberedande utbildning ska hålla hög kvalitet. I det kommande avsnittet redogörs 
för tidigare studier avseende detta. 

3.3 Samverkan skola och arbetsliv 
I Lpf94 framgår det i kap. 1.2: 

”Skolan skall eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för all 
gymnasial utbildning men av avgörande betydelse för den yrkesförberedande 
utbildningens kvalitet.” 

Yrkesförberedande utbildningars kvalitet är tätt sammanlänkat med att 
karaktärskurserna i dessa program är uppbyggda utifrån branschens krav, för att 
eleverna ska kunna förbereda sig med relevant kunskap inför sina kommande yrken. För 
att stärka kopplingen till arbetslivet ingår sedan början av 1990-talet minst 15 veckor 
arbetsplatsförlagd utbildning (APU) fördelade över tre år de yrkesförberedande 
programmen (Skolverket 2004). I det obligatoriska projektarbetet, som infördes hösten 
2000, har elever också möjlighet till en fördjupad kontakt med företag. En del skolor har 
också nationella utvecklingsprojekt med internationella kontaktnät (Skolverket 2004). 

Tyvärr har många skolor idag svårt med arbetslivskontakterna av olika orsaker: tidsbrist, 
brist på kontakter, omotiverade lärare/företag m.m. (Skolverket 2004). Detta kan 
förutom kvalitén på utbildningen även påverka elevers möjligheter att få en lämplig 
APU-plats och även kvalitén om inte företagen har god kännedom om vad målen och 
syftet är. 

I det kommande avsnittet redogörs för forskning kring utformningen av 
yrkesförberedande utbildning och även arbetslivets påverkan på denna. 

3.4 Yrkesförberedande utbildning 
För att klara arbetsmarknadens behov av grundläggande kompetens inom olika yrken är 
yrkesutbildning ett redskap som staten fogar över (Skolverket 2001b). Staten 
bestämmer övergripande mål och riktlinjer och för att verktyget ska kunna användas på 
ett optimalt sätt krävs nära interaktion mellan de olika aktörerna (politiker, tjänstemän, 
arbetsgivare, fackliga representanter, skolledare och lärare). För att yrkesutbildningen 
ska hålla hög kvalitet krävs en logisk, genomtänkt koppling till arbetslivet i allt som 
genomförs under utbildningen. Utbildningen måste också ha en organisation och ett 
innehåll som är förenligt med branschens krav och förväntningar för att få legitimitet. 
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I antologin Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning (Skolverket 2001b) lyfts 
problematiken med att karaktärsämnena brottas med vissa legitimitetsproblem, vilka 
kan bero på: 

1. preferensproblem, när den aktuella utbildningen inte valts i första hand 
2. förankringsproblem, när eleverna har vag uppfattning om sig själva, arbetslivet 

m.m. 
3. autenticitetsproblem kring skolans förmåga att trovärdigt simulera praktiker 

inom företag 
4. skolans utveckling jämfört med den betydligt snabbare i näringslivet, bl.a. 

genom maskiner och andra hjälpmedel som möjliggör nya metoder för mer 
vinstgivande produktion 

5. yrkeskompetensen hos lärarna jämfört med dem som är aktiva i näringslivet och 
där möter ny teknik, nya material, förändrade processer, ny specialisering, 
kvalitetsutveckling av professionen med andra kompetenskrav. 

Yrkesutbildningen blev en del av den integrerade gymnasieskolan när den startade 
under hösten 1971 och utbildningen var kompletterad med några teoretiska ämnen. 
Längden på utbildningen var då två år. Yrkesutbildningar startade redan under tidigt 
1900-tal utifrån yrkeskompetens som uppstod under industrialiseringen. 

Efter gymnasiereformen 1992 ingår obligatoriska kärnämnen i alla yrkesförberedande 
program. Syftet är att även de som går yrkesförberedande program ska vara behöriga till 
högre studier efter avslutad utbildning. Det finns risker med detta anser vissa forskare 
och en uttrycker sig så här (Skolverket, 2001b, s.34):  

”Det finns således en risk att den teoretiserade yrkesutbildningen snarare avskräcker 
från än lägger grund till det så eftersträvade livslånga lärandet.”  

Det har enligt forskarna varit svårt att motivera elever till teoretiska studier när de 
upplever att de praktiska ämnena nedvärderas (Skolverket 2001b) vilket visar sig i 
elevernas studieresultat. Är inte en yrkesutbildning tillräcklig? Krävs det verkligen 
hängslen och livrem i form av breda studieförberedande kunskaper också för att klara 
sig i framtiden? I antologin lyfts fram att de elever som vill bli färdiga med sin utbildning 
och börja arbeta upplever att de inte ”tillåts” utan att de förväntas göra något mer i det 
livslånga lärandet. 

I det livslånga lärandet är kunskap och kunskapsinhämtning viktiga faktorer. Nästa 
kapitel handlar om hur några av våra tidiga teoretiker resonerade kring dessa begrepp.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
Kunskap definieras på olika sätt beroende på innehåll, sammanhang och syfte. Detta 
avsnitt syftar till att redogöra för några av de tidiga teoretikernas definitioner av 
kunskap och hur ny kunskap uppkommer. 

Tre tidiga definitioner av kunskap (Gustavsson 2002): 

Vetenskaplig kunskap 

1. Episteme - vetenskaplig-teoretisk kunskap - Ett begrepp som infördes av Platon5 
och kännetecknades av vetenskaplig och filosofiskt sann och säker kunskap 

Praktisk kunskap 

2. Techne - praktisk produktiv kunskap - Platons efterföljare Aristoteles6 införde 
detta begrepp som står för praktisk kunskap som främst är knuten till hantverk 
och skapande verksamheter 

3. Fronesis - praktisk klokhet - Aristoteles andra begrepp som står för praktisk 
kunskap som främst är knuten till det etiska och politiska livet 

I en god utbildning finns enligt Gustavsson (2002) alla dessa tre kunskapsformer med i 
en väl avvägd balans. 

Ett gammalt kinesiskt ordspråk lyder (Andersson, 2000, s.14): 

”Jag hör det - och jag glömmer det 
Jag ser det - och jag minns det 
Jag gör det - och jag förstår det” 

Tid för eget övande med handledning är ett viktigt moment i dataämnen. Ämnet är 
praktiskt i många avseenden men för att skapa en djupare kunskap krävs både att skapa 
sig en ytkunskap och sedan också att kunna använda den kunskapen i olika sammanhang 
och därmed öka sin kunskapsnivå till djupkunskap (Maltén 2003). I boken Det 

pedagogiska kulturarvet (2005) beskriver Sven G. Hartman John Deweys teori, learning 
by doing. Att lära genom att träna och utöva i olika situationer och sammanhang. 
Övningssituationerna och innehållet ska enligt Deweys teori vara hämtade ur 
verkligheten för att eleverna ska kunna se samband, förståelse och också få möjligheten 
att lyfta kunskapsnivån ett steg till. 

Eget övande som metod kan knytas an till teorin om kognitiv utveckling som handlar om 
att men genom erfarenheter korrigerar sin världsbild och därmed utvecklar intellektet 
(Säljö 2000). I Piagets 7syn på utveckling finns en grundtanke som innebär att vi i 
samspel med omvärlden ständigt regleras genom två samtidigt verkande processer; 
assimilation och ackommodation. Dessa två processer är i sin tur delar av intellektets 
anpassning eller adaptation till omgivningen. Assimilation, vi tar in och registrerar 
information om vår omgivning hur den fungerar och är organiserad. Vi får bekräftelser 
på våra antaganden. Ackommodation däremot innebär en grundläggande förändring i 
vårt sätt att se på verkligheten. Det kan uppstå obalans – ett disekvilibrium - mellan vår 

                                                           
5 Platon levde 427-347 f.Kr (Hartman 2005) 
6 Aristoteles levde 384-322 f.Kr (Hartman 2005) 
7 Jean Piaget levde 1896-1934. En kunskapsteoretiker med människans intellekt i fokus. Han ville 
klargöra hur människan bildar kunskap i samspel med omgivningen (Hartman 2005) 
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föreställningsvärld och vår varseblivning av verkligheten. För att balans – ekvilibrium – 
ska uppkomma måste de kognitiva strukturerna förändras så att de inbegriper 
antagandet som har skapat obalansen (t.ex. att inte allt faller till marken, en ballong kan 
sväva iväg om den är fylld med gas) (Säljö 2000).  

Eget övande och/eller annan metod kan för en elev innebära att deras kognitiva 
strukturer sätts i obalans och måste struktureras om vilket leder till ökad kunskap och 
förståelse (Säljö 2000). 

Ökad kunskap är ett mål för alla elever oavsett kurs. Hur kunskaper och innehåll i kursen 
Datorkunskap anpassas till vald studieinriktning utifrån styrdokumenten besvaras i detta 
arbete genom en utvärdering. Nästa kapitel redogör för faktorer kring metoder för 
utvärderingen - val, urval, avgränsning, etiska aspekter, användbarhet/generaliserbarhet 
och själva processen.  
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5 Metod 
Vilken metod valdes och varför? Hur genomfördes utvärderingen? Hur användbar är 
utvärderingen och hur ser de etiska aspekterna ut? Det är några av de frågeställningar 
som kommer att besvaras i detta kapitel. 

5.1 Val av metod 
Att genomföra datainsamling i ett utvärderingssyfte kräver att fokus är helt klargjort. För 
att klargöra detta kan ett antal frågor ställas till den tänkta utvärderingen. Vad ska 
utvärderas? Vilka aspekter ska undersökas? Vilken typ av information behövs? Är målet 
för utvärderingen bredd, kvantitet eller djup, kvalitet (Dovelius 2000)? 

Enligt boken Att samla in och bearbeta data (Dovelius 2000) bör det i en utvärdering 
vara ett rimligt förhållande mellan fokus, metod och resurser (figur 1). Fokus syftar till 
de centrala frågor som utvärderingen ska besvara. Metod är den aktivitet som ska 
genomföras och resurser är exempelvis de ekonomiska, personella och den tidsplan 
utvärderingsarbetet ska begränsa sig till. 

 

 

I denna utvärdering har kvalitativa intervjuer använts. Syftet har varit att med hjälp av 
dessa sträva efter ett inifrån-perspektiv (Carlström & Hagman 2006) och på detta sätt 
besvara frågeställningarna och syftet med undersökningen. De kvalitativa intervjuerna 
var av ostrukturerad karaktär. Detta för att ge lärarna stor frihet i att redogöra för sin 
tolkning och syn (Bryman 2002; Kvale & Brinkmann 2009). 

5.2 Kvalitativ intervju som metod 
En intervju kan utformas på tre olika sätt, strukturerad, halvstrukturerad och 
ostrukturerad (Bryman 2002; Carlström & Hagman 2006). 

Den ostrukturerade formen av kvalitativ intervju kännetecknas av att den utgår från 
förbestämda temaområden men utan i förväg fastställda frågor. Denna kvalitativa 
metod kan användas när informanterna ska kunna påverka i vilken riktning och vilken 
ordning olika teman berörs. Om intervjuaren tycker att informanten lämnar ämnet 
formas en ny fråga som för intervjun tillbaka till något av de förbestämda temana 
(Carlström & Hagman, 2006, s.58). 

Figur 4.1, Fokus, metoder och resurser måste stå i ett rimligt 
förhållande till varandra. (Dovelius, 2000, s.9) 
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En viktig aspekt för resultatet vid användandet av kvalitativ intervju som metod är att 
informanten känner sig avslappnad och trygg i intervjusituationen. Ofta inleds 
intervjutillfället med ett inledande samtal för att överbrygga eventuella spänningar 
innan en eventuell inspelning sker (Carlström & Hagman 2006; Kvale 1997). 

I kvalitativa intervjuer uppfattas intervjuaren som medskapare till intervjuns resultat. 
Detta eftersom intervjuaren med bland annat tonläge, gester och språkbruk har stor 
påverkan. 

”Det handlar om - som Kvale påpekar - en konversation där data uppstår i en 
interpersonell situation, medförfattad och medproducerad av intervjuaren.” 
(Svensson & Starrin, 1996, s.58) 

Denna form av intervju kan benämnas djupintervju (Carlström & Hagman 2006; Bryman 
2002). Benämningen djup kan förklaras med att den oftast ger utförligare svar och 
utrymme för upplevelsedimensionen på ett annat sätt än vad de övriga formerna av 
intervju gör eftersom den inte har fastställda intervjufrågor (Bryman 2002; 
Carlström & Hagman 2006).  Att använda begreppet djupintervju kan leda till förvirring 
då litteraturen inte är entydig med definitionen. Carlström & Hagman (2006) varnar för 
risken med förväxling då djupintervjuer ofta kopplas till personliga intervjuer som utförs 
av utbildade psykologer. Kvale (1997) lyfter fram att ytterligare en dimension ska finnas 
för att en kvalitativ intervju ska kunna benämnas som en djupintervju. Enligt Kvale 
(1997) måste förkunskapen och även förförståelsen om och kring informanterna och det 
som intervjun ska handla om vara bred och mycket väl underbyggd för att kunna ge den 
extra dimension i svaren som Kvales definition av en djupintervju innebär. För att 
undvika begreppsförvirring kommer inte benämningen djupintervju att användas för 
intervjuformen i detta arbete utan endast begreppet ostrukturerad intervju. 

5.3 Avgränsning 
Avgränsning är ett av de svåraste momenten och viktigaste skeenden i en 
undersöknings- och forskningsprocess enligt flera forskare (Kvale 1997; Dalen 2007).  

Avgränsning sker för att osammanhängande områden ska undvikas eftersom det leder 
till otydligt fokus och merarbete. Risken är också stor att om inte avgränsningen är 
tillräcklig blir datamängderna stora och svåra att analysera och bearbeta och kanske till 
och med irrelevanta för själva utvärderingen. 

Avgränsningen görs i samspel med syfte och frågställningarna för att uppnå en bra 
forskningsgrund. 

I denna utvärdering har följande avgränsningar gjorts: 

• Kursen Datorkunskap 
• Datalärare 
• En gymnasieskola 
• Yrkesprogram på gymnasiet 

Utifrån avgränsningen genomfördes ett urval avseende skola och informanter vilket 
beskrivs i nästa avsnitt. 
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5.4 Urval informanter 
Valet av gymnasieskola skedde i ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002), både geografiskt 
och utifrån att vissa kontakter redan fanns etablerade. Skolan uppfyllde också två 
mycket viktiga grundkriterier för utvärderingen. Dels att skolans utbud omfattade 
majoriteten av de nationella gymnasieprogrammen och dels att det fanns tillräckligt 
många datalärare för att genomföra utvärderingen. Antalet datalärare var viktigt för att 
det skulle kunna ske ytterligare urval, dels för avgränsning men också avseende etiska 
aspekter och konfidentialitet. 

Nio stycken datalärare på yrkesprogram tillfrågades och sju lämnade ett positiv besked 
om deltagande (övriga två hade inte möjlighet på grund av tidspress). Av dessa valdes 
fyra stycken informanter ut genom ett strategiskt urval8 i syfte att skapa bredast möjliga 
underlag utifrån de gymnasieprogram lärarna undervisade i. Tre män och en kvinna är 
representerade i urvalet. De flesta av de utvalda datalärarna undervisar i fler än ett 
yrkesprogram och har även erfarenhet från att undervisa i de teoretiska programmen. 
Alla yrkesprogrammen finns inte representerade i urvalet, men det bedöms inte vara 
nödvändigt då utvärderingen inte har för syfte att ligga till grund för generella slutsatser.  

Anledningen till begränsningen till fyra informanter var att de måste ges tid att tänka 
efter, förklara sig och att berätta. För att behandlingen av datainsamlingen ska ske på ett 
tillfredsställande sätt är begränsningen i antalet viktigt (Carlström & Hagman 2006). 
Annars finns risk för att mängden data blir för stor att hantera, analysera och diskutera. 

Urvalet som också är en del i själva genomförandet omnämns även i nästa avsnitt som 
bland annat redogör för arbetet med förberedelserna och själva intervjuförfarandet. 

5.5 Genomförande 
I förberedelserna inför datainsamlingen kontaktades rektorerna vid de olika 
yrkesprogrammen på den utvalda gymnasieskolan via e-post. Syftet var att få deras 
godkännande att i nästa steg kontakta datalärare på de olika programmen. 
Meddelandet innehöll en kort presentation av examensarbetet och utvärderingens syfte 
och tilltänkta målgrupper. 

Efter rektorernas godkännande, med reservation för att deltagandet skulle vara frivilligt, 
kontaktades nio stycken av skolans datalärare. De fick information och förfrågan 
skriftligt via e- post om deltagande i ett examensarbete och syftet med detta. I samma 
meddelande framgick att deltagandet var frivilligt och de ombads återkomma med svar 
om deltagande när de fick möjlighet.  

Det blev god respons och ett urval (se avsnittet om Urval informanter) var nödvändigt. 
De fyra utvalda informanterna fick ett nytt e-postmeddelande innehållande ett tack för 
de ställde upp och där de också ombads att välja tidpunkt och plats för genomförandet 
av sin intervju (utan vetskap om varandra). 

Alla informanterna valde oberoende av varandra olika platser på gymnasieskolan, i 
närheten av sina arbetsrum, för genomförandet. Tidsperioden från första intervjun till 
den sista sträckte sig över en två veckors period med startider mellan kl.09.00-10.00 på 
förmiddagarna, allt utifrån informanternas önskemål. 

                                                           
8 Urvalsmetoden är utarbetad av Trost (1993) och går ut på att först definiera ett antal variabler 
som är av intresse för studien. Därefter väljs ett antal informanter ut för varje variabel 
(Carlström & Hagman 2006). 
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Eftersom det är viktigt att få med informanternas egna ord i en kvalitativ intervju 
förordar många forskare (Dalen 2007; Carlström & Hagman 2006; Kvale 2009; 
Bryman 2002; Dovelius 2000) att inspelning sker av själva intervjun. Vanligast är 
ljudinspelning, men även videoinspelning förekommer. I detta arbete har ljudinspelning 
använts vid samtliga intervjutillfällen. 

Före första intervjutillfället prövades inspelningstekniken för att säkerställa att det 
inspelade ljudet var av god kvalitet och skulle kunna användas i det kommande 
transkriberingsarbetet. 

Samtliga intervjuer inleddes med följande precisering (Dalen, 2007, s.42): 

• Vem jag är. 
• Varför jag är där. 
• Vad jag vill. 
• Vad som ska ske med materialet. 
• Vad jag inte kan ge eller inte kan lova. 
• Hur återkopplingen och publiceringen ska ske. 

Anledningen till denna precisering var att informanterna skulle känna sig avslappnade 
och få en möjlighet att reflektera över den stundande intervjun. 

Därefter redogjordes för önskan att spela in intervjun med hjälp av ljudupptagning vilket 
alla informanter gav sitt godkännande till.  

Till grund för genomförandet av intervjuerna fanns den framtagna tankekartan (bilaga 3) 
som schematiserar de olika temana inför utvärderingen. 

Intervjuerna spelades in och längden på intervjuerna varierade mellan 28 minuter och 
42 minuter. 

Varje intervju transkriberades vilket innebär att intervjuerna skrivs ner ordagrant var för 
sig. För att även kunna minnas händelser under intervjuerna som inte framkom i 
inspelningarna (exempelvis kroppsspråk, gester, miner) skedde transkriberingarna 
mycket kort tid efter själva intervjuerna. 

Att inte glömma bort de etiska aspekterna med forskningen är mycket viktigt både inför, 
under och efter intervjuerna. Nästa avsnitt handlar om de etiska aspekterna i denna 
utvärdering. 

5.6 Etiska överväganden 
Det är viktigt att följa de forskningsetiska principer som finns och visa respekt för 
deltagarna (Vetenskapsrådet 2010). I den här utvärderingen är det främst tre etiska 
principer som berörts: 

Krav på samtycke Deltagandet i den här utvärderingen har varit frivilligt och 
har när som helst kunnat avbrytas av någon eller flera 
deltagare. 

Krav på att bli informerad Informanterna har redan innan de tackat ja till deltagande 
fått information om intervjuns syfte och omfattning. Även 
före själva intervjun fick de kompletterande information (se 
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avsnittet om Genomförande). Informationen är mycket 
viktig för att informanterna ska kunna ta ställning till om de 
vill delta eller inte. 

Krav på konfidentialitet Konfidentialitet är viktigt för att informanten ska känna sig 
trygg med att han eller hon inte kan identifieras, 
personifieras i själva examensarbetet och att informanten 
vet om att intervjuaren har tystnadsplikt. Det är också 
viktigt eftersom denna utvärdering behandlar frågor om 
samverkan och datalärarnas egna roller i samspelet. Vilka 
de fyra är som valdes ut för intervju har inte några av de 
inblandade eller utomstående någon kännedom om. 

5.7 Kvalité 
Vilken kvalité har utvärderingen avseende generaliserbarhet eller användbarhet? I de 
två kommande avsnitten behandlas dessa begrepp utifrån den genomförda 
utvärderingen. 

5.7.1 Generaliserbarhet 

Eftersom kvalitativ forskning bygger på en grundförutsättning att människor själva 
skapar sin verklighet utifrån olika situationer finns det inte enbart en ”sann” verklighet 
(Dalen 2007). Man bör vara mycket försiktig med att dra generella slutsatser avseende 
att resultat från en skola ska gälla alla motsvarande skolor eftersom det kan vara helt 
olika förutsättningar och faktorer kan se annorlunda ut och påvisa helt andra resultat 
(Bryman 2002). 

Datalärarna som tillfrågats i denna utvärdering är alla anställda på en och samma 
gymnasieskola. Många av förutsättningarna är därför likvärdiga mellan lärarna och 
därför skulle generella slutsatser eventuellt kunna göras. Men denna generalisering 
skulle endast kunna omfatta den berörda skolan i form av en analytisk generalisering 
(Kvale 1997). Det går inte att dra några generella slutsatser som berör alla 
gymnasieskolor i landet, eller datalärares åsikter i riket eftersom urvalet i det avseendet 
är alldeles för litet och begränsat.  

5.7.2 Validitet/användbarhet 

Är resultaten användbara? Följande faktorer kan användas vid bedömning om validitet 
av en kvalitativ studie (Dalen 2007): 

1) Forskarrollen 
2) Forskningsplanen 

a) Urval 
b) Metodik 

3) Datamaterialet 
4) Tolkningar och analytiska angreppssätt 

 
1) Forskarrollen - eftersom jag har egen erfarenhet av att undervisa i kursen 

Datorkunskap kan det bedömas påverka utfallet av intervjuerna och även analysen 
av resultatet. Det kan också innebära att jag har en djupare förförståelse för ämnet 
och därmed möjlighet att delge ett mer komplett och omfattande resultat. 
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2) Forskningsplanen 
a) Urval - Resultatet av denna utvärdering bör ses som en inblick i en 

gymnasieskolas bild av kursen Datorkunskap. Resultatet kan inte användas för 
gymnasieskolor generellt, men däremot för att skapa frågeställningar och 
funderingar kring den fortsatta diskussionen kring samverkansfrågor och behov 
och innehåll i kursen Datorkunskap. 

b) Metodval - Processen för de kvalitativa intervjuerna har följt forskarnas råd 
(Dalen 2007; Kvale 1997). Att intervjuerna har utförts av en och samma person 
kan ha stärkt tilltron till tolkningen av resultatet eftersom det finns en grundsyn 
på intervjuinnehåll och upplägg. 

3) Datamaterialet - Det finns risk för att vissa frågor under intervjuerna har varit 
ledande, men eftersom jag varit medveten om detta har jag försökt att undvika 
detta helt. Kvalitén på materialet stärks av att intervjuerna spelats in och 
transkriberats (i ett ordbehandlingsprogram) vilket medför att informanternas 
åsikter kunde återges på ett korrekt sätt. Kvalitén på ljudet hade också säkerställts i 
form av inspelningstester. Eftersom inga provintervjuer genomfördes kan de första 
intervjuerna ha påverkats något av detta i frågeställningarna. I resultatet syns dock 
inga tecken på detta, troligen tack vare att temastrukturen varit tydlig från 
intervjuernas början. 
 

4) Tolkning och teoretiska angreppssätt - Informanternas svar har varit utförliga och 
omfattande vilket är en bra förutsättning för att kunna tolka och se samband. Tre 
centrala svårigheter (Dalen 2007) som har undvikits i denna utvärdering är: 
 
Det holistiska misstaget - forskaren anser sig känna till området mycket väl och har 
en felaktig förförståelse som kan leda till misstag i registrering av avvikelser. 
 
Elitbias - att forskaren väljer ut vissa informanter som han/hon har uppfattat som 
nyckelinformanter. 
 
Going native - en för stor förtrogenhet för ämnet finns hos forskaren vilket kan leda 
till svårigheter att utläsa särdrag och speciella kännetecken. 

5.8 Bearbetning och analys av datainsamlingen 
Bearbetningen inför analys och tolkning av det insamlade materialet har utgått från fem 
allmänna råd (Carlström & Hagman, 2006, s.309-310): 

1. Skriv rent. 
2. Läs igenom materialet flera gånger tills det är bekant. 
3. Bearbetning och analys. 
4. Skaffa gärna en diskussionspartner. 
5. Glöm inte bort problemställningen. 

Eftersom alla intervjuerna spelades in gjordes transkriberingar (se även avsnittet om 
genomförande) för att säkerställa och underlätta bearbetningen av materialet. 
Transkriberingarna resulterade i 15-17 sidor/intervju, totalt 64 sidor dataskriven text. 
Därefter lästes det bearbetade materialet igenom vid ett flertal tillfällen. Detta för att 
skapa en känsla av att man äger sitt material (Carlström & Hagman 2006). 

För att analysera det transkriberade intervjumaterialet har ad hoc-formen använts 
(Kvale 1997). Den innebär att ett antal olika angreppssätt och tekniker kombineras i 
analysförfarandet för skapande av mening. I Den kvalitativa forskningsintervjun 
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omnämns 13 stycken tekniker (Kvale 1997) varav följande använts vid analys av 
materialet i denna utvärdering: 

1. Lägga märke till mönster, teman 
2. Se rimligheten 
3. Ställa samman 
4. Skapa kontraster, att göra jämförelser 
5. Åtskilja variabler 
6. Underordna enskildheter under det allmänna 
7. Uppdela i faktorer 
8. Konstatera relationer mellan variabler 
9. Hitta mellanliggande variabler 
10. Skapa ett begreppsligt/teoretiskt sammanhang 

I förberedelserna innan intervjuerna skapades en tankekarta med olika temaindelningar 
(bilaga 3). Dessa temaindelningar användes också i analysen för att strukturera upp det 
insamlade materialet men med en öppenhet av att fler teman kan ha tillkommit. För att 
kategorisera de olika svaren användes färger som symbolik för olika teman. Vissa svar 
fick två färger eftersom de hade samband med fler teman än ett. Därefter fortsatte 
processen med hjälp av olika tekniker och angreppssätt (se redogörelse ovan) för att 
synliggöra samband, olikheter, variabler, rimlighet m.m. Detta skedde främst genom 
jämförelse och koncentrering av intervjupersonernas svar men också i relation till hela 
intervjuförfarandet, utvärderingens frågeställningar och tillgängliga styrdokument. 

Att valet föll på fokus kring kvalitativa intervjuer var från början inte självklart. I nästa 
avsnitt diskuteras vad som tidigare i planeringsfasen var aktuellt avseende metod och 
avgränsning och varför det förändrades. 

5.9 Metoddiskussion 
I ett tidigt skede i processen, i tron att fokus var klargjort, valdes både en kvantitativ och 
en kvalitativ metod för att genomföra datainsamlingen till utvärderingen. Den 
kvantitativa bestod av en enkät, med slutna frågor, riktad till elever inom olika 
yrkesprogram på gymnasiet och den kvalitativa metoden skulle omfatta ett par 
djupintervjuer med datalärare på yrkesprogram.  

Under arbetet med konstruktionen av enkätfrågorna ställdes utvärderingens fokus och 
syfte på sin spets vid ett flertal tillfällen. Bedömningen gjordes att ytterligare 
avgränsning var nödvändig för att uppnå ett rimligt förhållande mellan fokus, metod och 
resurser. Frågeställningarna förändrades och begränsades till att fokusera på datalärares 
tolkning av syftet och kursen Datorkunskap. 

Kvantitativ metod, enkät, används vanligtvis för att samla in data som ska kunna besvara 
frågor som hur mycket, hur många, hur ofta (Carlström & Hagman 2006).  

Om en kvantitativ enkät hade använts skulle det varit nödvändigt med flera öppna 
frågor för att besvara frågeställningarna som fokuserade på tolkning och fenomen. 
Eftersom utvärderingen skulle omfatta både elever och lärare var risken att 
datainsamlingen skulle bli för omfattande, tidskrävande och svårbearbetad och därmed 
öka risken för att försvåra resultat, analys och diskussion. 

För att undvika detta togs ett beslut om att avgränsa fokus till endast kvalitativ metod 
med datalärare som informanter. 
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Ett alternativ som också övervägdes var att behålla enkäten med målgrupp datalärare 
och därefter utföra några kvalitativa djupintervjuer (också med datalärare). Men för att 
underlaget skulle bli tillräckligt brett skulle det kräva en annan geografisk täckning och 
att urvalet fått påbörjas på nytt och det fanns det inga resurser för att genomföra. 
Risken fanns också att datamängden även i detta fall inte skulle bli hanterbar i 
förhållande till resurser därför valdes även detta alternativ bort. 

Valet att enbart välja kvalitativa intervjuer som metod resulterade i ett mycket 
omfattande och bra material att arbeta vidare med. Mycket tack vare att 
intervjupersonerna kände tillit till utvärderingen och att god, avslappnad stämning 
uppstod vid intervjutillfällena. 
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6 Resultatredovisning 
Temaindelningen (bilaga 3) har även använts till resultatredovisningen. De olika temana 
är kategoriserade under fyra huvudområden i redovisningen: 

• Förutsättningar 
• Samverkan 
• Kursinnehåll och arbetssätt 
• Kunskaper inför framtiden 

De fyra huvudområdena återknyter till respektive frågeställning i detta examensarbete. 
Samverkan är också delvis en ”förutsättning”, men den har fått ett eget avsnitt både i 
resultatredovisningen och i diskussionen eftersom den också kan definieras som en del i 
själva planeringsstadiet och mycket kretsar kring det.  

Redovisningen i de följande avsnitten presenteras i huvudsak i form av referat men 
utvalda citat förekommer också. Datalärarna som har intervjuats omnämns i 
redovisningen som lärare A, B, C och D. 

I denna resultatredovisning kommer inte lärarnas bakgrund att presenteras individuellt 
med tanke på etiska och konfidentiella aspekter utan nedan finns en kortare 
redogörelse av övergripande karaktär. 

Lärare A, B, C och D har alla mångårig erfarenhet av undervisning på gymnasienivå. De 
undervisar alla i flera ämnen och i de flesta fall inte bara ämnen inom 
datoranvändning/datorteknik utan exempelvis matematik och fysik. Sammantaget har 
de erfarenhet av att undervisa i kursen Datorkunskap på elva av gymnasiets olika 
program var av sju stycken är yrkesförberedande (IP, BF, EC,HR, BP, HP, HV) och fyra 
stycken studieförberedande (NV, SP, TP, ES). De är dock inte verksamma i alla dessa 
program idag utan deras erfarenheter från programmen avser en period på ca 4 år 
(2007-2010) vilket innebär att situationen kan se annorlunda ut på vissa program idag. 

6.1 Förutsättningar 
I detta avsnitt behandlas lärarnas bedömning av hur olika förutsättningar ser ut inför 
själva upplägget och val av innehåll i kursen. 

6.1.1 Tidsplanering/perspektiv 

Tidigare var det enligt en rapport från skolverket reglerat till att ett gymnasiepoäng 
motsvarade en 60 minuters lektion (Skolverket, 2002). Detta har dock förändrats vilket 
också framgår i rapporten från Skolverket och nu mera finns det endast ett totalt antal 
garanterade undervisningstimmar på hela programmet, men inte på kurserna 
individuellt. Hur många timmar som ska läggas ut på varje kurs bestäms av varje skola 
lokalt och kan variera mellan olika lärare och program. 

Utifrån det lärarna berättar framkommer det att kursen är utlagd på varierande timmar i 
olika gymnasieprogram.  

Lärare A får ca 40-60 timmar för kursen (olika antal timmar i olika program) och anser sig 
kunna klara sig med 30 om bara tekniken fungerar. Men under intervjun, som svar på en 
fråga om samarbete, ger lärare A ett motsägande svar: Att alla lärare är pressade i sina 
kurser på grund av tidsbrist.  
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Lärare C och lärare D får ca 40 timmar för kursen. Lärare D tycker att det är för mycket 
medan lärare C anser att det är rimligt. 

Lärare B får endast ca 30 timmar för kursen och anser att det alltid blir lite knappt om tid 
i slutet. 

Utöver timmarna framkommer att kursen i vissa program är utlagd över en termin, 
ibland över ett läsår och i enstaka fall över två läsår. Detta bidrar också enligt lärare C, B 
och A till att innehållet blir påverkat eftersom samverkan med andra ämnen berörs och 
även att eleverna inte hinner tillgodogöra sig kunskapen under en för kort tid. Lärare C 
anser att kursen utlagd på ett läsår är optimalt, men att en termin blir för kort som 
nämnts tidigare och två läsår blir för långt. 

Kursen startar redan tidigt i åk 1. Lärarna A, B, C tycker att detta är bra, med undantag 
att de skulle vilja ha en liten förskjutning in på terminen för att eleverna ska ha hunnit 
komma igång med andra ämnen. Lärare D skulle gärna sett att kursen kom lite längre 
fram eftersom eleverna skriver projektarbete i åk 3 och då är det bra att de inte har 
”glömt” allt till dess. 

6.1.2 Styrdokument 

En kurs ska enligt skolverket styras av en kursplan med kursmål och betygskriterier som 
ska tolkas lokalt av skola och lärare tillsammans med läroplan, programmål, skollag och 
kursplanen för ämnet.  

Två av lärarna C, D bedömer att de har viss kännedom om formuleringarna i kursplanen 
där det framgår att kursinnehållet ska vara ”mot vald studieinriktning” alternativt ”inom 
vald studieinriktning”. Lärare B känner till det men vet inte riktigt hur studieinriktningen 
ska omsättas i praktiken och sa: 

―”Jag vet inte, jag har funderat på det i flera år, jag vet faktiskt inte.”  

Den fjärde, lärare A utrycker det så här: 

”Mmm, ehh, gör det? Hmm...  

Lärare C framhåller att även programmålen innehåller formuleringar som ger direktiv 
om kursen ska integreras i karaktärsämnena. 

Lärarna A, B, D och även C är ifrågasättande till om det ska vara en kurs med egna 
bedömningskriterier. De tycker att de olika momenten ska ingå i andra ämnen och där 
vara betygsgrundande. Lärarna skulle hellre se att tiden utnyttjades av andra 
karaktärsämnen som eleverna är mer beroende av när de kommer ut i arbetslivet. 

Lärare B ger tydligt uttryck för att kursen är lämpad för att ingå i de studieförberedande 
programmen och tycker inte alls att den hör hemma bland de yrkesförberedande 
programmen. Detta eftersom lärare B inte kan se några användningsområden för dessa 
kunskaper inom kommande yrkeskarriärer för de yrkesprogram som lärare B har 
erfarenhet av. 

Samtliga lärare lyfter också fram att de upplever att denna kurs har låg prioritet på 
skolan. En del beror på att redan i reformförslaget GY2007 var tanken att kursen skulle 
tas bort och läggas över i andra kurser. Den reformen genomfördes aldrig, men det satte 
sina spår i rektorer och lärares medvetande. Kursen hade enligt lärarna ”normal” 
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prioritet innan reformförslaget. Men trots detta skilde sig inte arbetssättet då nämnvärt 
mot dagens struktur/upplägg vilket lärarna själva påpekar med eftertanke. 

6.1.3 Ekonomiska ramar 

Att kursen inte har så hög prioritet märks också i inköpsförfaranden. Lärare B redogör 
för att innan GY2007-förslaget tillfrågades datalärare om de hade några önskemål om 
inköp som behövdes för att bedriva undervisning, men efter reformförslaget så får de 
inte längre frågan. Om det beror på reformförslaget eller minskade resurser kan inte 
lärare B redogöra för, men upplever att det har med ett minskat intresse från 
ledningshåll att göra. 

De flesta lärarna anser initialt att det finns tillräckliga resurser för att bedriva kursen 
datorkunskap mot vald studieinriktning. Men under senare skede av intervjuerna 
framkommer önskemål om fler elevdatorer för att elever som inte har dator hemma ska 
kunna använda sina kunskaper även i andra ämnen. Lärare B och C redogör för att även 
andra programvaror skulle kunna vara lämpligt som är mer anpassade till den valda 
studieinriktningen. Men att det av olika skäl inte blivit av. Lärare C beskriver att de till 
och med vid något tillfälle har fått gratisprogram från branschen, men att IT-avdelningen 
av olika skäl inte har installerat det så det har aldrig använts. 

6.1.4 Tillgänglig teknik 

IT-avdelningen nämns av alla lärare när de lyfter fram problematiken med tekniken 
under det senaste läsåret. Konsekvensen när datorer och nätverken inte fungerar som 
de ska är att innehållet och planeringen i kursen blir svår att följa och genomföra. 
Eleverna drabbas och risken är stor att de inte får med sig all den kompetens de behöver 
eftersom övandet är en mycket viktig del i kursen enligt lärarna. 

Alla lärarna betonar vikten av att tekniken fungerar eftersom detta också påverkar 
elevernas intresse och motivation för kursen. 

6.1.5 Eleverna  

Elevernas förkunskaper, motivation, intresse är faktorer som har betydelse för kursens 
utformning. Dessa avsnitt redogör för hur lärarna ser på elevernas förkunskaper och 
förväntningar. 

6.1.5.1 Förkunskaper 

Under intervjuerna framkommer att eleverna har mycket varierande förkunskaper 
avseende datorvana och olika arbetssätt vid datorn. Lärare A och D lyfter fram att de 
förkunskaper de flesta av eleverna har angående datorer är att kunna chatta, spela spel 
och surfa på Internet. 

Lärarna lyfter också fram att de märker skillnader på förkunskaper mellan elever som 
har tillgång till dator hemma eller om de är beroende av att använda skolans begränsade 
antal datorer. De som har dator hemma är ofta orädda i sin användning. 

6.1.5.2 Förväntningar 

Utifrån kunskaper om att chatta, spela spel (som många av eleverna, men långt ifrån 
alla, kan sedan tidigare) bygger många elever upp sina förväntningar på kursen. Alla 
lärare är samstämmiga i att eleverna inte har någon aning om vad kursen innebär förrän 
efter ett par lektionstillfällen och då blir många elever besvikna. 

Lärare C uttryckte det så här: 
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―”Nej, många tror att datorkunskap det kan jag så det här kommer att gå jättelätt och 
så blir det jättesvårt för de kan inte. De kan inte hantera bitarna som kursen tar upp. De 
är duktiga på att chatta, Internet och söka information på Internet och spela på 
datorerna men när det kommer till att formatera i Word så. Vad är Excel och PowerPoint 
och så då står de sig slätt många, det blir lite besvikelse för en del, de ger upp lite.” 

Elever som är besvikna, tappat motivationen och intresset påverkar hela gruppen 
negativt, vilket framkommer tar mycket kraft från lärarna. 

6.1.6 Lärarna 

För att kunna motivera andra måste man vara motiverad själv. I de kommande avsnitten 
ges en bild av hur lärarnas egen bakgrund ser ut och hur de ser på kursen generellt. 

6.1.6.1 Kursen generellt 

Elever som tappar motivationen och intresset behöver stöd av läraren för att se nyttan 
med kursen. Men vad händer om läraren själv inte känner motivation eller ser nyttan 
med kursen? Det framgår också att det var få lärare som ville ta sig an denna kurs. 
Lärare A, B och D lyfter fram att de helst skulle slippa ha kursen eftersom de anser att 
den inte har något eget syfte. Lärare B uttryckte sig så här: 

―”Jag känner inte att den ger mig någonting och eleverna ger den väldigt, väldigt lite. 
Ah, det är skittråkigt rent ut sagt.” 

Medan lärare A sa så här: 

―”Ja, det är kanske inte är den roligaste kursen att hålla. Intresset kanske inte är så högt 
från oss heller. Vi bollar den här kursen mellan oss. Men när man väl kör kursen så kör 
man den fullt ut, jag tror inte att eleverna märker något av detta.” 

Alla lärarna omnämner att GY2011 kommer att innebära en förändring. Om 
förändringen kommer att bli positiv har lärarna svårt att tycka till om idag eftersom det 
till stor del handlar om hur andra lärare väljer att ta till sig de nya uppdragen för att inte 
eleverna ska drabbas. 

Alla lärarna är eniga i att om GY2011 inte faller väl ut så kommer eleverna att gå miste 
om viktig kunskap. Lärare D uttryckte sig så här vid frågan om vilka som drabbas om inte 
GY2011 faller väl ut (avseende Datorkunskap): 

―”Ja, det är ju eleverna. Eller ja, man kan ju också vända på det och säga att de som 
kommer att ha användning av det kommer att lära sig det ändå men de som ändå inte 
kommer att använda det då är det här bara en jobbig kurs.” 

6.1.6.2 Bakgrund 

Lärarna A, B och D som helst skulle vilja slippa ha kursen är också de som har mest 
utbildning inom data. Dock är de inte utbildade inom ordbehandling, kalkylering och 
presentation som är de största delarna av kursen. De undervisar eller har utbildning att 
undervisa i mer komplexa dataprogram och tror själva att det är en av anledningarna till 
att de upplever denna kurs som mycket lätt och mindre viktig.  

Alla lärarna har pedagogisk examen och undervisning i ett eller flera andra ämnen. 
Lärare B, C och D undervisar på flera olika program, både yrkesförberedande och 
studieförberedande. Alla lärarna har mångårig erfarenhet av undervisning på 
gymnasialnivå. 
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6.2 Samverkan 
Ensam är inte stark finns det ett gammalt talesätt som säger. Detta gäller även inom 
skolans värld där många olika ämnen försöker fånga elevernas uppmärksamhet och 
intresse. Hur ser då samverkan ut inom skolan och med externa aktörer för att 
underlätta för eleverna att skapa sig en djupare kunskapsförståelse kopplat till deras 
studieinriktning? 

6.2.1 Mellan lärare 

Lärare A, B, C och D är alla helt överrens om vikten av samverkan. Att omsätta det i 
praktiken är däremot inte alltid självklart inom alla program enligt lärarna. Lärare D 
uttrycker anledningarna till det så här: 

―”Det är hundra olika, det är ju intresse, och bara det att det är jobbigt att ha kontakt 
med andra lärare som ska lägga sig i sin egen undervisning, det är besvärligt om man 
inte har daglig kontakt med dem, det är bara en sådan sak som vad är viktigt? Och det är 
klart att har man Datorkunskap som sitt ämne så är det ju det viktigaste, man kan ju inte 
se att det de skriver om i Samhällskunskap att det är viktigt att lära sig hur Sverige styrs, 
det kan man ju inte se, mitt ämne är ju Datorkunskap det är ju det som är viktigt. Det är 
ju fullständigt oväsentligt om de kan använda datorn bara de kan läsa tidningarna så att 
de kan läsa om de politiska grejorna. Vi är ju liksom insnöade i våra fack där, tyvärr.” 

Lärare C uttrycker det så här från sin erfarenhet från programmen NV och SP: 

”Inte lika lätt att blanda in karaktärsämnen där. Det var ekonomiskt och jag försökte då 
givetvis att de skulle jobba mycket med budget och den biten, men det blir inte så 
mycket kontakt med ämneslärarna på grund av tradition och vilja. Det måste viljas från 
bägge håll och ta sig tid till det” 

Lärare B och C redogör för att de samverkar med andra datalärare när det gäller 
utformning och bedömning av prov som ser likadana ut oavsett studieinriktning. Lärare 
A och D gör inte det utan de konstruerar sina egna prov med litet annat 
bedömningsupplägg, studieinriktningen framtonas dock inte. 

Lärare D lyfter fram problematiken med lärarlag. Att ingå i ett lärarlag fungerar ofta bra, 
men när man ska undervisa i ett annat program och gästspela i ett lärarlag fungerar det 
oftast mycket dåligt. Det som fungerar dåligt är kommunikationen, vilket drabbar både 
elever och lärare. Ett förslag som lärare D nämner är att skapa klasslag istället för 
lärarlag, eftersom då blir alla ämnen involverade i detta oavsett vilket ”program” läraren 
egentligen tillhör vilket skulle underlätta samverkan. 

Lärare A, B och D tycker för att skolan är för stor för att kunna samverka över 
ämnesgränserna, det finns inga naturliga mötesplatser för utbyte. Lärarlagen är 
”isolerade” från andra i olika rum och på grund av tidsbrist möts de inte i andra forum. 
De menar också på att det till stor del handlar om gammal tradition och inställning. 

Lärare C har erfarenhet från ett program med en mindre gruppering och tycker att 
samverkan där fungerar utmärkt och redogör för olika samverkansprojekt med flera 
kärnämneslärare. Detta kan enligt lärare C ske tack vare en positiv grundinställning till 
samverkan hos alla inblandade lärare redan när programmet startades. Antalet lärare 
och lokalerna är också ändamålsenliga för att uppmuntra till samverkan. 
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I intervjuerna lyfter lärare A, B, C och D främst fram kärnämnen (svenska, engelska, 
samhällskunskap m.fl.) när de pratar om samverkan. Den enda som lyfter fram 
karaktärsämnen är lärare C.  

6.2.2 Med företag 

Ingen av lärarna ger uttryck för att de har någon samverkan eller får någon information 
från företag när det gäller kursen Datorkunskap. Man får snappa upp information själv 
från branschen säger lärare C. Till exempel broschyrer, faktamaterial och annat som kan 
vara relevant för kursen som sedan kan omsättas i praktik.  

Lärare D lyfter fram att i några av yrkesprogrammen finns det programråd där företag 
ingår och nämner IP, BP, EC och OP som några exempel. Med programråden genomförs 
regelbundna möten för avstämningar i utbildningarna. Enligt lärare D berörs dock inte 
Datorkunskap på dessa möten eller information som kan användas till det utan det 
handlar främst om inriktning och innehåll i karaktärsämneskurserna. Anledningen till 
detta är enligt lärare D att det inte är nödvändigt då det finns viktigare saker att 
diskutera. Elevernas APU upptar också en del av mötestiden. Några andra kontakter 
finns inte mellan lärare och företag enligt lärare D. 

Avseende samverkan med företag är det inget program som skiljer sig från de övriga. 
Det är en brist hos alla trots att en del program har programråd så har detta ingen 
betydelse när det handlar om kursen Datorkunskap oavsett om det är ett 
studieförberedande eller yrkesförberedande program. 

6.3 Kursinnehåll och arbetssätt 

6.3.1 Arbetssätt 

Gemensamt för lärarnas lektioner är att de oftast innehåller teoretiska/praktiska 
genomgångar som efterföljs av eget praktiskt övande där eleverna individuellt får träna 
på de olika momenten. Delprov sker efter varje avslutat moment samt även 
inlämningsuppgifter förekommer. 

Eftersom elevernas förkunskaper varierar mycket både inom samma klass, men också 
mellan olika program måste lärarna vara mycket flexibla. Det kan enligt lärarna vara 
svårt att motivera en elev som har bra förkunskaper att delta på lektionerna. De flesta 
lärarna erbjuder eleverna att tenta av kursen de finner anledning till detta. 

Lektionerna genomförs i datasalar som finns på den egna gymnasieskolan. 

6.3.2 Innehåll 

 Alla lärarna delar in kursen i fyra olika delmoment utifrån kursplanen: 

Allmän IT - kunskaper kring grundläggande begrepp, lagar och förståelse för datorns 
uppbyggnad m.m. 
Word - ordbehandling 
Excel - kalkylering 
PowerPoint - presentation 

Utöver dessa kommer även Internet - söka information, källkritik, lagar och regler, men 
lärarna har inte lagt det som ett eget moment utan valt att det ska ligga parallellt. 
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Valet av programvara är uteslutande Microsoft Office version 2003. Anledningen till 
detta är att hela skolan använder detta och att den också anses vara det mest utbredda 
programvaran bland företagen.  

Lärare A och D skulle kunna tänka sig är att genomföra undervisningen i något av de 
gratisprogram som finns (de som omnämns är StarOffice/OpenOffice) för att underlätta 
tillgången och igenkänningsfaktorn för alla eleverna även utanför skolsalen. Lärare B 
däremot har inte någon ambition av att byta programvara till gratisprogram och 
anledningen till detta är: 

―”Lathet och brist på intresse från min sida. Nu kan jag de här programmen och det är 
det som finns och jag kör på det.” 

De flesta lärarna försöker att anpassa tiden för de olika momenten efter dels 
förkunskaper men också studieinriktning och vad de tror att eleverna kommer att 
använda under resterande studietid och i en framtid. Lärare A frångår det lite och 
redogör för hur Excel idag tar upp stor del trots att det inte är det eleverna kommer att 
ha mest nytta av i yrkeslivet. Detta för att det är Excel som lärare A upplever att 
eleverna har svårast med och sämst förkunskaper i. 

I frågor som härrör till kursinnehåll reflekterar lärarna nästan uteslutande utifrån 
kärnämnen och den fortsatta studieperioden.   

Inom de olika momenten gör eleverna ett antal praktiska övningsuppgifter. De praktiska 
övningarna ska syfta till att eleverna ska få träna på olika funktioner i programmen och 
lära sig hur det fungerar. Enligt lärarna är dessa i undantagsfall realistiska övningar som 
är kopplade till yrket. Det program som urskiljer sig från de övriga avseende de praktiska 
övningarna är HR-programmet enligt lärare B och C som båda har erfarenheter därifrån. 
Inom detta program är många övningar är kopplade till karaktärsämnen och/eller 
kärnämnen där det är möjligt. Lärare C lyfter fram övningar som beskrivs så här: 

”De jobbar mycket att formatera mot menyer, mot recept, hur man skriver ett recept 
snyggt och gör indrag, för att få det snyggt och lättläst. Då sammanlänkas de 
lektionspassen. I Excel kör vi näringsberäkningar mycket i och med att det blir rätt så 
bra. Får man in tillräckligt mycket information till en tabell kan man använda 
sökfunktionerna och sortera och ta ut saker. Det är en rätt bra övning för att testa 
kunskaperna i Excel också.” 

Även hos lärare D genomförs vissa elevövningar med tydlig yrkeskoppling och 
omnämner offertskrivning i Excel som ett exempel. Det är enligt lärare D endast i 
enstaka fall och endast i form av egenkonstruerade övningar utan samverkan med annat 
karaktärsämne.  

Lärare A redogör för att även om inte övningarna som används är yrkesrelaterade så är 
tanken med funktionerna att de ska kunna använda kunskapen i andra ämnen. Lärare A 
lyfter Word som ett exempel där det tränas på rapportskrivning och formatering av text 
som kan användas i andra ämnen som Svenska, Engelska, Projektarbete och även vissa 
karaktärsämnen. 

Lärare A och B arbetar uteslutande med ”generellt material” taget ur 
datorkunskapsböcker eller från Internet och ger uttryck för att detta har en stor 
förbättringspotential. Generellt material syftar till texter/övningar som inte har någon 
naturlig koppling till elevens studieinriktning eller kommande yrke. Både lärare A och B 
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har försökt att få eleverna att ta med sig egna texter som de arbetar med i andra 
ämnen, exempelvis svenska, samhällskunskap, men utan större resultat. 

I en realistisk övning är syftet att ge eleven en inblick i hur programmet/funktionen kan 
används i det kommande yrket/vidare studier. Det kan vara i form av verkliga sekvenser 
i övningsuppgifter eller texter som är kopplade till karaktärsämnen. 

6.4 Kunskaper för framtiden 
Trots att endast lärare C har karaktärs- och kärnämneskoppling i de flesta av övningarna 
lyfter alla lärare fram att kopplingen till yrkesrelevansen i övningarna har stor betydelse 
för elevernas kunskaper. Lärare C menar på att eleverna tack vare detta kommer ihåg 
vad de gjort och även utnyttjar detta i övriga ämnen även om de behöver påminnas 
ibland. 

Lärare A och B tror att om de utvecklar samverkan med andra och att övningarna blir 
mer yrkesrelaterade kommer eleverna att tillgodogöra sig kunskaperna bättre och 
därmed också utveckla bestående kunskap. 

Lärare D uttrycker sig så här: 

―”För om man säger så här i gemene man, så är just, jag menar det är ju inte så himla 
intressant för dem med: hur fungerar ett nätverk, hur fungerar en skrivare och sånt. Jag 
menar dagen efter kursen är avslutad så är det borta, liksom. Och det är ju samma sak 
med det andra, använder du inte datorn är det borta också. Och då tappar man ju syftet 
med att lära sig något för det är ju en träningssak, det är ju en färdighetskurs.” 

Främst lärare A, B och D uttrycker en problematik med att lärare i andra ämnen (främst 
kärnämneslärare) inte tittar på layout, uppställningar och utförande i de 
inlämningsarbeten som eleverna gör hos dem. Detta innebär att eleverna inte förstår 
vikten av kunskapen och inte heller utövar den kunskap som de har lärt sig. Detta 
försvårar inför deras kommande användande eftersom denna kunskap till stor del består 
av ”färdigheter” och förståelse som ofta kräver att den ständigt används för att inte 
glömmas bort. 

Lärarna har olika uppfattningar om vad de tror branschen och yrket kräver för kunskaper 
inom Datorkunskap, men för lärare A, B och D handlar det främst om balansen mellan 
de olika momenten. Är Word viktigast för den studieinriktningen, eller är det Excel eller 
kanske Internet. Detta leder inte automatiskt till att kursen uppfyller styrdokumentens 
krav på koppling till vald studieinriktning eftersom det även måste finnas ett innehåll i 
momenten som är inriktade mot vald studieinriktning. 

Eleverna som avslutar kursen med A, B och D som lärare har liten eller ingen kunskap 
om hur och till vad programmen används i deras studieinriktning. De har enligt lärarna 
fått en allmän grund utifrån kursplanen som helst ska hjälpa dem i vidare studier. Lärare 
C tror sig, tillsammans med kärnämneslärarna ha gett eleverna en bra inblick i några 
olika användningsområden för programmen inom elevernas studieinriktning. 

6.5 Resultatsammanfattning 
Kursen har ingen hög status varken hos lärare eller på ledningsnivå. Lärarna anser dock 
att det är kunskap som eleverna behöver men de tycker inte att det behöver utformas 
som en betygsgrundande kurs. Kursinnehållet påverkas av flera faktorer varav 
samverkan, traditioner och lärarens egen inställning/bakgrund har mycket stor 
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betydelse. Balansen av de olika momenten i kursinnehållet ser olika ut beroende av 
studieinriktning, en del program har mer fokus på Word medan andra har mer fokus på 
Excel eller Internet. På vissa program lyfts kopplingen till studieinriktningen fram 
tydligare genom övningar och arbeten, medan det på andra program inte framkommer 
alls. Elevernas förutsättningar och intresse varierar mycket beroende av vilket program 
de går på. Detta kan enligt lärarna dels bero på om de kom in på sitt första handsval eller 
om de har kommit in på sitt andra eller kanske till och med tredje handsval men även 
hur på elevernas bakgrund och sociokulturella situation ser ut. 
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7 Diskussion 
Syftet med detta arbete är att få fördjupad insikt om hur kursinnehållet och kursens 
uppbyggnad anpassas till vald studieinriktning i kursen Datorkunskap utifrån 
styrdokumenten. 

Diskussionsavsnitten utgår från examensarbetets fyra frågeställningar på motsvarande 
sätt som i avsnittet för resultatredovisningen.  

7.1 Hur ser förutsättningarna ut inför kursplanering och val av 
innehåll? 

Har förutsättningarna någon påverkan på kursen? Jo, det är klart att det borde ha 
betydelse hur tolkningen av styrdokumenten görs och hur det omvandlas i praktiken och 
hur ledningens eller lärarens inställning till kursen. Om tiden räcker till, om lämplig 
teknik och program finns och att den fungerar, har också stor betydelse. 

I resultaten framgår att kursen är lågt prioriterad hos lärare och ledning. De ekonomiska 
och tekniska ramarna tillåter inga anpassningar om det skulle behövas för att fylla syftet 
med studieinriktningen. Programmålen lyfter exempelvis fram inköp och redovisning 
som två viktiga delar i datorkunskap för HR (Skolverket, 2000a), vad använder branschen 
då? Att styrdokumenten lyfter fram att kursen ska vara mot vald studieinriktning verkar 
ha fått underordnad betydelse i de flesta program. Lärarna känner till innehållet i 
kursplanerna avseende programvaror och kunskaper, men inte att de ska vara mot vald 
studieinriktning. Varför inte då? Att Datorkunskap är ett karaktärsämne utan ”egen 
karaktär i linje med studieinriktningen” tror jag är en anledning som gör att lärarna 
behandlar den som en ”neutral” grundläggande kurs. En annan anledning kan vara att i 
vissa av programmålen exempelvis för EC (Skolverket 2000a) står det inte tydligt 
beskrivet vilka datorkunskaper eleverna bör få i utbildningen.  

Tidsbrist som ofta lyfts fram som ett problem i många avseenden (Skolverket 2004; 
Wistrand 2006) verkar inte vara något problem under själva kursen i denna utvärdering 
eftersom de flesta lärarna uppger att de tycker att de fått för mycket tid till förfogande.  

Ingen av lärarna nämner kursplanen för själva ämnet Datoranvändning (bilaga 2) där det 
tydligt framgår att kursen ska ge en kunskap om hur datorn används i arbetslivet inom 
yrkesområden som den valda studieinriktningen kan leda till och det är bara en lärare 
som nämner programmålen som uppmuntrar till samverkan. Förutsättningar ska också 
ges för att kunna använda programvaror i olika typer av arbetsuppgifter inom vald 
studieinriktning såväl i kärnämnen som i karaktärsämnen (bilaga 2). 

Hur påverkar lärarnas ämneskunskaper? Tre av datalärarna har en utbildning inom 
dataämnen men anser sig inte i sin utbildning fått med sig kunskaper för denna kurs 
utan för mer ”avancerade” kurser. Hur påverkar deras inställning eleverna och även 
möjligheter till annan samverkan? Om lärarna inte finner nyttan med kursen är det svårt 
att bygga upp något bra. Datalärarnas viktiga roll lyfts fram av Dahlbom (Pålsson 2010b) 
men också i andra forskningsrapporter (OECD 2010; KKS 2005). 

Resultaten visar att vissa förutsättningar skiljer sig mellan de olika studieinriktningarna: 
lärarnas bakgrund, kunskaper om innehållet i styrdokumenten, samverkan, tidsupplägg. 
Men det finns också andra förutsättningar som är likvärdiga mellan programmen: 
tekniksituationen, kursplanerna, datalärarnas och rektorernas (enligt lärarna) inställning 
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till kursen. Nästa avsnitt handlar bland annat om hur ett program utmärker sig avseende 
programtraditioner och samverkan. 

7.2 Hur ser samverkan med företag och/eller andra lärare ut 
och vilken påverkan har det på kursinnehållet? 

Att samverkan är inte är enkelt och ser väldigt olika ut framgår tydligt i resultaten av 
utvärderingen och stöds av all tidigare forskning som ingår i detta arbete. 

7.2.1 Med andra lärare 

För kursens innehåll och legitimitet lyfter alla lärarna fram vikten av samverkan vilket 
också stöds av styrdokumenten. Men trots datalärarnas odelade positiva inställning till 
samverkan fungerar det inte i praktiken. Svårigheterna beror enligt lärarna bland annat 
på inarbetade traditioner, oförmågan att kunna gå utanför sitt eget ämnesområde, brist 
på tid och/eller engagemang. Dessa svårigheter är vanliga inom gymnasieskolan och lyfts 
fram i flera studier(Skolverket 2001b; Skolverket 2004; Wistrand 2006). Att kursen 
Datorkunskap omfattar områden som en del lärare inte känner sig förtrogna med och 
därmed finner litet skrämmande enligt resultaten bidrar inte heller positivt till 
samverkan. 

I resultaten framkommer problematik med lärarlag som skulle kunna vara en anledning 
till samarbetssvårigheterna vilket också har stöd i andra undersökningar 
(Wistrand 2006). Att det på den skola som ingår i utvärderingen finns ämneslag och 
lärarlag (programstyrt) leder till en begränsning i samverkan. Eftersom lärarna ofta 
undervisar i fler än ett program innebär det att de missar mycket information som 
handlar om samverkan i de program de inte tillhör. En av lärarna uttryckte att ett 
alternativ skulle kunna vara att skapa klasslag, men att det inte skulle kunna gå att 
genomföra i praktiken eftersom det skulle innebära att alla parter dränks i 
administration. Är detta nyckelfrågan?  

För att programmen ska nå sina mål krävs samverkan enligt programmålen (Skolverket 
2000a; Skolverket 2000b) men hur ska lärare kunna ta del av alla yrkeskrav, programmål 
och finna olika samverkansformer inom olika program (studieförberedande som 
yrkesförberedande)? Jag får uppfattningen att de lärare i studien som är involverade i 
många program har gett upp redan innan de försökt eftersom de finner uppgiften 
oöverstiglig. Tänker ledningen på detta när vid fördelning av resurser i de olika 
programmen? De har många andra faktorer att ta hänsyn till, ekonomiska, timplaner 
m.m.  

Enligt lärarna saknas naturliga mötesplatser för samverkan. De olika lärarlagen sitter 
åtskilda och kommer sällan i kontakt med varandra på grund av att skolan är för stor. 
Dessa faktorer lyfts också fram som hinder för samarbete i Wistrands studie (2006). I 
ingen av studierna framkommer något konkret förslag på lösning. 

Det är bara ett program som bättre löser problemen med samverkan och det är HR- 
programmet, troligen tack vare att de uppfyller fler av de kriterier som lärarna lyfter 
fram som problem inom de andra programmen. Inom HR sitter de i bra lokaler för 
samverkan och de har traditioner som bygger på samverkan. Båda lärarna som har 
erfarenhet från HR lyfter fram den positiva samverkan där och också att den omfattar 
kursen Datorkunskap.  
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7.2.2 Med företag 

I resultaten framgår att inom en del program finns programråd som består av 
företagsrepresentanter och lärare exempelvis på elprogrammet. Syftet med dessa 
programråd är enligt lärarna att kontinuerligt stämma av att innehållet på utbildningen 
och den arbetsplatsförlagda delen (APU) motsvarar branschens och yrkets krav. 
Programråd är ett vanligt sätt att möta företagen och även via handledarutbildningar 
(Skolverket 2004). Tyvärr framkommer det i resultaten att kursen Datorkunskap inte 
inhämtar någon information från programråden eftersom det är andra ”viktigare” saker 
som diskuteras där. Behöver lärarna någon information från programråden till kursen 
Datorkunskap? Ja, eller från motsvarande källa för att säkerställa att eleverna lär sig 
saker som de har nytta av i sitt kommande yrkesliv . Detta skulle hjälpa eleverna att se 
nyttan om ”övningar” omvandlas till praktiska yrkesmässiga situationer som 
förberedelse för framtiden samtidigt som kursmålen om vald studieinriktning uppnås. 

7.2.3 Påverkan på kursinnehållet 

Datorkunskap är ett ämne som inte kan ”bygga sig självt” för att nå en djupare förståelse 
utan kräver en tydlig koppling till elevernas studieinriktning, learning by doing 
(Hartman 2005). En god utbildning bör innehålla alla tre kunskapsformerna, episteme, 
techne och fronesis (Gustavsson 2002). Avseende kärnämnen brukar vikten av 
infärgning9 (Skolverket 2001b; Wistrand 2006) från andra karaktärsämnen inom 
programmet lyftas fram och detta gäller även kursen Datorkunskap trots att det inte är 
ett ”kärnämne”. 

Eftersom kursen Datorkunskap omfattar kunskaper och färdigheter som både ska knyta 
an till kärnämnen och karaktärsämnen hamnar det lite mitt emellan och därmed lite 
utanför i de flesta fall. Detta förenklar inte datalärarnas situation till att planera och 
skapa ett innehåll i linje med den valda studieinriktningen. Svårigheten styrks i 
antologin, Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning (Skolverket 2001b) där 
problematiken mellan olika kulturer, kärnämnen och karaktärsämnen tas upp i flera 
studier. 

Bristen av samverkan inom de flesta program får till följd av att kursinnehållet begränsas 
till det som läraren själv konstruerar. Resultaten visar att det oftast blir generellt 
innehåll i form av funktioner och arbetssätt som inte har någon tydlig koppling till 
elevernas studieinriktning och kommande yrke. I Word exempelvis lär sig eleverna 
funktioner som tabbar, indrag, spalter m.m. kunskaper som eleverna på de flesta 
program inte vet om de kommer att använda i sitt yrke och inte heller hur. Detta medför 
att målet mot vald studieinriktning i kursplanen inte helt uppfylls (bilaga 1). Detta 
minskar också kursens legitimitet. Undantaget är HR där eleverna exempelvis ser att om 
de formaterar ett dokument på ett visst sätt kan de framställa en meny som är 
tilltalande för kunder och som kan medföra ökad försäljning. Vilket innebär att eleverna 
får en möjlighet till djupare förståelse (Gustavsson 2002, Hartman 2005; Säljö 2000). Att 
HR differentierar sig i resultatet är inte ovanligt utan det beskrivs även i studien 
Arbetsplats för lärande – om samverkan mellan gymnasieskola och arbetsliv 

(Skolverket 2004). 

Eftersom datalärarna själva inte är insatta i vad yrket kräver försöker de i kursinnehållet 
förbereda eleverna för det som lärarna tror att eleverna behöver i andra ämnen 
(framför allt kärnämnen). De bygger även upp innehållet utifrån elevernas förkunskaper, 

                                                           
9 Elisabet Rudhes förklaring av Infärgning av är att ”kärnämnet används som redskap i 
karaktärsämnet eller att karaktärsämnet används som stoff i kärnämnet”(Wistrand, 2006, s.9). 
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intressen och försöker uppmuntra elever att ta med sig arbeten från andra ämnen för 
att skapa en ”koppling”. Men på grund av bristen av samverkan (Skolverket 2001b; 
Wistrand 2006) framgår det i resultaten att i arbeten som eleverna lämnar in andra 
ämnen (än datorkunskap) är övriga lärare inte noga med hur layouten ser ut eller hur 
olika uppställningar är gjorda vilket försvårar för datalärarna att motivera varför 
eleverna ska lära sig vissa färdigheter.  

7.3 Skiljer sig kursinnehåll och arbetssätt och i så fall hur 
mellan olika studieinriktningar? 

Ja, kursinnehållet skiljer sig till viss del beroende av vilket program eleverna går på. Men 
inte alltid på det sätt som kursplanen (bilaga 1) och andra styrdokument syftar till.  

Skillnaderna beror inte alltid på programmets studieinriktning vilket det borde utifrån 
programmålen (Skolverket 2000a; Skolverket 2000b) utan de beror oftast på tidigare 
omnämnda programtraditioner och lärarnas inställning/engagemang. Detta innebär att 
min utgångshypotes inte stämmer då jag betonade att alla program ser likadana ut. Den 
del av hypotesen som handlar om att kursen överlag är uppbyggd utifrån generellt 
innehåll stämmer till stor del, men inte helt eftersom exempelvis HR frångår detta. 

Det som skiljer sig i kursinnehållet mellan programmen är framför allt hur stor del av 
tidsplanen olika moment tar. I kursplanen (bilaga 1) och de övriga styrdokumenten finns 
inga krav eller direktiv om hur stor omfattning olika moment ska ta. Utifrån 
programmålen (Skolverket 2000a; Skolverket 2000b) kan man tolka att tidsupplägget 
bör styras utifrån behovet inom studieinriktningen. Ofta väger läraren inte in yrkets och 
studieinriktningens behov när tidsplanen sätts upp utan det är elevernas förkunskaper 
och lärarens uppfattningar som styr. Det innebär att på ett program tar ordbehandling 
den största tiden, medan på ett annat tar Excel som enligt den läraren bedöms som 
svårare upp den största tiden. 

När det gäller arbetssätt visar resultaten att lärarna som ingår i utvärderingen arbetar på 
ungefär motsvarande sätt. De håller genomgångar, eleverna får öva på egen hand och 
de genomför prov efter varje moment. Att det är bra att eleverna får arbeta med 
praktiska övningar har stöd av de tidiga teoretikernas teorier om learning by doing och 
kognitivt lärande (Hartman 2005; Säljö 2000). Men eftersom de praktiska övningarna 
sällan innehåller ”verkliga situationer eller material” blir troligen inte resultatet 
bestående kunskap som de tidiga teoretikerna syftar till.  Det stannar förmodligen vid 
kunskap som eleverna inte vet hur de ska använda framöver inom sin studieinriktning. 
Förutom praktiska övningar är det viktigt att finna nya former för lärande för att kunna 
tillgodo göra sig ny teknik och möta arbetsmarknadens konstant förändrade behov 
(Pålsson 2010b). Handledning utanför lektionstid efterfrågas sällan inom programmen, 
undantaget är HR där samverkan mellan ämnen medför att dataläraren även deltar i 
andra ämnen vid behov. 

Hur lärarna arbetar med litteratur skiljer sig åt. De flesta av lärarna använder sig av eget 
framtaget material. Materialet är oftast skapat utifrån olika datorkunskapslitteratur men 
innehållet skiljer sig inte mellan olika studieinriktningar som utan består av generellt 
innehåll. Generellt material innebär att det inte är anpassat till vald studieinriktning och 
detta finns det inget stöd för i programmålen och kursplanen (bilaga 1; Skolverket 
2000a; Skolverket 2000b) eftersom det klart ger uttryck för att kursen ska anpassas efter 
vald studieinriktning. Undantaget är även här HR där läraren utgår från en nätbaserad 
kurs. Enligt läraren är den kursen delvis anpassad till studieinriktningen med vissa 
övningar som är realistiska för studieinriktningen.  
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Gemensamt för alla program är att inga elever får tillgång till böcker, anledningen till 
detta är att böcker snabbt blir ”gamla” vilket stöds av Dahlboms resonemang om den 
snabba it-utvecklingen på arbetsmarknaden (Pålsson 2010b). Att kontinuerligt behöva 
byta böcker skulle inte vara ekonomiskt genomförbart. 

7.4 Hur är den kunskap eleverna får i kursen relevant för deras 
studieinriktning och i förlängningen yrkesliv? 

Inom de flesta yrken på arbetsmarknaden krävs idag att du har digital kompetens 
(Pålsson 2010b; OECD 2010; KKS 2005). Lpf94 och programmålen är tydliga med vikten 
att sträva mot ett arbetssätt som innebär att eleverna ska kunna möta framtidens krav 
på kunskap. Pålson (2010a) lyfter fram ”21st century skills” som också handlar om att 
kunna möta samhällets framtida krav på kunskaper och förståelse inom IT området. 

Uppfyller elevernas kunskaper inom datorkunskap det som yrket och studieinriktningen 
kräver när de har avslutat kursen? Delvis, om kursens syfte var att eleverna endast skulle 
få ökad datavana skulle kursen garanterat uppfylla dessa kriterier oavsett program. Men 
eftersom kursen även handlar om att få kunskap om och färdigheter i hur program 
används inom den studieinriktning eleven har valt borde det skilja sig mycket mellan de 
olika gymnasieprogrammen, eller? Kanske inte alltid val av program men en elektriker 
borde inte använda programmen på samma sätt som en som arbetar med omvårdnad. 
Eller en fordonstekniker borde inte använda dem på samma sätt i sitt yrke som en som 
gått samhällsvetenskaplig vilket även lyfts fram av programmålen (Skolverket 2000a; 
Skolverket 2000b). 

I HR-programmet får eleverna lite mer kunskap om vad som kan komma att krävas i 
deras kommande yrke. Dels har de flertalet realistiska övningar, men de har också en 
egen verksamhet som skulle kunna liknas vid ett litet företag. Detta leder till att de får 
en annan möjlighet att se kunskapsbehov som skulle kunna uppkomma inom ett företag 
vilket stöds av Deweys, Piagets och Gustavssons teorier om former av kunskap och sätt 
att lära sig (Gustavsson 2002; Hartman 2005; Säljö 2000). 

Enligt lärarna glömmer de flesta elever snabbt bort den kunskap de fått. Inte ens i 
projektarbetet som de gör i årskurs 3 använder de flesta kunskaperna från kursen 
Datorkunskap utan de finner egna lösningar som oftast inte är optimala. Detta kan delvis 
bero på att eleverna inte kan öva på sina färdigheter eftersom de har andra 
programvaror hemma än i skolan, men också på att de inte förstår hur de ska använda 
färdigheterna. Elevernas kunskaper och förståelse skiljer sig utifrån användandet av 
artefakten (i detta fall datorn) beroende av situation och socialt sammanhang 
(Säljö 2000). 

7.5 Slutsatser 
Hur ser förutsättningarna ut inför kursplanering och val av kursinnehåll? 

Gamla invanda programtraditioner och lärarnas inställning till att kursen är ”onödig” 
påverkar kursplaneringen och val av kursinnehåll. Eftersom gymnasiereformen GY2011 
föreslår att kursen ska försvinna och ersättas av att olika delmoment från 
datorkunskapen ska ingå i olika kärnämnena innebär det att lärarna inte känner sig 
inspirerade eller motiverade till att utveckla kursen. 

Men trots de negativt laddade förutsättningarna finns det utvecklingspotential enligt 
lärarna för att utveckla kursen till att bli mer inriktad mot vald studieinriktning som 
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styrdokumenten kräver. Det som försvårar det mest är tidsaspekten ”utanför 
lektionstid” eftersom de flesta lärarna har kursen på många olika program som alla har 
olika studieinriktningar och kriterier. 

Att ha kursen utlagd över ett år verkar vara en bra tidsram för att öka möjligheterna till 
samverkan enligt lärare C. 

Hur ser samverkan med företag och/eller andra lärare ut och vilken påverkan har det 
på kursinnehållet? 

En kurs inom ett gymnasieprogram har inte legitimitet varken hos elever, lärare eller på 
arbetsmarknaden om den inte fyller sitt syfte. Kursen Datorkunskap hamnar i ett eget 
fack då den inte tillhör kärnämnena och som även om det är ett karaktärsämne inte har 
någon egen ”karaktär”. Kursen behöver de övriga karaktärsämnena, kärnämnena och 
samverkan med företagen för att fyllas med det innehåll som kursplanen efterfrågar. 
Eftersom samverkan brister i de flesta program, delvis undantaget HR, med avseende på 
kursen Datorkunskap leder detta att läraren oftast står ensam med innehållet och 
upplägget av kursen. Merparten av innehållet blir då av generell karaktär och förlorar de 
delarna i styrdokumenten som handlar om att den ska vara anpassad till vald 
studieinriktning. 

Enligt lärarna är detta ett stort förbättringsområde. Gamla programtraditioner påverkar 
att man fortsätter i redan invanda spår. HR har lyckats bättre med samverkan tack vare 
en programtradition som uppmuntrar till detta. Klasslag kanske skulle kunna förbättra 
samverkan, men administrationen skulle då förmodligen bli ohållbar.  

Samverkan med företag sker när planering av APU sker och då är inte datalärarna 
involverade (om de inte har andra yrkesämnen också). I själva kursen Datorkunskap 
förekommer ingen samverkan mellan lärare och företag inom de program som ingår i 
utvärderingen. 

Skiljer sig kursinnehåll och arbetssätt och i så fall hur mellan olika studieinriktningar? 

Delvis, men inte så mycket som det borde utifrån kriterierna i styrdokumenten. Samma 
mjukvara, Office 2003, används inom alla gymnasieprogram i utvärderingen. Detta leder 
också till att innehållet påminner mycket om varandra oavsett studieinriktning. HR som 
har en annan samverkan mellan lärare utmärker sig. Innehållet är mer yrkesinriktat och 
kunskaperna efterfrågas av eleverna även i andra ämnen där läraren får agera 
handledare. De skillnader som finns handlar om tidsaspekter för olika moment.  

Arbetssättet skiljer sig heller inte nämnvärt mellan olika studieinriktningar. Var läraren 
hämtar material till kursen skiljer sig beroende på hur läraren arbetat tidigare, böcker, 
nätkurser, kompendier förekommer inom olika program. 

Hur är den kunskap eleverna får i kursen relevant för deras studieinriktning och i 
förlängningen yrkesliv?  

Utifrån innehållet är kunskapen mest relevant för deras studier i andra kärnämnen, men 
inte kopplat till den specifika studieinriktningen. Undantaget är återigen HR där eleverna 
troligen har fått en tydligare yrkeskoppling i sin kunskap och därmed troligen vet hur de 
skulle kunna använda det i sitt kommande yrke. Dock skiljer sig branschen mycket för 
eleverna som går HR och de som kommer att arbeta som kock kanske inte kommer att 
använda det på motsvarande sätt som den som arbetar i receptionen på ett hotell. 
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Anledningen till att kursen försvinner från de yrkesförberedande programmen om 
gymnasiereformen GY2011 genomförs handlar främst om att möjliggöra mer tid för 
andra yrkesämnen. Lärare D lyfter fram behovet av mer tid för ”viktiga” ämnen inom 
vissa program eftersom allt inte hinns med . Kunskaperna i datorkunskap behövs 
fortfarande på arbetsmarknaden men ska ingå i olika kärnämnen vilket lärarna är 
skeptiska till hur det kommer att bemötas och fungera. De flesta har inte kunskapen och 
inte heller viljan att lära sig är några av kommentarerna vilket kommer enligt lärarna att 
drabba eleverna ännu mer än det redan gör idag. 

För att få vetskap kring detta och även andra frågeställningar redogörs i nästa avsnitt 
några förslag på områden inför fortsatt forskning. 

7.6 Förslag till fortsatt forskning 
Denna utvärdering genomfördes för att få ökad insikt i en specifik kurs utifrån 
styrdokumenten. Det har lett till att andra frågeställningar som inte besvaras i detta 
arbete har väckts. Några intressanta områden att forska vidare inom skulle kunna vara: 

Elevernas bild av kunskaper för yrket? 

Företagens syn på samverkan med yrkesprogram? 

Hur ser datalärare på förändringar i och med GY2011? 

Hur ser kärnämneslärare på förändringar i och med GY2011? 

Vilken effekt har GY2011 på elevernas datorkunskaper?  
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9 Bilaga 1 - Nationell kursplan DAA1201, Datorkunskap 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:27 

Mål 

Mål för kursen 

• Kursen skall ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda 
programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. 

• Kursen skall utveckla färdigheter i att söka och hantera information på internet/intranet. 
• Kursen skall dessutom ge kunskaper om datasäkerhet samt om lagstiftning och ergonomi- 

och miljöfrågor inom dataområdet. 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

• ha kännedom om persondatorer och nätverk samt om miljöfrågor som är förknippade med 
datoranvändning 

• kunna använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk presentation, 
registerhantering, kalkylering och informationssökning med inriktning mot vald 
studieinriktning 

• ha kännedom om arbetslivets datoranvändning inom studieinriktningen 
• kunna använda flertalet tjänster på internet/intranet och kunna söka och hantera 

information med ansvar och omdöme samt känna till de säkerhetsaspekter som är 
förknippade med dessa tjänster 

• ha kunskap om datasäkerhet och lagstiftning som har betydelse för datoranvändning samt 
ha kännedom om etiska och demokratiska aspekter av datorteknologin 

• ha kunskap om ergonomi och kunna anpassa sin arbetsplats så att arbetsskador undviks 
samt kunna ta ställning i övriga miljöfrågor inom området. 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

• Eleven använder med viss handledning olika standardprogramvaror med inriktning mot 
vald studieinriktning. 

• Eleven ger exempel på områden i arbetslivet där datorer har stor betydelse. 
• Eleven diskuterar datasäkerhet samt etiska och demokratiska aspekter på dataanvändning. 
• Eleven förklarar betydelsen av en korrekt utformad datorarbetsplats. 
• Eleven söker med viss handledning upp information ur olika datakällor. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

• Eleven utför sina arbetsuppgifter med omdöme och noggrannhet. 
• Eleven finner lösningar på egen hand och visar säkerhet i sin programhantering. 
• Eleven visar ett kritiskt förhållningssätt till information via internet. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

• Eleven utför sina arbetsuppgifter självständigt och når snabbt avsett resultat. 
• Eleven anpassar sin arbetsinsats till den aktuella situationen samt analyserar och bedömer 

resultat samt åtgärdar avvikelser. 
• Eleven granskar och värderar information med utgångspunkt i tillförlitlighet, lagstiftning 

och etik. 
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10 Bilaga 2 - Ämne: Datoranvändning 
 

Ämnets syfte 

Utbildningen i ämnet datoranvändning syftar till att ge förutsättningar för att använda 
programvaror och datorutrustning i olika typer av arbetsuppgifter inom vald studieinriktning 
såväl i kärnämnen som i karaktärsämnen. Ämnet syftar till att utveckla förmågan att använda 
IT som hjälpmedel för ett aktivt kunskapssökande och utforskande arbetssätt. Ämnet syftar 
också till att ge kunskap om hur datorer används i arbetslivet inom yrkesområden som den 
valda studieinriktningen kan leda till. Ämnet syftar dessutom till att ge en övergripande bild av 
utvecklingen inom datorområdet. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad 

Användningen av datorer har ökat mycket snabbt inom de flesta av arbets- och samhällslivets 
områden. Datorer används för kommunikation, produktionsstyrning, övervaknings- och 
säkerhetssystem, vid sökning, bearbetning och lagring av information, i samband med 
vetenskapligt, administrativt och konstnärligt arbete och på en mängd andra sätt. 
Datoranvändningen har förändrat och skapat nya produktionsprocesser och yrken. 

Yrkesroller och gränser mellan yrken och yrkeskompetenser förändras kontinuerligt på grund 
av datorteknikens utveckling. Datoranvändningen rör också frågor om juridik, etik och 
demokrati, t.ex. upphovsrätt, yttrande- och informationsfrihet och människors rätt till 
integritetsskydd. Av den framtida datoranvändaren kommer därför att krävas såväl en kreativ 
hållning till datorteknologins möjligheter och användningsområden som medvetenhet om 
juridiska och demokratiska aspekter av teknologin. 

Kunskaper om utrustning, programvaror och datorteknikens olika användningsområden är idag 
en förutsättning för deltagande i arbets- och samhällsliv. Ämnet datoranvändning ger de 
grundläggande förutsättningarna för den fortsatta kunskapsutvecklingen. 

I ämnet datoranvändning finns tre kurser. 

Kursen Datorkunskap är gemensam i de flesta gymnasieprogram och förutsätter att grunderna 
inhämtats i grundskolan. Flera kurser i andra ämnen bygger på Datorkunskap. I dessa kurser 
kan kunskaperna förstärkas, breddas och fördjupas. Kunskaperna kan också fördjupas genom 
att de tillämpas i sitt sammanhang inom olika ämnen. 

Kursen Desktopp bygger på kursen Datorkunskap och ger möjlighet att komplettera och 
utveckla erfarenheter och kunskaper inom området text- och bildhantering. Kursen är avsedd 
för gymnasial vuxenutbildning. 

Kursen Programhantering bygger på kursen Datorkunskap och ger möjlighet att komplettera 
och utveckla kunskap i att hantera olika programvaror inom områden där man redan har 
kompetens och yrkeskunnande. Kursen är avsedd för gymnasial vuxenutbildning. 
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11 Bilaga 3 - Tankekarta - teman 
 


