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Sammanfattning  
 
Uppsatsen beskriver den arbetssituation som möter de lärare på gymnasiet som undervisar i ämnet datorteknik. När 
datorer införts i skolan har det gjorts för att ungdomar behöver utbildas för det framtida IT samhället. Skolan skulle 
anpassas till den rådande arbetsmarknaden. Demokrati och rättvisa tillsammans med jämställdhet och jämlikhet 
skulle uppnås genom att alla fick samma möjligheter. Förväntningarna var också att ekonomiska vinster skulle 
uppnås genom en rationalisering. Dessutom skulle datorerna möjliggöra ett mer elevstyrt arbetssätt. Mot bakgrund av 
dessa förväntningar diskuteras datorlärarnas arbete och de utmaningar som är speciella för deras ämne. 
 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie där tre datorlärare intervjuades. Det insamlade materialet 
analyserades och kodades under sex etiketter: läraren, eleverna, datorerna, undervisningen, ämnet och kurserna samt 
samarbetet med kollegor. Studien visade att datorlärarna upplevde utmaningar som är speciella i deras ämne: 
Ämnets stora bredd med många kurser tillsammans med kunskapsområdets snabba utveckling gör det svårt att 
kunna undervisa i alla kurser. Att det är stor skillnad i elevernas kunskaper och datorvana ställer stora krav på 
lärarnas förmåga att anpassa undervisningen till individen. Datorerna som arbetsredskap orsakar ofta störningar. Det 
är få flickor som söker sig till kurserna i Datorteknik. 
 
När det gäller den stora bredden i ämnet Datorteknik visar studien att lärarna använde olika strategier för att klara av 
den. Antingen valde de att specialisera sig eller också använder de sig av en mer handledande roll för att kunna 
undervisa i ett större antal kurser trots att de inte har hunnit fördjupa sig på alla områden. 
 
Datorerna påverkar undervisningen både positivt och negativt. Positivt är att den ger möjligheter till ett mer 
individanpassat arbetssätt. Negativt är att datorerna ofta stör elevernas koncentration.  
Lärarna i min undersökning kände inte att de fick något ansvar i skolans utveckling. Detta beror framförallt på att 
ämneskulturen är stark och hindrar samarbete över ämnesgränserna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord  
gymnasielärare, datorer, utbildning och undervisning – gymnasieskolan, datorstödd undervisning 
 
 

 
 



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING ................................................................................................................... 1 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING ............................................................................. 1 

3 BEGREPPSDEFINITIONER........................................................................................ 2 
3.1 ÄMNET DATORTEKNIK ............................................................................................. 2 
3.2 DATORLÄRARE ......................................................................................................... 2 
3.3 IKT .......................................................................................................................... 2 

4 BAKGRUND ................................................................................................................... 3 
4.1 HISTORISK BAKGRUND ............................................................................................. 3 

4.1.1 Satsningar på datorn i skolan ........................................................................ 4 
4.2 DATORER OCH SKOLAN ............................................................................................ 5 

4.2.1 Varför införandet av datorer i skolan har gått trögt ..................................... 5 
4.2.2 Förväntningar som har ställts på datorer i skolan ........................................ 6 
4.2.3 Pedagogiskt hjälpmedel ................................................................................. 7 

4.3 LÄRARE OCH ELEV ................................................................................................... 8 
4.3.1 Förändrad lärarroll ....................................................................................... 8 
4.3.2 Flexibel utbildning ......................................................................................... 9 
4.3.3 Genusperspektiv ........................................................................................... 10 

4.4 UTBILDNINGSFRÅGOR ............................................................................................ 11 
4.4.1 IKT i lärarutbildningen ................................................................................ 11 
4.4.2 Två vägar att bli datorlärare ....................................................................... 12 
4.4.3 En ny lärarutbildning ................................................................................... 13 

4.5 FÖRVÄNTNINGAR SOM STÄLLS PÅ DATORLÄRARE .................................................. 14 
4.6 GYMNASIEREFORMEN 2011 .................................................................................... 15 

5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ...................................................................... 16 

6 STYRDOKUMENT ...................................................................................................... 18 

6.1 ÄMNENA DATORTEKNIK OCH DATORANVÄNDNING ............................................... 18 
6.2 ELVA KURSER I DATORTEKNIK ............................................................................... 19 

7 METOD ......................................................................................................................... 21 
7.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER ........................................................................ 21 

7.1.1 Urval ............................................................................................................ 21 
7.1.2 Analys ........................................................................................................... 22 

7.2 METODDISKUSSION ................................................................................................ 22 
7.2.1 Tillförlitlighet ............................................................................................... 22 
7.2.2 Överförbarhet .............................................................................................. 23 
7.2.3 Pålitlighet ..................................................................................................... 23 
7.2.4 Konfirmering ................................................................................................ 23 

7.3 ETISKA ÖVERVÄGANDEN ........................................................................................ 23 

8 RESULTAT FRÅN INTERVJUSTUDIEN................................................................ 24 

8.1.1 Lärarna ........................................................................................................ 24 
8.2 LÄRAREN................................................................................................................ 24 

  i 



  ii 

8.2.1 Den egna kunskapen ..................................................................................... 24 
8.2.2 Ramar som styr arbetet ................................................................................. 25 

8.3 ELEVERNA .............................................................................................................. 25 
8.3.1 Datorvana ..................................................................................................... 25 
8.3.2 Kontroll ......................................................................................................... 26 
8.3.3 Genusperspektiv ............................................................................................ 26 

8.4 DATORERNA ............................................................................................................ 27 
8.4.1 Tekniken ........................................................................................................ 27 
8.4.2 I undervisningen ........................................................................................... 28 

8.5 UNDERVISNINGEN ................................................................................................... 30 
8.5.1 Lärarens och elevens roller .......................................................................... 30 
8.5.2 Flexibel utbildning ........................................................................................ 31 

8.6 ÄMNET OCH KURSERNA ........................................................................................... 31 
8.6.1 Kursernas kunskapsnivå ............................................................................... 31 
8.6.2 Olika strategier ............................................................................................. 32 
8.6.3 Kursen datorkunskap .................................................................................... 33 

8.7 SAMARBETET MED KOLLEGOR ................................................................................ 33 
8.7.1 Andra lärare ................................................................................................. 33 
8.7.2 Arbetslag ....................................................................................................... 34 

9 DISKUSSION ................................................................................................................ 35 
9.1 DEN STORA BREDDEN OCH SNABBA UTVECKLINGEN ............................................... 35 
9.2 ELEVERNAS DATORVANA ........................................................................................ 37 
9.3 UNDERVISNINGEN OCH DATORERNA ....................................................................... 37 
9.4 OJÄMN KÖNSFÖRDELNING ....................................................................................... 39 
9.5 DATORLÄRARNA OCH SKOLANS UTVECKLING ......................................................... 39 

10 SLUTSATSER ............................................................................................................... 41 
10.1 FORTSATT FORSKNING ............................................................................................ 41 

11 REFERENSFÖRTECKNING ...................................................................................... 42 
 

BILAGA 
INTERVJUGUIDE ................................................................................................................ 45 

 
 



1 Inledning 
Sedan 1970-talet när jag började i arbetslivet har en stor förändring ägt rum. Inom snart sagt alla 
områden används datorer och det har lett till att många arbetsuppgifter kunnat rationaliseras. 
Även på vår fritid använder de flesta av oss datorer både för nytta och för nöje.  

Under denna tid har datorer också kommit in i skolan och för lärarna har det inneburit en ny 
arbetsuppgift att undervisa om och med hjälp av datorer. I gymnasieskolan har det också innebu-
rit att ämnena Datoranvändning och Datorteknik har tillkommit och med dem har datorlärare 
blivit en ny lärarkategori. 

När jag, mitt i livet, bestämde mig för att byta yrke och utbilda mig till gymnasielärare valde 
jag att på lärarprogrammet läsa inriktningarna Matematik och Datavetenskap. Då jag under min 
utbildning har varit på olika skolor har jag upplevt att datorlärare möter utmaningar som skiljer 
sig från vad till exempel matematiklärare och andra kärnämneslärare möter. Speciellt funderade 
jag på hur jag själv skulle klara av ämnets stora bredd med många kurser som spänner över ett 
stort område, tillsammans med den snabba utvecklingen inom området. Hur hanterar datorlärare 
denna och andra utmaningar de möter i sitt arbete? Dessa funderingar ledde fram till att jag valde 
att titta närmare på datorlärarnas situation. Jag har gjort det i en kvalitativ intervjustudie. 

När jag började söka litteratur fann jag att det inte fanns så mycket forskning kring denna 
grupp lärare. Jag har därför utgått från forskning kring datorer i skolan och vilka allmänna för-
väntningar som ställts på lärarna i samband med datoriseringen av skolan. Jag har också tittat på 
kursplanerna i ämnena Datoranvändning och Datorteknik som är direkt styrande för datorlärar-
nas arbete.  

I nästa avsnitt presenterar jag Syfte och frågeställning för min undersökning. Därefter kom-
mer några Begreppsdefinitioner. Under rubriken Bakgrund har jag samlat tidigare forskning 
kring områden som direkt eller indirekt berör datorlärarnas arbete. Teoretiska utgångspunkter 
innehåller en kort redogörelse av det sociokulturella perspektivet och hur det kan kopplas till 
användandet av datorer i skolan. Rubriken Styrdokument behandlar kursplanerna i ämnena Da-
toranvändning och Datorteknik. Därefter presenterar jag den Metod jag använt och Resultat från 
intervjustudien. Uppsatsen avslutas med en Diskussion och mina Slutsatser. 

2 Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka den beskrivning lärarna i ämnet Datorteknik ger av den ar-
betssituation de möter. Ämnet innefattar ett stort antal kurser som spänner över ett brett yrkes-
område i samhället och därför vill jag veta hur datorlärarna hanterar detta. Eftersom användandet 
av datorer ses som ett utvecklingsområde i skolorna vill jag också undersöka om detta har någon 
inverkan på datorlärarnas arbete. 

Frågor: 
• Vilka särskilda utmaningar möter lärarna i ämnet Datorteknik? 
• Hur hanterar datorlärarna den stora bredden av kurser? 
• På vilket sätt påverkar datorn i sig själv undervisningen? 
• Vilket ansvar ges datorlärarna i skolans utveckling? 
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3 Begreppsdefinitioner 
Här följer några förklaringar av begrepp som jag använder i min uppsats. 

3.1 Ämnet Datorteknik 
Jag kommer att använda Datorteknik och inleda med stor bokstav för att markera att det är gym-
nasieämnet jag avser och inte ordet datorteknik. Skolverket förklarar att det inte finns någon en-
tydig definition eller princip bakom uppdelningen i ämnen och kurser utan att uppdelningen har 
pragmatiska skäl. Av gymnasieskolans 132 ämnen är det bara 23 som av tradition brukar uppfat-
tas som skolämnen. De andra ämnena har kommit till i samband med det kursutformade gymna-
siets tillkomst eller senare. Skolverket förklarar att det innebär att de kan rekonstrueras i sam-
band med att nya kursplaner görs inför den nya gymnasieskolan (Skolverket 2005). 

Datorteknik är inte inriktat på användning av datorer utan på tekniken bakom. Tekniken kan 
sägas bestå av olika abstraktionsnivåer eller lager där den vanlige användaren inte ska behöva ha 
kunskap om hur tekniken fungerar i bakgrunden. Men för datorläraren och elever som läser Da-
torteknik är tekniken bakom det som allting handlar om. 

3.2 Datorlärare 
Jag har valt att använda sammansättningen datorlärare för att beskriva den kategori lärare som i 
gymnasiet undervisar i ämnet Datorteknik. Det har jag gjort för att betona att deras ämnesområde 
framförallt är datorn och dess teknik. Den alternativa sammansättningen datalärare, som verkar 
vara vanligare i vardagligt språkbruk, anger inte lika tydligt vad som avses eftersom data för 
tankarna till den information som vi lagrar i datorerna. 

3.3 IKT 
IKT utläses informations- och kommunikationsteknik och syftar på all teknik som används för 
informationsöverföring och kommunikation. Ofta används informationsteknik (IT) synonymt 
med IKT (Anderson 2008). Jag väljer att använda IKT genomgående utom i de fall där jag hänvi-
sar till litteratur där författaren använder förkortningen IT. Anledningen till att jag valt att använ-
da IKT är att detta begrepp har blivit vanligt i svensk forskningslitteratur och att det synliggör 
den kommunikativa användningen. Där jag avser den bakomliggande tekniken snarare än an-
vändningen gör jag det tydligt genom att istället skriva datorer eller datorteknik 
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4 Bakgrund 
I min litteraturgenomgång kommer jag först att ge en Historisk bakgrund till användningen av 
datorer i skolan. Underrubriken Datorer och skolan visar att införandet av datorer i skolan inte 
har varit utan komplikationer, vilka förväntningar som har funnits och finns på utvecklingen och 
på vilka sätt datorer kan användas som pedagogiskt hjälpmedel. Lärare och elev behandlar på 
vilket sätt användningen av datorer kan påverka förhållandet mellan lärare och elev. Utbildnings-
frågor tar upp olika aspekter på utbildningen till datorlärare. Olika aspekter på datorlärarnas ar-
betsuppgifter behandlas i avsnittet Förväntningar som ställs på datorlärare. Litteraturgenom-
gången avslutas sedan med en genomgång av Gymnasiereformen 2011 och vad den kommer att 
innebära för datorlärarna. 

4.1 Historisk bakgrund 
Den förändring som samhället har genomgått sedan 1970-talet och som till stor del har varit möj-
lig genom utvecklingen av allt mindre och kraftfullare datorer har påverkat samhället på ett så 
genomgripande sätt att forskarna har talat om en övergång till ett nytt slags samhälle. De talar 
om att industrisamhället har övergått i det postindustriella samhället (Söderlund 2000). För att 
beskriva det nya samhället har det betecknats först som informationssamhället, med tanke på att 
flertalet arbetstagare producerar någon form av information istället för något materiellt, och se-
nare som kunskapssamhället, eftersom arbetstagarnas kunskap alltmer betraktas som en ekono-
misk tillgång av arbetsgivarna. Kunskaper har på grund av den snabba utvecklingen på många 
områden börjat betraktas som en färskvara som måste förnyas. Alla måste därför vara beredda på 
att fortsätta lära om och lära nytt något som har beskrivits som det livslånga lärandet (Anderson 
2008).  

Roger Säljö (2002) argumenterar för att denna utveckling i samhället medför att både männi-
skors sätt att lära sig och vad hon lär sig förändras. Ett exempel på att vi idag behöver kunna 
andra saker än tidigare kan vara en lantbrukare som idag behöver kunskaper i att sköta avancera-
de maskiner och ha kunskaper i hur han ekonomiskt ska driva ett företag för att till exempel söka 
EU bidrag, vilket dennes föregångare inte behövde. Säljö menar att även sättet att lära sig har 
blivit annorlunda med de tekniska hjälpmedel som ändrat vårt sätt att komma i kontakt med och 
agera i världen. 

Den utveckling som ägde rum i samhället fick många att reagera på att det inte gick att se 
samma snabba förändring i skolan (Karlsohn 2009). En av de främsta företrädarna för att dator-
tekniken borde reformera skolans verksamhet var Seymor Papert. Han beskrev skolan som hopp-
löst gammalmodig jämfört med andra verksamheter i samhället. Han förutsåg att om barn gavs 
möjligheten att använda den nya tekniken skulle deras nyfikenhet driva dem att lära sig saker 
genom egna upptäckter (Papert 1994).  

Det framfördes argument för att skolan måste satsa på den nya tekniken. Ett argument som 
framfördes av politiker och företrädare för näringslivet var att eleverna måste utbildas för det 
framtida IT-samhället. Detta var ett argument som också föräldrar använde när de framförde 
önskemål om att deras barn skulle få lära sig använda datorer (Jedeskog 1996). Nyttoaspekten 
betonades kraftigt och skolan måste därför anpassas till arbetsmarknaden. I det nya samhället 
skulle nya arbetstillfällena komma i de nya IT-företag som växte fram. Skolans viktigaste mål 
var att utbilda för denna nya arbetsmarknad och därför var det viktigt att eleverna förbereddes 
genom att lära sig använda IKT (Pedersen 1998, Karlsohn 2009). 

Ytterligare argument var att det var en fråga om demokrati och rättvisa att alla skulle ges en 
likvärdig möjlighet oavsett social bakgrund (Jedeskog 1996). Detta skulle också leda till jäm-
ställdhet och jämlikhet (Karlsson 2001). Ekonomiska skäl framfördes och förväntningen var att 
datortekniken även skulle kunna rationalisera arbetet i skolan (Pedersen 1998). När dessa krav i 
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samhället ökade från framförallt näringslivet blev det en politisk fråga. Som vi ska se kom detta 
att leda till flera politiska beslut om riktade insatser för att föra in datorer och undervisning om 
och med hjälp av datorer i skolan.  

4.1.1 Satsningar på datorn i skolan 
Under 1970-talet fick SÖ (Skolöverstyrelsen) i uppdrag av riksdagen att påbörja en försöksverk-
samhet med datorer i skolan. Slutsatsen blev att det fanns en utvecklingsmöjlighet i att använda 
datorer i skolan, framförallt i gymnasieskolan. 1980 kom en ny läroplan för grundskolan där äm-
net datalära skrevs in som ett huvudmoment i matematikundervisningen. De elever som vid den 
här tiden gick treårig naturvetenskaplig linje på gymnasiet kunde välja datakunskap som special-
ämne under årskurs två och tre. Under 1984 fattade riksdagen ett beslut om att alla elever under 
sin högstadietid skulle få 80 timmars undervisning i datalära. Dessutom anslogs medel så att de 
flesta högstadieskolorna och gymnasieskolorna kunde få en datasal. Undervisningen sköttes för 
det mesta av matematik- och NO lärare som hade erfarenhet av tekniken. Under de sista åren av 
1980-talet iscensattes en satsning som kom att kallas ”Datorn och skolan” och som främst var 
inriktad på att utveckla pedagogisk programvara (Riis 2000a, Hylén 2010).  

Under åren 1984-1993 lade stat och kommun ner mer än 500 miljoner kronor på att införa da-
torer som ett verktyg i skolan (ibid.). Ändå var det 1992 bara cirka 3 % av lärarna som använde 
datorn som en del av sin undervisning. Staten satsade därför genom KK-stiftelsen (Stiftelsen för 
kunskap och kompetens). cirka 300 miljoner kronor i 27 kommuner som skulle fungera som ”fyr-
tornsprojekt” och vara goda exempel att följa. Det fanns ett uttalat mål att det skulle leda till ett 
förändrat arbetssätt inte bara när det gällde att använda datorer utan också i att vara mer elevak-
tivt, undersökande och forskande. Man beskrev den nya lärarrollen som handledande, och strä-
vade efter förändring både vad gäller innehållet i undervisningen och vad gäller formerna för 
skolornas arbete bland annat när det gäller tidsanvändningen (Karlsson 2001). Dessa mål återkom 
i ett storskaligt projekt som kom att kallas ITiS (IT i skolan). I det avsattes 1,7 miljarder kronor 
för att under åren 1999-2002 kompetensutveckla 70.000 lärare inom IT-området, vilket utgjorde 
mer än hälften av lärarkåren. För att få delta i ITiS ställdes krav på att lärarna arbetade i arbets-
lag. Lärarna skulle också använda ett elevorienterat arbetssätt, problembaserat lärande och till-
sammans med eleverna arbeta kring ett projekt (Karlsson 2004, Utbildningsdepartementet 2001). 

Under åren 1992-1995 infördes successivt en ny gymnasieskola med en ny läroplan som kom 
år 1994. Linjer ersattes med program som alla blev treåriga och skulle ge grundläggande behö-
righet till högskolestudier. Bland de kursplaner som utarbetades av det nybildade Skolverket 
fanns Datakunskap – grundkurs som skulle vara gemensam för de flesta program. De flesta kur-
ser i ämnet Datorteknik tillkom också vid den här tiden (Jarlén 1993, Skolverket 2005). 

Thomas Karlsohn (2009) har i en studie undersökt hur IT-bubblan under andra halvan av 90-
talet kom att påverka skolan. Han beskriver retoriken från politiker och myndighetspersoner som 
ville förändra skolan och utbildningsväsendet. Med hjälp av den nya tekniken skulle undervis-
ningsmiljön förnyas och pedagogiken skulle utvecklas och detta skulle leda till en bättre inlär-
ning. Men redan på våren 2000 punkterades IT-bubblan då de stora IT-bolagen föll på börserna 
över hela världen. Karlsohns undersökning visar att i och med detta avklingade också betydelsen 
av datorer i skolan som symbolfråga. Vad ledde alla dessa satsningar som gjordes till? Karlsohns 
slutsats är att de ”endast i begränsad omfattning fick några bestående konsekvenser för det 
svenska skolväsendet” (Karlsohn 2009 s. 186). Visserligen datoriserades skolan i stor utsträck-
ning men datorerna har trots det fått en undanskymd plats i skolans verksamhet. Karlsohn sam-
manfattar: 

Datorerna har uppenbarligen inte lett till att skolan dragits in i en genomgripande revolution, som det 
så ofta hävdades. Det gamla och mycket välkända pedagogiska problem som lärare har att brottas med 
i klassrumsvardagen har inte försvunnit. Och den vittomtalade explosionen av teknikdriven nyfiken-
het, kunskapshunger, kreativitet och lustfyllt lärande har ännu inte ägt rum (Karlsohn 2009 s. 187). 
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Ändå måste man tillägga att det finns forskning som vittnar om att man kan se en förändring mot 
ett mer elevstyrt arbetssätt där lärarens roll har blivit mera handledande. Däremot har forskning-
en inte kunnat ge ett entydigt svar på om förändringen kan sättas i samband med införandet av 
IKT i undervisningen. Mätningar av lärares motivation till att använda IKT som ett pedagogiskt 
verktyg visar att denna har ökat särskilt bland de lärare som deltog i ITiS-projektet. Rädslan för 
datortekniken har också minskat bland lärarna (Söderlund 2000, Hylén 2010). 

4.2 Datorer och skolan 
Trots de stora investeringar som har gjorts för att införa IKT i skolan har det ännu inte blivit an-
vänt i den utsträckning eller på det sätt som förväntats (Almqvist 2005a). Många forskare har 
undersökt vad orsaken till den stora diskrepansen mellan de förväntningar man har haft på att 
införa datorer i skolan och de faktiska resultaten.  

4.2.1 Varför införandet av datorer i skolan har gått trögt 
De satsningar som har gjorts för att införa IKT har kritiserats för att de påtvingades skolorna och 
lärarna uppifrån. Rolf Edström (2002) menar att då dessa satsningar initierades av myndigheter 
och inte kom som ett initiativ från lärarna så har de mötts av skepsis från lärarna, och därigenom 
har förändringen gått långsamt. De aktörer som har talat för att införa datorer i skolan har oftast 
haft liten kunskap om hur skolan fungerar medan lärarna som skulle arbeta med den nya tekni-
ken har haft svårt att se någon praktisk nytta av den för deras egen undervisning. 
Det finns också en risk att lärare ser sådana förändringar som initieras av någon annan som ett 
hot mot den egna autonomin. Hur läraren utövar sitt yrke i klassrummet avgörs av läraren själv 
utan insyn av vare sig kollegor eller skolledning. Denna frihet i yrket hotas om aktörer utanför 
skolan försöker påverka lärarnas sätt att arbeta. Om en verklig förändring ska ske måste lärarna 
själva vara övertygade att den är riktig för dem (Jedeskog 1996, Riis 2000a). Jedeskog använder 
begreppet psykologiska barriärer och beskriver hur rädsla och otrygghet kan vara ett hinder för 
lärare att pröva det som är nytt och okänt. Hon påpekar att datoranvändningen kan innebära en 
förändrad lärarroll där läraren inte längre är ”bäst i klassen vilket förändrar den lärarauktoritet 
som lärare byggt upp under många år” (Jedeskog 1996, s. 45). 
Skolans organisation med dess ramar i form av ämnen, schemalagda lektioner, olika salar och 
läroböcker har också varit ett hinder för förändring. Dessa är fast etablerade och svåra att ändra 
(Pedersen 1998). För lärarna har inte datorerna varit ett hjälpmedel som underlättat och effektivi-
serat arbetet. Istället har införandet av datorer krävt tid och extra arbete, vilket det sällan finns 
utrymme för i lärarnas pressade schema (Jedeskog, 1996). Just brist på tid är ett problem som 
ofta framförts, både när det gäller att lära sig använda tekniken och att lära sig använda den i 
undervisningen (Karlsson 2001). Lärarnas bristande kunskaper när det gäller tekniken som sådan 
och hur den kan användas i undervisningen har också framförts som ett hinder. Dessutom har 
teknikutvecklingen gjort att det lärarna har lärt sig snabbt har blivit inaktuellt. Ytterligare pro-
blem som har framförts som bidragande till den långsamma utvecklingen är att tekniken ofta har 
krånglat och att lärarna inte fullt ut har kunnat lita på att det de planerat har fungerat. Det har inte 
heller funnits tillräckligt bra och tillräckligt mycket programvara som har utvecklats särskilt för 
att användas i skolan (Jedeskog 1996).  
Det är nu ingen idé att ifrågasätta datorernas närvaro i skolan. De finns redan där som ett resultat 
av de satsningar som gjorts. De har redan påverkat arbetet i skolan och deras påverkan kommer 
troligen att bli större. Säljö konstaterar att informationsteknikens ”roll i skola och utbildning 
ännu är långt ifrån entydig. Den är ingen mirakelmedicin, men den kan absolut inte negligeras.” 
(Säljö 2002, s. 19) Han menar att vi inte kan komma undan samhällets utveckling men att vi kan 
föra en diskussion om vad den nya tekniken används till och vilken nytta den kan göra (ibid.). 
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4.2.2 Förväntningar som har ställts på datorer i skolan 
Karlsson pekar på några kunskaper som anses viktiga för vår tid. Hon visar att det blir allt vikti-
gare att ha förmågan att söka, tillägna sig och använda information. Med så mycket information 
som vi idag har lätt tillgänglig följer att det är viktigt att kritiskt kunna granska och värdera den-
na information. Men informationen i sig själv måste göras användbar genom att kombineras med 
förmågan att med hjälp av sådan information kunna lösa uppgifter och problem. Hon påpekar 
också att människor idag behöver ha en god förmåga att kunna kommunicera (Karlsson 2004). 
Många forskare menar att vi som idag lever i ett kunskapssamhälle behöver andra basfärdigheter 
än vad som behövdes i industrisamhället. På engelska används uttrycket ”new literacies” och på 
så sätt jämförs med den läs- och skrivkunnighet som betraktades som basfärdigheten i industri-
samhället. Det nya är att kunna hantera information som vi idag får del av i så många olika for-
mer, som till exempel text, bild, ljud och film. Informationen kommer också från många olika 
källor och har framställts för skiftande syften. Dessutom är sidorna sammanlänkade med hyper-
länkar vilket ger nya associationer i vårt sökande. Att ta del av information med hjälp av IKT är 
därför inte som att läsa i en bok. Förutom att kunna söka upp, förstå och kritiskt värdera all den-
na information behöver vi kunna kommunicera den till andra. Ordbehandlingsprogram, kalkyl-
blad och presentationer med hjälp av bild och ljud är därför grundläggande verktyg som alla be-
höver kunna hantera. Vi behöver också personligen kunna hantera den information vi själva an-
vänder så att vi har den lätt tillgänglig (Mioduser m.fl. 2008). På svenska talar många om denna 
kompetens som ”den fjärde basfärdigheten” vid sidan av att läsa, skriva och räkna. Det har också 
blivit allt vanligare att använda uttrycket ”digital kompetens”. EU har slagit fast att digital kom-
petens ingår som en av åtta nyckelkompetenser i det livslånga lärandet (Folke-Fichtelius 2009, 
Hylén 2010).  
I en intervju med Eskil Franck, rektor för Lärarhögskolan i Stockholm, som Utbildningsdepar-
tementet (2001) publicerade i samband med ITiS-projektet betonar han att skolan i detta har en 
ny och viktig uppgift och att lärare därför behöver ha goda kunskaper i informationsteknik. Den-
na kunskap behövs för att det måste vara människan som har kontroll över tekniken. Det är det 
mänskliga intellektet och bedömningsförmågan som ska styra användningen. Han säger därför: 

Samtidigt som vi lär ut metoder för att söka information måste vi lära eleverna hur de kritiskt ska ut-
värdera information och strukturera problem så de finner den information de söker. Utan denna kritis-
ka förmåga kan vi lika gärna be dem riva ut sidor ur uppslagsverk (Utbildningsdepartementet 2001, s. 
19). 

Idag har de flesta i Sverige tillgång till en dator i sitt eget hem. Men det finns fortfarande barn 
och ungdomar som inte har möjlighet att utveckla datorvana hemma. Skolan är den enda platsen 
som kan garantera att också dessa får möjlighet att komma i kontakt med och lära sig IKT. Dess-
utom är det inte säkert att en dator hemma betyder att man lär sig använda vanliga användarpro-
gram som Officepaketet eller att man lär sig söka på Internet. På det sättet kan skolan genom att 
alla elever får grundläggande datorkunskaper bidra till social rättvisa. (Karlsson 2004) 

Genom åren har programmen i datorerna blivit alltmer användarvänliga och det finns ingen 
anledning att tro annat än att det kommer att fortsätta gå åt det hållet. Det betyder att det idag 
inte behövs särskilt mycket tekniska kunskaper för att bli en duktig datoranvändare. Detta har 
gett nya möjligheter för lärares arbete (Jedeskog 2000). Detta medför alltså att det inte finns 
samma behov för skolan att inrikta undervisningen mot tekniken som sådan. Men samtidigt in-
nebär utvecklingen en tilltagande abstraktion där den enskilde användaren inte förstår mycket av 
vad som verkligen sker under ytan (Säljö 2002). För lärarna i Datorteknik är däremot tekniken i 
fokus och därför är det intressant att se att utvecklingen har gjort att den bakomliggande tekniken 
blivit alltmer komplex och komplicerad. När de första persondatorerna kom var systemen så små 
och enkla att den enskilde datoranvändaren kunde lära sig förstå och fullständigt behärska sin 
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dator. Men idag är systemen alltför omfattande och komplicerade för att det ska vara möjligt 
(Bengtsson 2000).  

4.2.3 Pedagogiskt hjälpmedel 
Att utförligt beskriva den omfattande forskning som har gjorts när det gäller att använda IKT 
som hjälpmedel i undervisningen ligger utanför syftet med denna uppsats. Men jag vill kort be-
skriva några resultat.  

Förväntningarna på vad den nya tekniken skulle innebära för skolan var från både teknikfors-
kare och politiker högt uppskruvade. Men när vi nu kan blicka bakåt kan vi se att inte mycket av 
det man förutsagt uppfylldes (Karlsohn 2009). Datorerna utvecklades inte i samarbetet med lärare 
och för pedagogiska syften. När datorerna kom in i skolan fanns inte några pedagogiskt använd-
bara program. Tekniken var helt enkelt inte anpassad för skolan (Pedersen 2000). 

När man tittar tillbaks har varken radio, TV eller video haft någon större påverkan på skolans 
utveckling, så varför ha sådana förväntningar på datortekniken? Mia Karlsson (2004) menar att 
det ändå finns något som är annorlunda med IKT eftersom den nya tekniken har så många an-
vändningsområden. Det går därför inte komma ifrån att datorer ger en ny dimension till skolans 
arbete. Att låta eleverna använda vanliga användarprogram som ordbehandlingsprogram, kalkyl-
program, program för presentation med ljud och bild och program för filmredigering tillsammans 
med användandet av Internet och e-post gör nya arbetsformer möjliga. På så sätt kan en ökad 
variation i undervisningen skapas och det kan bidra till ökad motivation (Karlsson 2004, Peder-
sen 1998).  

Drillprogram har använts för att träna enkla färdigheter som till exempel att lära sig multipli-
kationstabellen eller glosor. Dessa program kan vara effektiva men det finns en risk att eleverna 
snart tröttnar (Jedeskog 1996). Det har också utvecklats en del läromedel som bygger på princi-
pen att elever själva ska upptäcka grundläggande begrepp på ett lekfullt sätt när de arbetar vid 
datorn. Men det har visat sig att de flesta elever har svårt att tillägna sig de kunskaper som var 
avsikten. Istället behöver de hjälp att tillägna sig det språk som behövs för att kunna lära sig de 
bakomliggande teorierna. Och kanske är det orimligt att förvänta sig att elever på kort tid och på 
egen hand ska upptäcka sådant som i ett historiskt perspektiv har tagit tusentals år för människor 
att lära sig (Wyndhamn 2002). 

Det har sagts att programmering kan utveckla individens tänkande. Papert och hans kollegor 
uppfann ett programmeringsspråk för barn som kallas LOGO. Det har sedan utvecklats i olika 
varianter. Tanken är att ersätta förmedlingspedagogik med en pedagogik som utgår från barnet 
(Karlsson 2004). Lärandet ska vara personligt meningsfullt och utgå från den enskildes intressen. 
Under fria former ska barnet genom att programmera och utan att instrueras utveckla förmåga att 
lösa alltmer komplexa och komplicerade problem. På så sätt är det meningen att de utvecklar en 
bättre förståelse för matematik än de får i den vanliga matematikundervisningen. I en studie som 
gjorts av Lilja och Lindström (2002) konstaterar de att ”eleverna visar på en påfallande oförmåga 
att se likheter mellan olika programmeringsuppgifter” (Lilja & Lindström 2002, s. 55). Eleverna 
hade alltså svårt att överföra det de lärde till nya sammanhang. 

Barn och ungdomar (vuxna också för den delen) kan sitta i timmar och spela dataspel. Och 
under tiden lär de sig nya saker. Det förhållandet har inspirerat till pedagogiska program som går 
under benämningen ”edutainment” (en sammansättning från engelskans education och enter-
tainment) där man försöker ta vara på den motivation som ligger i att spela spel. Kan detta vara 
en väg till ett nytt sätt att lära? Almqvist (2002) gjorde en studie där han undersökte hur ett så-
dant spel, Draken Gilbert; fungerade i undervisningen. Meningen med spelet är att det ska ge 
grundläggande kemikunskaper. Men i undersökningen visar han att eleverna ofta skapade me-
ning i spelet på ett annat sätt än vad som var tänkt och att det resulterade i att de bara i begränsad 
omfattning utvecklade sina kemikunskaper. En annan invändning mot att använda datorspel i 
undervisningssyfte är att inlärningen blir ineffektiv då det tar så lång tid att spela, och man måste 
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ha tid att spela färdigt. Men det finns också forskare som är mer positiva och som ser en potential 
i dessa spel. Men det tar tid att utveckla bra produkter som både fångar elevernas intresse och ger 
tillfälle till reflektion och eftertanke vilket är en förutsättning för djupare förståelse (Folke-
Fichtelius 2009)  

4.3 Lärare och elev 
Införandet av datorer i skolan har kopplats till ett mer elevaktivt arbetssätt. Detta berör datorlä-
rarna eftersom de mer än andra lärare använder datorer i sitt arbete. Att det är få flickor som väl-
jer kurser i Datorteknik är också något som påverkar lärarnas arbete. Dessa frågor behandlas i 
detta avsnitt. 

4.3.1 Förändrad lärarroll 
Det finns mycket som talar för att samhällsutvecklingen som vi upplever innebär att lärarens 
traditionella roll som en som tillhandahåller eller förmedlar kunskap ändras mot en roll som 
handledare och vägledare. Med ett elevaktivt arbetssätt blir elevens föreställningar och erfaren-
heter en viktig utgångspunkt i lärandet (Höghielm 2001, Scherp & Uhnoo 2001). Skoldokument 
både i Sverige och i andra länder visar att förväntningarna på dator- och IKT-användning i sko-
lorna har varit att den ska leda till ett mer elevstyrt arbetssätt, en förändrad lärarroll och också en 
förändrad elevroll. Den förväntas rentav förändra hela skolans organisation. Jedeskog (2000) 
sammanfattar några av förväntningarna som har funnits: Undervisningen skulle bli bättre med 
”ökad självständighet för eleven, individanpassad undervisning och mindre auktoritära lärare”. 
Med datorer skulle arbetet bli effektivare resulterande i att ”fler kan lära sig mer snabbare”. 
Skoldokumenten har också föreskrivit att ”större hänsyn tas till den enskilde eleven i undervis-
ningssituationen, s k elevcentrerad undervisning” (Jedeskog, 2000, s.113).  

Det här nya elevaktiva arbetssättet har kopplats till elevens möjlighet att använda Internet för 
att söka information. Det har dock i undersökningar visat sig att eleverna har använt Internet på 
ett annat sätt än vad lärarna tänkt sig. Till exempel kopierar elever information från Internet bara 
för att snabbt lösa en uppgift istället för att, som läraren tänkt, välja bland och kritiskt granska 
den information som finns för att stödja en egen diskussion (Almqvist 2005a). Men kanske ännu 
allvarligare är den intressekonflikt som uppstår mellan skolans innehåll och Internets innehåll. 
Maria Bergman beskriver den så här:  

De flesta lärare vet att större delen av eleverna under sin tonårsutveckling kommer att skaffa sig erfa-
renheter som vuxenvärlden fördömer. Denna virtuella värld fanns tidigare utanför skolan. Nu berör 
den skolan direkt och kan inte helt avvisas av skolan. Med introduktionen av Internet i skolans värld 
har områden som pornografi, nazistpropaganda m m aktualiserats (Bergman 1999, s. 144) 

Förutom sådant finns mycket annat på Internet som drar elevernas uppmärksamhet bort från 
skolarbetet: Att spela datorspel, att chatta med kompisar, att ladda ner musik och film är sådant 
som attraherar eleverna. De använder också datorerna till att busa med varandra och ibland också 
med lärarna. Bergman benämner dessa sätt att skapa avbrott i skolvardagen som ”virtuellt skolk” 
(Bergman 1999, s. 137). Eleverna flyr bort ifrån skolan utan att behöva lämna den rent fysiskt. 
För att motverka detta och att eleverna besöker olämpliga hemsidor sätter skolan gränser för In-
ternetanvändningen. Man inför lokala regler som man kallar ”nätikett” (Bergman 1999 s. 132). 
Bergman säger att detta i sin tur medför nya bekymmer för lärare och skolledare som måste infö-
ra bevakning av olika slag. I stället för att eleverna skulle få större ansvar och självständigt söka 
kunskap får de söka information under lärarens kontroll (Ibid.). 

När vi tittar på hur förhållandet mellan lärare och elev påverkas av användandet av datorer i 
undervisningen kan det vara på plats att påpeka att det finns lärare som tvekar att använda dato-
rerna eftersom de riskerar att hamna i en situation där eleverna kan mer än de själva. Läraren kan 
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då känna sig otrygg eftersom han eller hon inte är säker på att kunna hantera situationer som kan 
uppstå i klassrummet. Elever kan föredra datorn framför läraren och därmed kan läraren känna 
sig hotad i sin auktoritet (Jedeskog 2000) En sådan reaktion från lärarens sida är fullt förståelig 
om man betänker att redan Vygotskij (1926/2003) beskrev läraren som en som vet mer än eleven. 
Men denna situation kan också vändas till en möjlighet. Mia Karlsson uttrycker det så här:  

Today, many teachers may know less than their students about how to use ICT, and they don’t always 
have all the answers to their questions. When teachers know less than students it may sometimes cause 
teachers to seek help from students. This is a new kind of displacement in school; school becomes a 
place where students and teachers explore knowledge together (Karlsson 2004, s. 31). 

Ett ord som ofta använts i samband med datorer och undervisning är ”collaboration”. Ordet syf-
tar på samarbete och bygger på idéer från det man kallar social konstruktivism och som utgår 
ifrån att varje individ konstruerar sin verklighet utifrån sina erfarenheter. Denna konstruktion blir 
till i ett socialt sammanhang där det vi erfar förhandlas och ges mening tillsammans med andra 
(Wyndham, Riesbeck & Schoultz 2000). Ordet collaboration har använts i så många olika sam-
manhang att det finns risk för att det urvattnas och förlorar sin mening. Vad ligger det då för in-
nebörd i ordet? Även om det inte finns någon enhetlig definition kan vi slå fast att det inte är ett 
samarbete i ett projekt där man delar upp projektet i mindre delar och var och en gör sin del. Nej, 
för att den typen av samarbete som vi kallar collaboration ska uppstå krävs en situation där del-
tagarna interagerar med varandra för att skapa en delad förståelse. Det kan till exempel ske när 
en grupp elever utför en uppgift tillsammans och i den diskuterar och förhandlar mening. Med 
hjälp av datorer ges nya möjligheter att samarbeta och det har gett upphov till begreppet Compu-
ter Supported Colleborative Learning (CSCL). Det inbegriper att använda dator för kommunika-
tion såsom till exempel chatt och diskussionsforum. Datorn kan också användas som en gemen-
sam lagringsplats för deltagarnas bidrag där alla ges tillgång till och möjlighet att kommentera 
varandras arbeten och synpunkter (Arvaja, Häkkinen & Kankaanranta 2008). 

4.3.2 Flexibel utbildning 
En användning av IKT i skolan skulle kunna vara undervisning på distans. Elever skulle inte 
behöva vara i skolan alla dagar utan skulle kunna arbeta hemifrån. För kommunerna skulle en 
sådan lösning kunna spara pengar eftersom utgifter för lokaler, städning, skolmat och kanske 
också antalet lärare skulle minska (Pedersen 2000).  

Ett användande av teknikbaserade distansundervisningsinslag i den traditionella undervis-
ningen har kommit att kallas för flexibel utbildning (FU). Rolf Edström (2002) har studerat två 
olika projekt i gymnasieskolan att utveckla denna form av utbildning. Han drar slutsatsen att FU 
som arbetsform kan fungera i praktiken. Men han menar att detta är situationsberoende. Det som 
fungerar i en kontext kan misslyckas i en annan. Förändringen har ett omställningspris. Det kan 
uttryckas i pengar men också i en ökning av arbetstid och ett ökat personligt ansvar för de lärare 
som deltar i utvecklingen av verksamheten. Svårigheter som kan behöva övervinnas kan vara att 
ämneslärarkulturen är stark och kan försvåra samarbetet och att det kan vara svårt för lärarna att 
acceptera de förändringar i schemat som behöver göras. Han tror inte att FU leder till några eko-
nomiska vinster. När det gäller eleverna visar Edström att FU kräver ett större ansvarstagande 
från deras sida. Alla elever är inte mogna för det när de kommer från högstadiet. Men han fram-
håller att ansvarstagande är något som eleverna kan lära sig. Lärarna stimulerade detta genom att 
ge eleverna övningar i självständigt arbete och genom att successivt lägga mer ansvar på elever-
na. 

De pedagogiska vinster som Edström redovisar är framför allt att FU ger möjligheter till indi-
vidualisering och ger mer tid till kommunikation med enskilda elever. Detta ger en bättre upp-
fattning om elevens behov så att undervisningen kan anpassas efter elevens förutsättningar. Lära-
re kan då ägna större uppmärksamhet åt elever som behöver hjälp samtidigt som elever som kla-
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rar av mer avancerade arbetsuppgifter stimuleras. Lärarna uttryckte enligt Edström att deras roll 
har förändrats till att bli mer handledande och dessa positiva effekter påverkade också den vanli-
ga undervisningen i klassrummet. En fördel med att använda IKT i samband med FU är att det 
ger möjlighet för läraren att ge snabbare feedback till eleven. Det är viktigt eftersom den tid som 
går mellan det att eleverna lämnat en uppgift till dess att de får den bedömd av läraren betraktas 
som en kritisk punkt i denna typ av undervisning (Edström 2002).  

4.3.3 Genusperspektiv 
Ofta uppfattas teknik som något för män. Det betyder inte att kvinnor använder teknik i mindre 
utsträckning än män. De kör bil, lyssnar på radio, ser på TV, använder hushållsmaskiner och är 
skickliga datoranvändare i arbetslivet (Elovaara & Mörtberg 2009). Ändå är kvinnor starkt under-
representerade på de tekniska högskolorna. Det märks också i gymnasieskolan eftersom det är få 
flickor som väljer kurser i ämnet Datorteknik. Det låga deltagandet av kvinnor i IT-yrken är var-
ken bra för kvinnor som grupp eller för IT-industrin. Det är ett samhällsproblem att kvinnor i så 
liten omfattning finns representerade som designer av IKT. Kvinnorna förlorar ur ett ekonomiskt 
perspektiv eftersom IT-branschen erbjuder många utmanande och välbetalda arbeten. IT-
industrin är också förlorare eftersom de i stor utsträckning missar det kvinnliga perspektivet. 
Därför har mycket forskning gjorts för att finna vad anledningen kan vara och vad som kan göras 
för att rekrytera flera kvinnor (Barker m.fl. 2006, Katz m.fl. 2006). 

Olika orsaker har kommit fram: Problemet har lagts hos kvinnorna då man har sagt att det be-
ror på deras motivation. En annan orsak kan vara diskriminerande praktiker, som håller kvinnor 
utanför. Ytterligare hänvisas problemet till brister i tekniska utbildningar och studentkulturen på 
tekniska högskolor. Dessutom finns det i vårt samhälle en stark koppling mellan teknik och mas-
kulinitet. Säkert är det så att alla dessa orsaker samspelar (Mellström 2009). 

Forskare pekar på att flickor ofta inte har något intresse för tekniken i sig. Pojkar lär sig ut-
rycka sin manlighet genom teknik och den blir en del av deras sociala och kulturella identitet 
medan tekniken inte verkar ha samma roll för flickornas identitet. Det verkar som om dessa atti-
tyder utvecklas i tonåren då kön och könsidentitet blir viktigt (Pedersen 1998). 

Här måste påpekas att forskning har visat att denna skillnad när det gäller mäns och kvinnors 
inställning till teknik inte är biologiskt betingad. Det främsta argumentet för detta att man kan se 
att vad som betraktas som manligt och kvinnligt har varierat över tid och är olika i olika kulturer 
(Cohoon & Aspray 2006). 

Istället konstruerar vi vår könsidentitet under vår uppväxt. Det börjar redan när föräldrarna 
väljer färger och kläder beroende på om det är en pojke eller flicka. Denna socialisation fortsätter 
sedan i barnets interaktion med sin familj, kamrater och lärare och under påverkan av den bild 
som media förmedlar. Vår könsidentitet befästs genom en växelverkan mellan vad andra förvän-
tar sig av oss och vad vi förväntar av dem. Barker och Aspray uttrycker det så här: 

We understand gender to be a set of social categories that shape not only tacit beliefs about how a girl 
or a boy believes that she or he her/himself should behave but also the way that others treat girls and 
boys as gendered beings, and the way others interact with boys and girls based on deeply ingrained 
expectations about how they should respond (Barker & Aspray 2006, s. 10). 

Barker och Aspray betonar särskilt lärarens betydelse. Både medvetet och omedvetet påverkar 
läraren genom sitt bemötande flickors såväl som pojkars intresse för teknik. Därför är det viktigt 
att läraren är medveten om sina egna attityder och hur de påverkar eleverna (ibid.). 

Datorer och datorprogram har framförallt utvecklats av män. Det har ofta gett tekniken en 
manlig prägel. Det märks inte minst när man tittar på datorspel. Att pojkar har större erfarenhet 
av datorer kan ofta förklaras av att de spelat spel. Även i datortidskrifter kan man se en manlig 
dominans bland artikelförfattarna. Undersökningar visar att datorkurser i skolan påverkar elevers 
attityder till att arbeta med datorer till att bli mer positiv. Det gäller både flickor och pojkar. Ef-
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tersom flickors attityd gentemot datorer från början ofta är mer negativ är grundläggande dator-
utbildning av särskild vikt för dem. Skolan kan därigenom spela en kompensatorisk roll (Barker 
& Aspray 2006; Pedersen 1998). 

Pedersen (1998) menar att man i forskningen kan se att flickor och kvinnor har en pragmatisk 
inställning till datorer och lär sig därför att använda dem först när de ser ett behov eller någon 
praktisk nytta av det. Få kvinnor lockas till att studera datorteknik på universitetsnivå även om 
de är skickliga datoranvändare. Tekniken har för dem inte något intresse i sig själv, utan man kan 
i undersökningar se att de i större utsträckning än män föredrar att interagera med människor 
framför en maskin. Pedersen drar därför denna slutsats: 

Flickor ställer större krav på teknikens mening, sammanhang och relevans än vad pojkar gör. Om 
denna skillnad beror på ett biologiskt bestämt kön eller på en socialt konstruerad könstillhörighet – 
genus – eller båda, kan kanske lämnas därhän. Det är förmodligen lättare och mer konstruktivt att änd-
ra på utbildningar än att ändra på flickors och kvinnors syn på datorer, inte minst som denna syn (”da-
torn ett medel, ej ett självändamål”) förefaller både sympatisk och i hög grad önskvärd ur samhälls-
synpunkt. Vill man locka fler flickor – och kanske också andra grupper av pojkar – till studier inom 
datateknikområdet måste sannolikt innehållet i utbildningen ändras mot större inslag av tillämpning 
och kombinationer med andra discipliner. Kvinnor och kvinnliga perspektiv kan ha något speciellt att 
tillföra teknikutvecklingen. Målet behöver inte vara att kvinnors inställning till informationstekniken 
måste sammanfalla med männens (Pedersen 1998, s. 39). 

Det finns flera undersökningar som pekar på att myten om den ensamme datateknikern som fixar 
och spelar spel, är antisocial och älskar sin dator måste brytas (Goode, Estrella & Margolis 
2009). Mellström har undersökt hur bilden av datorteknik som något maskulint har växt fram. 
Han visar att den hade en stark koppling till militärindustrin och vetenskapssamhället. Och där 
dominerade männen. Det gjorde att datavetenskap redan från början fick en maskulin prägel. 
Senare har datateknik förknippats med hackerkulturen. Återigen blev tekniken förknippad med 
män och dessa män eller pojkar framställdes som nördar som framför allt hade en relation till 
datorn. Det viktigaste i deras liv var att behärska datorn. Kroppen och det yttre var oväsentligt 
och de hade få sociala kontakter. Det är inte konstigt att flickor inte har velat förknippas med 
denna kultur. Mellström visar ändå att denna bild sakta förändras mot en mer könsneutral bild. 
Han har också studerat förhållandet i Malaysia där IT-industrin är dominerad av kvinnor och där 
man har en annan genuskodning av IT. Där betraktas det snarare som kvinnligt än manligt att 
vara IT-tekniker. Av detta drar han slutsatsen att kopplingen till maskulinitet inte är oföränderlig 
utan han ser hopp om att den starka kopplingen kan brytas (Mellström 2009). 

För att kunna rekrytera flickor till datorutbildningar har undersökningar visat att det är viktigt 
att börja tidigt. Det är viktigt att visa att ett val av en karriär i IT-branschen inte bara kan vara 
positivt för flickorna själva utan också gör nytta för andra. Det kan också hjälpa flickor att inte 
bara se vilka karriärmöjligheter en IT-utbildning kan leda till utan också att få en inblick i de 
kurser som leder dit. Ytterligare en sak som kan göra det lättare för flickor att välja en mansdo-
minerad utbildning är om de inte är ensamma utan har kamrater som också gör samma val (Bar-
ker 2009). 

4.4 Utbildningsfrågor 
Här kommer jag att behandla frågor som kan vara aktuella för utbildning till datorlärare. Vilken 
plats har IKT i lärarutbildningen? Vilka vägar finns för att bli datorlärare? Har det någon bety-
delse vilken bakgrund läraren har? Slutligen behandlas den nya lärarutbildningen. 

4.4.1 IKT i lärarutbildningen  
Mia Karlsson (2001) har i en undersökning intresserat sig för IKT i lärarutbildningen. I hennes 
undersökning framkommer det att lärarstudenterna i stort sett förväntades klara sitt IKT-lärande 
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på egen hand. Karlsson uppmärksammade också att det tar tid att lära IKT, mycket tid. Hon fann 
att det inte fanns tillräcklig tid för detta inom ramen för utbildningen. Hon drar vidare slutsatsen 
att lärarutbildningen ”har brister både när det gäller att utbilda studenterna i praktiskt handha-
vande av IKT och i att visa på perspektiv och sammanhang med IKT som ett lärandets verktyg” 
(Karlsson 2001, s. 31). Karlssons slutsats är att studenterna inte får ”den undervisning de behöver 
för att gå ut som moderna lärare i det s k informationssamhället” (Karlsson 2001 s. 46, 47).  

Även om det har gjorts stora satsningar på att fortbilda lärare som är verksamma i skolorna 
känner många sig fortfarande osäkra på hur de ska använda tekniken i sin egen undervisning. Det 
kan bero på att fortbildningen ofta har haft fokus på tekniken som sådan. Det är naturligtvis nöd-
vändigt att ha kunskap om hur datorn fungerar men lärarna behöver också lära sig hur den kan 
användas som inlärnings- och arbetsredskap. Denna osäkerhet är en orsak till att IKT används i 
begränsad omfattning. (Skolverket 2009, Karlsson 2001) 

Karlsson argumenterar för att det i slutändan blir eleven som blir lidande om inte lärarna har 
fått möjlighet till att lära sig använda IKT. Det kan leda till att lärare använder sin egen kompe-
tens eller inkompetens när det gäller IKT som grund för att besluta vilka kunskaper eleverna bör 
ha. Det finns då en risk att eleverna fråntas rätten att utveckla sin kritiska förmåga och möjlighe-
ten att stifta bekantskap med de nya verktygen och deras potential (Karlsson 2004). 

Ajwa (2007) påvisar med stöd av undersökningar gjorda i USA att lärare i allmänhet har brister 
i sin kompetens när det gäller IKT och att detta även gäller lärare som undervisar i dataveten-
skap. Därför finns ett stort behov både att utbilda nya datorlärare och vidareutbilda de som redan 
arbetar i skolorna. Den utbildning som efterfrågas beskrivs som en bred och djup kunskap i data-
vetenskap. Förutom baskunskaper behövs kunskaper i programmering, algoritmer, databaser och 
hur hårdvara och mjukvara är uppbyggd och samarbetar. Dessutom efterfrågas kunskap i hur 
användning av datorer påverkar vårt sociala liv. Ajwa visar, med stöd i undersökningar, att hur 
mycket eleverna lär sig i hög grad beror på hur mycket kunskap läraren har i sitt ämne. Välutbil-
dade datorlärare kan därför prestera bättre och inspirera sina elever att välja en fortsatt utbildning 
inom datavetenskap (Ajwa 2007). 

4.4.2 Två vägar att bli datorlärare 
I Sverige visar Skolverkets statistik över lärare i gymnasieskolan att endast 46,8 % av lärarkate-
gorin ADB/datakunskap under läsåret 2009/2010 hade pedagogisk högskoleexamen. Det är den 
lägsta andelen av alla lärarkategorier i allmänna ämnen. En viss osäkerhet kan finnas i statistiken 
eftersom indelningen i olika kategorier baseras på uppgifter om befattning som lämnats från den 
skola där läraren är anställd. Det kan då vara oklart var gränsen mellan olika kategorier går 
(Skolverket 2010a). 

Det finns i Sverige idag två olika vägar att utbilda sig till datorlärare. Antingen läser man lä-
rarprogrammet och väljer datavetenskap som en av sina inriktningar. Det är sex högskolor som 
erbjuder den möjligheten. Den andra möjligheten är för dem som tidigare har en utbildning och 
yrkeserfarenhet från området. Dessa kan läsa den korta lärarutbildningen på 90 högskolepoäng 
(tidigare 60 p) och tillgodoräkna sig den kompetens de har hunnit skaffat sig i yrket. Åsa Lund-
gren (2008) har i en kvantitativ studie undersökt vilken utbildning och bakgrund datorlärare har. 
Av lärarna i hennes undersökning hade något mer än hälften en yrkesbakgrund inom det område 
de undervisar i. Ett intressant resultat i undersökningen är att drygt hälften av dem som inte hade 
en sådan yrkesbakgrund trodde att en sådan skulle ha hjälpt dem i deras arbete som datorlärare.  

Lundgren efterlyser också ”en tydligare kategorisering av dataläraryrket” eftersom det skulle 
göra gränsen mellan lärares olika kompetenser tydligare (Lundgren 2008, s 23). Hon drar också 
följande slutsats om den utbildning till datorlärare som finns idag: 

Enligt min mening är datalärarutbildningen för vagt utformad och i kombination med att datalärares 
arbetsområde kan variera så mycket leder det till att datalärarstudenter ges för bred utbildning. Jag ef-
terlyser en mer specificerad utbildning där man redan från början utgår från de kurser på gymnasiet 
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som man avser utbilda lärare för och låter det vara underlag till vad lärarstudenten ska läsa för kurser 
på högskolan/universitetet (Lundgren 2008, s 21). 

Lundgren konstaterar vidare att ”nyheter inom dataområdet kommer i stort sett dagligen och om-
rådet är så omfattande och brett att det kanske är omöjligt för en lärare att på arbetstid kunna 
hålla sig helt uppdaterad” (Lundgren 2008, s 22). Därför finns ett stort behov av fortbildning för 
dessa lärare. De flesta lärarna i undersökningen hade också fått del av någon form av fortbild-
ning. Men det var också vanligt att lärarna fyllde en stor del av detta behov genom självstudier.  

4.4.3 En ny lärarutbildning 
Sedan starten av den nuvarande lärarutbildningen 2001 har den utsatts för kritik. Det har föranlett 
Högskoleverket att utföra två kvalitetsgranskningar som båda påvisat brister i fråga om forsk-
ningsbas, kunskapsinnehåll och internationalisering. Därför tillsatte regeringen 2007 en utredning 
för att lämna förslag till en ny lärarutbildning. När den kom med sitt betänkande 2008 fick den 
namnet ”En hållbar lärarutbildning”. Utredningen betonade fyra perspektiv som bör genomsyra 
utbildningen: 

• Ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 
• Ett historiskt perspektiv. 
• Ett internationellt perspektiv. 
• Informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs. 

Jag vill särskilt påvisa den uppmärksamhet som utredningen ger informations- och kommunika-
tionsteknik och dess betydelse i lärarutbildningen. Jag citerar: 

Motiven för IT som ett genomgående perspektiv blir uppenbara i en tid av växande digitalisering av 
samhället. Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en nödvändig digital kompetens för att kunna 
delta som fullvärdiga medborgare i ett framtida internationellt samhälle. De ska på ett säkert och kri-
tiskt sätt kunna använda IT både i sin utbildning, i sitt yrkesliv och under sin fritid. En sådan ambition 
ställer självfallet höga krav på lärarnas kompetens. De nationella utvecklingsstrategier kring digital 
kompetens som nu tas fram både i Sverige och runt om i Europa är ett uttryck för den allmänna bety-
delse IT-området bedöms ha (SOU 2008:109, s. 371). 

Därför rekommenderar utredningen att ”man inom samtliga lärarutbildningar undersöker hur IT 
på lämpligaste sätt kan integreras i utbildningen för att ge de blivande lärarna den IT-kompetens 
som läraryrket kräver” (SOU 2008:109, s. 372).  

En annan sak som utredningen betonar är att samtliga lärarkategorier behöver få en kontinuer-
lig fortbildning för att hålla sig uppdaterade inom sina ämnen. Ansvaret för detta måste delas 
mellan högskolor och skolhuvudmän (Ibid.). Eftersom datorteknikområdet utvecklas fort både 
när det gäller själva tekniken och när det gäller forskningsteori gäller detta inte minst datorlärare 
(Ajwa 2007).  

Utredningen låg till grund för det beslut som riksdagen tog i april 2010 om en ny lärarutbild-
ning som beräknas kunna starta höstterminen 2011. Nyheter är bland många andra att dagens 
lärarexamen ersätts av fyra profilerade examina: förskollärar-, grundlärar-, ämneslärar- och yr-
keslärarexamen. När det gäller gymnasieskolans ämneslärare kommer den nya utbildningen att 
omfatta 120 poäng i huvudämnet och minst 90 poäng i det andra undervisningsämnet. Avsikten 
är att öka ämneskompetensen jämfört med dagens utbildning som ger 90 poäng i vartdera ämnet. 
Bland övriga förändringar märks att den nya yrkeslärarutbildningen ska göra det lättare för per-
soner med yrkesbakgrund att bli yrkeslärare. Det ska bli lättare att validera sina kunskaper och 
med rätt bakgrund kommer det bara att krävas en utbildning på 90 poäng för att bli yrkeslärare. 
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4.5 Förväntningar som ställs på datorlärare 
Ett av gymnasieskolans mål är att ge yrkesutbildning. Att elever måste få tillräckliga kunskaper i 
IKT för att klara av en anställning i det nya kunskapssamhället har som vi har sett varit ett argu-
ment för en utveckling mot att införa datorer i skolans undervisning. För datorlärarnas del bety-
der det att de har ett ansvar för att ge elever praktiska färdigheter i IKT (Pedersen 1998). Kursen 
Datorkunskap är gemensam för de flesta gymnasieprogram och syftar just till att ge alla en sådan 
basfärdighet i att använda IKT. Även i ämnet Datorteknik betonar kursplanerna i de flesta av de 
elva kurserna att kunskaperna ska vara direkt användbara i en framtida yrkeskarriär. Detta pekar 
på att datorlärare har mycket gemensamt med yrkeslärarna även om Skolverket placerar datorlä-
rarna i kategorin lärare i allmänna ämnen. Ytterligare ett skäl att betrakta lärarna i Datorteknik 
som yrkeslärare är att ämnet är starkt förknippat med programmet Elteknik som är ett yrkespro-
gram. Förutom Naturvetenskapsprogrammet där Programmering A ingår är Elteknik det enda 
nationella program där några av kurserna i Datorteknik är obligatoriska, i övrigt är kurserna val-
bara. På detta program ingår kurserna Persondatorer, Datorkommunikation och Webbdesign på 
inriktningen Datorteknik och Persondatorer på inriktningen Elektronik (Skolverket 2010b). 

Betraktar vi lärarna i Datorteknik som yrkeslärare är deras främsta uppgift att utbilda för ar-
betsmarknaden. Ett stöd för detta synsätt är att kursplanerna i de flesta av ämnets kurser visar att 
syftet med kurserna är att uppfylla yrkesspecifika färdigheter. Robert Höghielm (2001) argumen-
terar för att yrkeslärare har att brottas med problemet att försöka sammanföra två kulturer, skol-
kulturen och yrkeskulturen. De två kulturerna har olika syn på kunskap. Skolkulturen står för en 
kunskapssyn som har ett kognitivt perspektiv med formell undervisning av allmänna kunskaper 
som ska kunna användas i olika sammanhang. Yrkeskulturen betonar istället det kontextuella där 
kunskap bygger på erfarenheter och att lära genom praktiskt handlande. Miljön eller kontexten 
blir då avgörande för att kunna tillgodogöra sig de önskade kunskaperna. Höghielm visar att 
skolkulturen traditionellt står för allmänna färdigheter eller allmänbildning medan arbetslivet 
söker nyckelkvalifikationer. Yrkeskulturen består av kollektiva erfarenheter och tekniskt kun-
nande som utvecklats av dem som varit verksamma inom yrket. I den finns en yrkespraxis som 
är svår att beskriva utan istället lärs in genom erfarenhet. Yrkeskunskaper tillägnas i handling.  

Höghielm har i en studie visat att yrkeskulturen påverkar lärarens sätt att arbeta. Han menar 
att ju mer läraren strävar efter att efterlikna autentiska miljöer och arbetssituationer ju mer får 
allmänna kunskaper träda tillbaka. Att eleven kan utföra en uppgift under lärarens ledning behö-
ver inte betyda att eleven har tillägnat sig djupare kunskap. För detta krävs reflektion. Studien 
visar också att elever på yrkesprogrammen ofta har större respekt för lärare som har arbetat i 
yrket. För att hantera problemet med de två kulturerna behövs enligt Höghielm ett utökat samar-
bete mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare (Höghielm 2001). Svårigheten att förena 
de två kulturerna har varit så stora att uppdelningen i kärnämnen och karaktärsämnen har be-
nämnts gymnasieskolans inre mur (Fahlén & Næslund 2001). 

Traditionellt har arbetet som lärare varit ett ensamarbete. Men under många år har det i utred-
ningar och i skolans styrdokument förespråkats att lärarnas arbete ska ske i arbetslag där lärarna 
kan samarbeta för att utveckla skolan. Tanken har varit att samarbetet skulle leda till ett mer 
elevorienterat arbetssätt där lärarna tar större hänsyn till varje elevs behov. Det skulle också ge 
utrymme för att låta eleverna arbeta med ämnesövergripande och problembaserade projekt. I 
ITiS-projektet, där mer än hälften av lärarkåren vidareutbildades för att kunna använda modern 
IKT som ett integrerat arbetsverktyg, ställdes krav på att de lärare som deltog arbetade i arbets-
lag. En av de fördelar som förknippades med arbetslag när det gäller undervisning med datorer 
var att lärarnas olika kunskaper skulle komplettera varandra. Lärare på skolorna som hade goda 
kunskaper när det gäller IKT skulle kunna bistå sina kollegor. Därmed skulle deras kunskaper tas 
till vara på ett sätt som gynnade alla (Karlsson 2004, Utbildningsdepartementet 2001).  

Scherp och Uhnoo (2001) argumenterar för att ämnesöverskridande arbetslag kan vara en 
drivkraft i utvecklingen av ett elevaktivt och problembaserat arbetssätt. De framhåller att ung-
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domars erfarenheter, frågor och dilemman vanligtvis inte är indelade i skolämnen. Ett arbetslag 
med olika ämnesspecialiteter har därför större möjligheter att knyta an till de föreställningar som 
eleverna har med sig. 

4.6 Gymnasiereformen 2011 
När detta skrivs pågår arbetet med den nya gymnasieskolan, gy2011 som ska börja gälla från 
hösten 2011. Det kommer att bli stora förändringar, bland andra: ett nytt betygssystem med fler 
steg, en tydlig uppdelning i yrkesprogram och högskoleförberedande program och nya ämnes-
planer istället för dagens kursplaner. Några ämnesplaner är redan beslutade men de flesta är på 
remiss och finns därför inte i slutgiltig version. Dagens kärnämnen kommer att ersättas av nio 
gymnasiegemensamma ämnen som kommer att ingå i alla gymnasieskolans 18 program men 
kommer att ha olika omfattning på de olika programmen. Varje program kommer sedan att ha ett 
antal karaktärsämnen som blir gemensamma för alla elever på programmet. Utöver det tillkom-
mer ämnen som utgör programfördjupning och individuellt val. Sammantaget kommer det att 
finnas mer än 200 ämnesplaner och 800 kurser (Skolverket, 2010c). 

De förändringar som i första hand kommer att beröra lärarna i Datorteknik blir de som berör 
ämnena Datoranvändning och Datorteknik. När det gäller Datoranvändning med kursen Dator-
kunskap kommer dessa inte att finnas kvar. Ända sedan 1999 har behovet av en elementär och 
gemensam datorkurs i gymnasiet ifrågasatts. Orsaken är att de flesta ungdomar har god datorva-
na redan innan gymnasiet och dessa kunskaper blir då triviala. Det är Skolverkets avsikt att in-
tegrera digital kompetens i styrdokumenten och att dessa redan i grundskolan ska ingå som en 
integrerad del i till exempel ämnena Svenska och Matematik. I gymnasieskolan menar Skolver-
ket att kunskapsområdet som ingår i Datorkunskap bättre kan utvecklas i det sammanhang där 
det kommer till användning och väljer därför att integrera dessa kunskaper i både gymnasiege-
mensamma ämnen och karaktärsämnen. Skolverket betonar att alla lärare både i grundskolan och 
i gymnasiet har ett ansvar för att alla elever får tillräcklig kompetens inom detta område (Skol-
verket 2005, Skolverket 2009, Skolverket 2010d). 

När det gäller ämnet Datorteknik kommer det inte heller att finnas kvar i nuvarande form. 
Istället kommer det att delas upp i flera ämnen som vart och ett bättre motsvarar en inriktning på 
arbetsmarknaden. Exempel på nya ämnen som nu föreslås och som helt eller delvis har sin mot-
svarighet i dagens Datorteknik är: Dator- och kommunikationsteknik, Programmering, Webbtek-
nik, Gränssnittsdesign och Nätverksteknik. Sammantaget kommer dessa ämnen att innehålla ett 
ännu större antal kurser och större bredd än de kurser som nu finns i Datorteknik (Skolverket 
2010c).  
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5 Teoretiska utgångspunkter 
När jag talar om lärande och hur vi tillägnar oss kunskaper utgår jag ifrån ett sociokulturellt per-
spektiv. Det betyder att jag inte ser kunskaper som någonting yttre som kan förmedlas eller över-
föras i färdigpackad form. Istället är det bättre att tala om att människor approprierar kunskaper 
och färdigheter. Detta är någonting som ständigt pågår och börjar när vi föds och fortsätter hela 
livet. Det betyder att vi ständigt är i färd med att lära oss. På så sätts överförs insikter och färdig-
heter från generation till generation. Vi lär genom att skapa mening utifrån våra erfarenheter och 
på det sättet konstruerar vi vår egen kunskap (Säljö 2000). 

Skapandet av kunskap och mening är inte någonting som vi gör isolerat från andra utan det 
sker i ett socialt sammanhang. De kollektiva kunskaper som finns i vår kultur möter våra egna 
erfarenheter och det är i det mötet som vi formar vår egen kunskap. I det sociokulturella perspek-
tivet är det därför viktigt att studera vad som händer i relationen mellan individer och individen i 
relation med gruppen (Säljö 2002). 

Vi lär och befäster våra kunskaper när vi kommunicerar. Säljö uttrycker det så här: ”I ett so-
ciokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling blir därför kommunikativa processer 
helt centrala. Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdig-
heter.” Han påpekar också: ”Att kunna något (läsa, räkna, skriva, rita, och så vidare) innebär 
oftast att man behärskar en kommunikativ praktik och denna praktik innehåller också i allmänhet 
någon form av fysisk verksamhet” (Säljö 2000, s. 37). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv är det vidare så att vår förståelse och de kunskaper vi skapar 
är situerade till sin natur. Det betyder att olika kontext producerar olika sorters mening. Av det 
följer att det har betydelse hur datorläraren lägger upp sin undervisning. När det vi lär får en me-
ning för oss själva blir det också användbart. Det påverkar vilken ny kunskap vi väljer att ta till 
oss. Att förstå vilka konsekvenser det vi lär för med sig när vi använder det i en specifik kontext 
ger mening. Men våra handlingar och vad vi säger kan få helt olika mening beroende på vilket 
sammanhang det görs eller sägs. Det är därför inte självklart att kunna göra en överföring eller 
transfer till en ny situation. Att tillämpa kunskaper i olika sammanhang kräver god förståelse och 
mycket övning samtidigt som det förutsätter strukturerande resurser i form av kännedom om de 
olika verksamhetssystem där kunskapen ska tillämpas. Varje praktik har sin kunskapsdomän 
vilket är den kunskap som behövs för att utföra praktikens specifika uppgifter. De som deltar i 
praktiken förväntas ha den särskilda kunskap som krävs för den (Säljö 2000, Karlsson 2004). 

Här blir vårt språk ett viktigt verktyg. Vi använder diskurser för att göra saker och ting be-
gripliga. Utan rätt diskurser så är det väldigt svårt att förstå saker eftersom man inte har verkty-
get att kunna tala om dem och kanske inte heller att kunna tänka kring dem. I ett skolperspektiv 
blir det därför viktigt att läraren använder en vetenskaplig diskurs i det ämnet som han undervi-
sar i. Denna diskurs blir då en meningsskapande resurs (Säljö 2000). Lärande sker när människor 
är engagerade i att skapa mening i sina liv genom att delta i praktiska aktiviteter. Men man tän-
ker inte alltid på att man är i färd med att lära eftersom det man lär är en del av arbetet (Karlsson 
2004). 

Ytterligare en aspekt av vår kultur är användandet av redskap eller artefakter. Artefakter är 
olika redskap som hjälper oss att hantera vår omvärld och dessa kan vara både fysiska och intel-
lektuella. De intellektuella kan vara språkbruk, diskurser och teorier. Utan dessa artefakter hade 
vi inte kunnat utföra allt det som vi kan utföra med hjälp av dem. Det är inte intressant att stude-
ra människans tänkande för sig och verktygen för sig utan det som är intressant är att studera 
detta tillsammans (Säljö 2000). Den kollektiva kunskap som finns i vår kultur medieras till oss 
genom olika kulturella verktyg som kan vara till exempel böcker och olika redskap som vi an-
vänder. Lärare i Datorteknik använder datorer med alla program som finns i dem och Internet 
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med alla dess möjligheter. Men det viktigaste medierande verktyget är ändå vårt språk (Karlsson 
2001).  

Användningen av olika typer av redskap har en central roll både i människornas handlande 
och i deras lärande. Vi lär oss att hantera vår omvärld genom dessa redskap. Våra redskap påver-
kar vårt sätt att resonera. Men meningen med en artefakt bestäms inte helt och hållet av den som 
har tillverkat den, utan den skapas vid konkret användning. Denna mening kan vara en kompro-
miss mellan olika intressen och mål. För skolans del kan det betyda att det som läraren har för 
avsikt när han använder ett redskap, som till exempel datorer, Internet eller pedagogiska pro-
gramvaror, ges en annan mening av eleven i den aktuella kontexten (Almqvist 2005a). 

Varje individ kan bara en bråkdel av samhällets samlade kunskaper. Det alltmer komplexa 
samhälle vi lever i idag ställer stora krav på människor. Det är omöjligt att i skolan inhämta alla 
de kunskaper som vi behöver senare i livet. Istället bör skolan ge oss en allmänbildning som vi 
senare kan bygga vidare på genom att vi ”lägger till nya sätt att tänka och handla till dem vi re-
dan behärskar” (Säljö 2000, s. 151). I den jättelika kunskapsmängd som finns måste skolan välja 
ut vilka kunskaper som är allmänna och som alla bör ha, en sorts allmänbildning. Det kan också 
vara viktigt att påpeka att det ofta sker en förväxling mellan information och kunskap. Informa-
tion blir till kunskap först då en person har bearbetat informationen. Detta kräver reflektion över 
de egna erfarenheterna i förhållande till det som studeras (Höghielm 2001, Pedersen 1998).  

I samhället har det under de senaste decennierna skett en oerhört stor kunskapsutveckling 
inom IKT. När samhället har tagit till sig den nya tekniken har det mesta lärandet skett i hemmet 
och tillsammans med kamrater, ofta genom ett annat sätt att lära än det som skolan har stått för. 
Detta lärande har handlat om att experimentera och pröva sig fram. Det är helt enkelt inte farligt 
att göra fel. Detta experimenterande liknar mycket de elevaktiva arbetsformer som skolan strävar 
efter att utveckla (Säljö 2002). 
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6 Styrdokument 
Jag vill här redogöra för hur de kurser som datorlärare på gymnasiet undervisar i beskrivs i kurs-
planerna för ämnena Datoranvändning och Datorteknik. Förutom dessa kurser kan datorlärare 
med kompetens undervisa i en del andra kurser inom andra ämnen som till exempel Multimedia 
A, Multimedia B samt Virtuella miljöer inom ämnet Multimedia och kurserna CAD-teknik A, B 
och C inom ämnet Teknikutveckling. Jag väljer dock att inrikta mig på kurserna i Datoranvänd-
ning och Datorteknik. 

6.1 Ämnena Datorteknik och Datoranvändning 
Det man kanske först tänker på är den grundläggande undervisningen som alla gymnasieelever 
tar del av. För det mesta har detta varit att få lite grundläggande kunskap i operativsystemet Mic-
rosoft Windows och Officepaketet, med programmen World, Excel, PowerPoint och Outlook 
samt att lära sig lite om hur man söker information på Internet. Denna utbildning ges i ämnet 
Datoranvändning. Som namnet antyder så är detta ämne inriktat på att lära sig använda en dator 
och dess vanligaste användarprogram. Inom det här ämnet finns det tre kurser: Datorkunskap 
som är gemensam för de flesta gymnasieprogram och kurserna Desktopp och Programhantering 
som är avsedda för gymnasial vuxenutbildning (Skolverket 2010b).  

Kursplanen för Datorkunskap visar att avsikten är att ge eleverna en bred orientering kring 
IKT-användning. Kursen ska ge kunskaper i ”textbehandling, layout, grafisk presentation, regis-
terhantering, kalkylering och informationssökning”. Den ska också rusta eleven för att ”kunna 
använda flertalet tjänster på Internet” och ”kunna söka och hantera information med ansvar och 
omdöme”. Dessutom ska miljöfrågor, säkerhetsfrågor, lagstiftning, etik och ergonomi finnas 
med i kursen (Skolverket 2010b). 

Det andra ämnet på gymnasieskolan som direkt är inriktat mot datorer är Datorteknik. Här 
finns det 11 olika kurser med det gemensamt att de förutsätter att man läst kursen Datorkunskap 
eftersom den ger de grundläggande kunskaperna för ämnet. I Skolverkets beskrivning av ämnets 
syfte kan man läsa: 

Utbildningen i ämnet datorteknik syftar till att ge ett helhetsperspektiv på datorteknikens betydelse 
och dess roll i samhället med avseende på historia, ekonomi, internationalisering, teknik och miljö. 
Utbildningen i ämnet syftar också till att ge kunskap om datortekniken som sådan och skapa intresse 
för att följa utvecklingen. Dessutom syftar utbildningen i ämnet till att underlätta och stimulera en ak-
tiv informationssökning och ett utforskande arbetssätt, inom en teknisk och datorinriktad utbildning 
(Skolverket 2010b). 

Att ordet helhetsperspektiv används och att historia, ekonomi, internationalisering, teknik och 
miljö inbegrips visar att ämnet inte bara ska inriktas mot tekniken som sådan, utan också ska 
sätta in tekniken i sitt sammanhang. Det visar att ambitionen är att ge eleverna breda kunskaper 
inom området. Uttrycket ”skapa intresse för att följa utvecklingen” tolkar jag som en medveten-
het om att den snabba teknikutvecklingen gör kunskaper till en färskvara vilket förutsätter att den 
som vill arbeta inom området fortsätter att uppgradera sina kunskaper. Det är också intressant att 
se att ämnet även syftar till ”att underlätta och stimulera en aktiv informationssökning och ett 
utforskande arbetssätt”, eftersom det kan tolkas som en fingervisning om hur undervisningen bör 
bedrivas. Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” används formuleringen: ”Ämnet är 
således starkt knutet till hur datorer och nätverk är konstruerade”. Detta gör det tydligt att ämnet 
Datorteknik är mer inriktat mot att förstå och kunna behärska de tekniska aspekterna kring dato-
rer än mot att behärska användarprogram. 
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6.2 Elva kurser i Datorteknik 
Kursen Persondatorer är på 100 poäng och ingår i Elprogrammet för inriktningarna Datorteknik 
och Elektronik. Den syftar till att ge fördjupad kunskap om persondatorer, programvaror och 
kringutrustning. Kursen är inriktad på att förstå datorn som maskin och behandlar därför dess 
olika delar och hur dessa samverkar med varandra. Den ska ge färdigheter i att installera hård- 
och mjukvara och eleverna ska också lära sig felsökning på systemnivå. Dessutom ska ergonomi, 
säkerhet och miljö inbegripas. Det är en praktiskt inriktad kurs vilket framgår genom använd-
ningen av uttryck som: ”kunna installera”, ”konfigurera”, utföra ”hårdvarumässig installation”, 
”använda programvaror” osv. Min tolkning är att eleverna ska lära sig att utföra en IT-teknikers 
vanligaste uppgifter och att kursen därför är direkt yrkesinriktad. 

Kursen Datorkommunikation är också på 100 poäng och ingår i Elprogrammets inriktning Da-
torteknik. Den bygger vidare på kursen Persondatorer. Med datorkommunikation avses inte i 
första hand att lära sig att kommunicera med hjälp av datorteknik utan att lära sig hur datorn 
kommunicerar med kringutrustning som skrivare, skannrar och kameror, hur olika program 
kommunicerar, hur kommunikationen överförs i ett nätverk osv. Också den här kursen har en 
direkt yrkesinriktning. I målen för kursen sägs det bland annat att eleven ska ”kunna upprätta, 
underhålla och felsöka seriell och parallell kommunikation mellan persondatorer och deras 
kringutrustning”. För att förstå och behärska den komplicerade tekniken krävs det också goda 
teoretiska kunskaper vilket också framgår av kursens mål. I ”kriterier för betyget mycket väl 
godkänd” tycker jag att det är intressant att man använder formuleringen: ”Eleven utför sina ar-
betsuppgifter på ett närmast yrkesmässigt sätt.” Även om inte alla elever uppnår denna nivå ger 
formuleringen ändå en fingervisning om kursens djup och därigenom också om vad som krävs 
av läraren. Jag tolkar det som att det förväntas att läraren både har teoretiska kunskaper och prak-
tisk erfarenhet tillräckligt för att vägleda elever fram till en yrkesmässig nivå (Skolverket 2010b). 

Enligt målen för kursen Webbdesign, som också ingår i Elprogrammets inriktning Datortek-
nik, ska den ”ge grundläggande kunskaper om webbsidors uppbyggnad samt multimediala pro-
gramvaror och färdigheter i att använda dessa”. Efter kursen ska eleverna kunna skapa en egen 
webbsida med länkar, bilder och ljud. HTML, som är det vanligaste språket för att beskriva 
webbsidor, är också en del av kursen. Dessutom ska kursen ge ”kunskap om upphovsrättsregler 
och andra bestämmelser som har betydelse för området”. I ”mål som eleverna skall ha uppnått 
efter avslutad kurs” används formuleringarna ”skapa och designa en användarvänlig webbsida” 
och ”analysera sidlayouter” vilket visar att kursen inte bara syftar till en teknisk genomgång utan 
också till att vara skapande på ett estetiskt plan. Kursen är på 100 poäng och även här sägs det att 
de elever som når betyget MVG ”utför sina arbetsuppgifter på ett närmast yrkesmässigt sätt” 
vilket visar att kursen ska ge möjlighet till mycket goda kunskaper inom området (Skolverket 
2010b). 

100-poängskursen Databashantering som är en valbar kurs ska ”ge kunskaper om olika data-
baser och färdigheter i att skapa och hantera relationsdatabaser”. Eleverna ska efter kursen ”kun-
na skapa en applikation för flera samtidiga användare med inmatningsformulär, sökfunktioner, 
urvalsmöjligheter och rapporter för datautskrifter och statistik”. I kursen ingår att kunna skapa en 
datamodell, grundläggande programmering av relationsdatabaser, relationsdatabasteori och språ-
ket SQL som är en standard för att skriva frågor till och manipulera en databas (Skolverket 
2010b). 

Utmärkande för de båda kurserna om nätverk är att de är direkt yrkesinriktade. För Lokala 
Nätverk A, som är på 100 poäng, framgår det av att det i mål för kursen sägs att den ”skall ge 
kunskap i att administrera lokala nätverk motsvarande de krav som branschen har för certifie-
ring”. Det är också intressant att lägga märke till att det i kriterierna för MVG sägs att ”eleven 
utför de uppgifter som åligger en nätverksadministratör på ett närmast yrkesmässigt sätt”. För 
Lokala Nätverk B används en liknande formulering: ”Eleven utför systemadministratörsuppgifter 
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på ett närmast yrkesmässigt sätt.” Detta pekar på att kurserna ska förbereda eleverna inför dessa 
yrken (Skolverket 2010b). 

Operativsystem är en mindre kurs på 50 poäng. I kursens mål framgår det att den ”skall ge 
kunskap om operativsystems struktur och uppbyggnad samt färdigheter i att installera hård- och 
mjukvara”. Den här kursen kan läsas flera gånger för olika operativsystem. 

Kursen IT- samordning är med sina 200 gymnasiepoäng den enskilt största kursen i ämnet Da-
torteknik. Att det är en krävande kurs som ska ge ingående kunskaper i ämnet framgår av hur 
den beskrivs under ämnet Datorteknik: 

Kursen IT- samordning förutsätter mycket goda kunskaper i ämnet datorteknik samt en personlig 
mognad. Kursen skall ge förutsättningar att fungera som rådgivare för en organisation eller ett företag 
vad gäller planering, inköp, information, dokumentation och utbildning avseende IT-utrustning. Kur-
sen är valbar (Skolverket 2010b). 

Detta betyder att kursen är lämplig att läsa i slutet av utbildningen efter att man läst flera av de 
mer grundläggande kurserna. Den här kursens mål är inte bara att eleverna själva ska behärska 
tekniken utan den går ett steg längre och behandlar det ansvar det innebär att vara IT-samordnare 
i ett företag. Det inbegriper att kunna ta ansvar för driftsäkerhet och datasäkerhet. Det inbegriper 
också kunskaper om informationsinsamling, rådgivning och handledning inom området. Mitt 
intryck när jag läser kursplanen för kursen är därför att det ställs mycket stora krav på läraren av 
kursen både när det gäller teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet av IT-anläggningar 
(Skolverket 2010b). 

Slutligen har vi de tre programmeringskurserna Programmering A, Programmering B och 
Programmering C. A-kursen ingår i Naturvetenskapsprogrammet. I övrigt är kurserna valbara. 
De båda första kurserna är på 50 poäng vardera. Om A-kursen sägs det att ”kursen skall ge 
grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering”. B-kursen bygger vidare 
och ger ”fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper”. C-kursen är på 100 poäng och ska ge 
kunskaper i ett objektorienterat programmeringsspråk (Skolverket 2010b). Datorläraren måste 
naturligtvis själv vara en god programmerare och gärna ha erfarenheter från flera programme-
ringsspråk eftersom dessa kurser ska kunna läsas flera gånger för olika språk. Det är viktigt med 
en god teoretisk grund för att kunna skriva kod som inte bara fungerar utan som också är lätt att 
läsa, förstå och underhålla av andra. Som lärare behöver man inte bara veta hur man gör utan 
också kunna förklara för sina elever varför man gör så. Läraren måste också ha praktisk erfaren-
het för att kunna hjälpa elever när det krånglar och inget vill fungera – för det är mycket som blir 
fel i början. 
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7 Metod 
För att få svar på mina frågor och en uppfattning om hur datorlärarna själva betraktar sina kun-
skaper och hur de tas till vara i skolan har jag intervjuat tre lärare. Jag har valt att göra intervjuer 
eftersom det är en flexibel metod. Alternativet hade varit att göra en deltagande observation vil-
ket hade tagit mycket tid i anspråk samtidigt som det troligen hade upplevts som mer störande 
både av lärarna och för deras elever (Bryman 2002). 

7.1 Semistrukturerade intervjuer 
Eftersom det hittills i Sverige inte har skrivits så mycket om den grupp lärare som utgör mitt 
forskningsområde, datorlärarna, har jag velat vara öppen för att förstå olika sidor av deras arbete. 
Därför har jag från början haft ett tämligen brett fokus på denna grupp lärare och deras kunska-
per. Tanken har varit att mina intervjupersoner ska känna sig så fria som möjligt att ge sin syn på 
den verklighet de är en del av. Jag har därför velat vara öppen för att kunna ändra inriktning och 
fokus under undersökningens gång (Bryman 2002). 

Eftersom jag inte har utgått från någon klar bild av eller teori kring vilka utmaningar som mö-
ter datorlärarna i deras arbete, passar en kvalitativ strategi bättre i min undersökning än en kvan-
titativ strategi. Målet har inte varit att söka egenskaper som möjliggör mätning av hur många 
som tycker det ena eller det andra. Istället vill jag beskriva och försöka förstå lärarna och deras 
problem och deras strategier för att bemästra dem. Det betyder att jag induktivt söker svar på 
mina frågeställningar utan någon föregående hypotesbildning (Bryman 2002). 

När det gäller intervjuer kan de utformas från att vara ostrukturerade till att vara strukturerade. 
Bryman framhåller att i kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunk-
ter. Han menar att det därför är önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar så att inter-
vjupersonen kan känna sig fri att uttrycka det han tycker är relevant och viktigt. Det är därför bra 
att undvika att låsa sig alltför mycket vid i förväg utformade frågor. De intervjuer jag har gjort 
vill jag beteckna semistrukturerade. Jag har använt mig av en intervjuguide (se bilaga) som fram-
förallt har fungerat som stöd för minnet och pekat ut samtalsområden snarare än i förväg be-
stämda frågor. På det sättet har jag ringat in de områden som min forskning riktar sig emot. Un-
der intervjuerna har jag inte strikt hållit mig till ordningsföljden utan försökt anpassa mig och 
vara flexibel i förhållande till intervjupersonen (Bryman 2002). 

Lärarna fick själva ge förslag på tid och plats. Platsen valdes så att vi fick sitta så ostörda som 
möjligt. Vissa avbrott förekom, när någon lärarkollega hade något ärende in i rummet. Efter att 
jag först frågat om en del personuppgifter orienterade jag lärarna om bakgrunden till min under-
sökning och hur jag skulle använda det material jag fick fram. Kvale rekommenderar att man ger 
en sådan orientering så att intervjupersonerna förstår syftet med intervjun och är införstådda med 
hur materialet kommer att användas. Alla intervjuer spelades in på band och intervjuerna varade 
mellan trettio och fyrtio minuter. Efter intervjuerna skrev jag snarast ut dem ord för ord. Jag 
skaffade mig en helhetsbild av intervjuerna genom att både lyssna och läsa dem flera gånger. Jag 
gjorde också en sammanfattning av viktiga synpunkter (Kvale 1997). 

7.1.1 Urval 
I mitt urval har jag styrts av tillgängligheten. Detta tillvägagångssätt är enligt Kvale (1997) van-
ligt vid kvalitativa undersökningar. De tre lärarna jag har intervjuat arbetar på en skola där jag 
har gjort en del av min verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Därigenom kände jag redan innan 
två av lärarna och deras arbetssituation, vilket kan vara en fördel när det gäller att förstå deras 
situation. Jag hade också en önskan att göra fler intervjuer med lärare på en friskola eftersom det 
kunde ha tillfört min undersökning ett intressant jämförelsematerial. Men med hänvisning till 
den stora arbetsbördan i slutet av läsåret avböjde den skolan att medverka. 
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7.1.2 Analys 
I mitt arbete med att analysera intervjuerna har jag inspirerats av tillvägagångssättet i ”grounded 
theory”. Det som jag framför allt tagit fasta på är hur de insamlade data kodas. Bryman skriver 
att man under kodningen ”sätter namn eller etiketter på delar som verkar kunna vara av teoretisk 
vikt eller av praktisk betydelse för de personer som studeras” (Bryman 2002, s. 237). Kodningen 
utgår inte från någon färdig teori utan kan under analysen förändras och omvärderas. Man gör en 
kontinuerlig jämförelse mellan de data som indikerar olika begrepp för att se vilka begrepp de 
passar bäst in på. Efterhand kan begreppen grupperas och omformuleras till kategorier. Avsikten 
med grounded theory är att systematiskt samla in och analysera data för att generera teori. För att 
tillämpa denna metod fullt ut krävs mycket tid och arbete av forskaren eftersom man fortsätter att 
samla in material tills man når en punkt när nya data inte längre ger någon ny information, då har 
man uppnått teoretisk mättnad. Mitt arbete är för litet för att jag ska kunna tillämpa denna metod 
fullt ut men jag har använt mig av dess grunddrag när jag i min analys kategoriserat intervjuerna 
(Ibid.). 

Jag började min analys av det insamlade materialet från intervjuerna med att koda det lärarna 
uttryckt under 6 etiketter: 

• Läraren 
• Eleverna 
• Datorerna 
• Undervisningen 
• Ämnet och kurserna 
• Samarbetet med kollegor 

På det sättet kunde jag bryta ner materialet i mindre delar och få en bättre överblick av det som 
lärarna sagt. En del av lärarnas uttalanden har passat in under flera etiketter. Efter detta gick jag 
återigen igenom det insamlade materialet och delade in det i underkategorier. Under detta arbete 
kom fler etiketter fram som jag använde mig av för att koda och hitta uttalanden som hörde ihop 
med dessa underkategorier. 

Efter kodningen har jag analyserat det lärarna sagt för att finna skillnader i synsätt, olika stra-
tegier och möjliga förklaringar till det som sagts. På så sätt har jag fått fram olika aspekter på 
mina kategorier. Det är här viktigt att poängtera att samma lärare kan uttrycka flera olika synsätt 
under en och samma kategori. Det har alltså inte varit min avsikt att kategorisera lärarna utan att 
finna teori kring mina frågeställningar. 

7.2 Metoddiskussion 
Bryman beskriver alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningar. För att slå 
fast trovärdighet används fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfir-
mering (Bryman 2002). 

7.2.1 Tillförlitlighet 
Jag gör inte anspråk på att den beskrivning som jag ger av verkligheten är den enda möjliga. En 
annan forskare skulle kunna komma fram till andra slutsatser. Men det jag har beskrivit är det 
som jag har sett och hört. Jag har också dokumenterat intervjuerna med hjälp av bandspelare. Ett 
sätt att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt är att låta intervju personer-
na ta del av och kommentera resultaten. Jag har därför via e-post skickat ett utkast till min slut-
rapport till mina intervjupersoner. De jämförelser som jag gör med tidigare forskning kan också 
styrka rimligheten i mina slutsatser. 
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7.2.2 Överförbarhet 
Då mitt urval är så litet och inte slumpmässigt går det naturligtvis inte att generalisera mina re-
sultat till alla skolor och alla datorlärare. Jag har försökt så utförligt som möjligt att beskriva mitt 
tillvägagångssätt och mina resultat. Läsaren har på så sätt möjlighet att själv ta ställning till om 
det som jag beskriver stämmer överens med den kontext denne befinner sig i eller känner till.  

7.2.3 Pålitlighet 
Det är inte säkert att svaren från intervjupersonerna skulle bli lika om man upprepade undersök-
ningen. De kan ha påverkats av tankar som väckts genom den första intervjun och andra händel-
ser kan ha inträffat som påverkat deras sätt att svara. Jag försöker uppnå pålitlighet i den mening 
att jag fullständigt redogör för alla faser av forskningsprocessen. Jag har också strävat efter att 
inte vara uppenbart ledande i mina frågor. Ändå upptäckte jag när jag lyssnade igenom intervju-
erna att mina följdfrågor vid ett par tillfällen blir ledande. Det är inte lätt att under intervjun hålla 
sig helt neutral och ändå lyckas föra in samtalet på de områden man tycker är intressanta.  

7.2.4 Konfirmering 
Ingen samhällelig forskning kan vara fullständigt objektiv. Jag som forskare måste vara medve-
ten om att det jag har läst och även mina egna erfarenheter har påverkat mig och att jag därför 
inte är fri från värderingar och uppfattningar. Därigenom har jag en förförståelse som påverkar 
min tolkning. Utifrån detta medvetande har jag försökt att lägga personliga uppfattningar åt sidan 
för att redovisa vad lärarna själva tycker.  

7.3 Etiska överväganden 
Jag har berättat för intervjupersonerna om syftet med undersökningen och mitt forskningsintres-
se. Jag har också redogjort för vad mitt material ska användas till och på det sättet anser jag att 
informationskravet är uppfyllt. Samtyckeskravet är också uppfyllt eftersom lärarna själva fått 
bestämma om de velat medverka och de har visat sin vilja genom att avtala tid för intervjun. När 
det gäller konfidentialitetskravet så har jag anonymiserat de berörda lärarna och skolan. Ingen 
lärare ska kunna identifieras genom mina beskrivningar. Jag har även förvarat materialet så att 
inga obehöriga kunnat komma över det. Slutligen så tillgodoses nyttjandekravet genom att det 
insamlade materialet bara används i min forskning (Bryman 2002). 
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8 Resultat från intervjustudien 
I min intervjustudie har jag gjort intervjuer med tre stycken lärare vid en kommunal gymnasie-
skola i en kommun med cirka 130 000 invånare. Skolan har profilerat sig mot naturvetenskap och 
teknik. På Teknikprogrammen får alla elever under år två och tre tillgång till en bärbar dator. I 
skolans målsättning framhålls särskilt att eleverna tar ansvar för sin studiesituation och sitt läran-
de. Där sägs också att eleverna ges goda möjligheter till inflytande över studiernas uppläggning 
och skolans arbetsmiljö. Man framhåller också att man arbetar på att utveckla distansundervis-
ningen via nätbaserat lärande. Först kommer en presentation av Lärarna i min undersökning. 
Därefter har jag sammanställt det lärarna sade under de sex etiketter jag använde i min analys: 
Läraren, Eleverna, Datorerna, Undervisningen, Ämnet och kurserna, Samarbetet med kollegor. 

8.1.1 Lärarna 
Lärare A är en man, 42 år som säger att han alltid har varit intresserad av datorer. Han är utbildad 
ingenjör och har arbetat med programmering. Han har sedan kompletterat sin tekniska utbildning 
för att arbeta som lärare. På skolan undervisar han i programmeringskurserna och i datorkun-
skap. 

Lärare B är också man, 59 år och har en lärarutbildning som adjunkt med matematik och fysik 
som ämnen. När han beskriver sitt datorintresse ställer han frågan: ”Varför i hela friden gick 
människor och köpte datorerna på 60- och 70-talet där, när det egentligen var helt oanvändbart, 
nästan helt oanvändbart? Spel fanns lite granna, och kanske något nyttoprogram.” Han svarar 
själv: ” Det var kanske en framtidstro och en nyfikenhet som drev människor. (…) Man tyckte 
det var spännande alltså, intressant något att utvecklas med kan man säga.” Nu undervisar han i 
databashantering, webbdesign, IT-samordning och datorkunskap. Han har förut också haft kur-
sen persondatorer. 

Lärare C är en kvinna, 27 år som började sina högskolestudier med att läsa datorvetenskap. 
Därefter har hon läst till lärare vid lärarprogrammet. Hon uttrycker att hon uppskattar att hon 
kunnat kombinera sin tekniska utbildning med ”något socialt”. Efter utbildningen har hon vika-
rierat som lärare, mest i grundskolan, och hennes arbete som datorlärare på skolan är också ett 
vikariat. Hon har alltid varit intresserad av teknik och beskriver datorer som mångsidiga. Hon 
gillar att skapa genom programmering och med bild och ljud. Datorn är också något man kan 
meka med. Hennes kurser nu är persondatorer, IT-samordning och lokala nätverk. 

8.2 Läraren 
Under denna rubrik har jag kategoriserat det lärarna sagt om sin egen kunskap och hur de upple-
ver sin arbetssituation. Här finns också ett avsnitt som beskriver vilka ramar som styr arbetet. 

8.2.1 Den egna kunskapen 
Alla lärare som jag intervjuat betonar den pedagogiska kompetensen. När jag frågade lärarna om 
deras kunskaper och bakgrund kom de alla in på vilket som är av störst värde, den pedagogiska 
förmågan eller ämneskunskaper. Detta gjorde de utan att jag hade ställt frågan. Lärarna var sam-
stämmiga i att den pedagogiska förmågan är viktigare än ämneskunskaper. Lärare B säger:  

Det är ju fullständigt meningslöst, men det gäller ju alla ämnen, det är fullständigt meningslöst att jag 
är, väldigt duktig kunskapsmässigt om jag inte kan föra ut det här till eleverna. (Lärare B) 

Han menar att med pedagogiska kunskaper kan man alltid sätta sig in i ett ämne och undervisa i 
det men tvärtom fungerar inte alltid. Han tillägger att det naturligtvis är viktigt med goda ämnes-
kunskaper också. 
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I min analys kan jag ändå se en liten skillnad i hur lärarna talar om sina kunskaper. Lärare A 
säger att det kan finnas fördelar att, som han, ha bakgrunden som tekniker jämfört med att ha läst 
datorteknik som ämne vid lärarprogrammet eftersom han därigenom har djupare kunskaper. Han 
värdesätter sin programmerarbakgrund och sina expertkunskaper när det gäller att stödja och 
motivera de bästa eleverna och berättar att det har lett till att några av hans elever har varit fram-
gångsrika i programmeringsolympiaden. Samtidigt framhåller han att ”de som är duktiga klarar 
sig alltid” och att det är en större utmaning att hjälpa dem som inte har så lätt för sig. Därför me-
nar han att det är viktigt att ha en bra pedagogisk bakgrund eftersom ”det är det som det här job-
bet handlar om”.  

Lärare C däremot erkänner hon att hon ibland har mindre kunskaper än de bästa eleverna. 
Därför är det viktigaste för henne inte att ha ”superspetskunskap i allt, utan att man har en för-
måga att ta till sig och förmedla det till eleverna”. Hon framhåller att det inte hjälper att ha en 
massa kunskaper om det inte ger eleverna någonting. Det är därför bättre att brinna för att för-
medla till eleverna än att brinna för själva ämnet.  

8.2.2 Ramar som styr arbetet 
När lärarna talar om sitt ämne, Datorteknik, är det tydligt att de betraktar det som ett skolämne i 
likhet med de övriga ämnena. De talar ofta om ”de andra lärarna”, de som undervisar i andra 
ämnen, och därmed är det underförstått att indelningen i ämnen styr deras arbete. En av lärarna 
pekar på att de olika kurserna är isolerade från varandra och att Skolverket genom kursplanerna 
har styrt vad varje kurs ska innehålla. När någon av datorkurserna står på schemat är det det man 
håller på med. Det är svårt att få till ett samarbete över ämnesgränserna. Man kan på det sättet 
tydligt se att ämnet och schemat är två av de ramar som styr arbetet i skolan. Varje lärare har 
ansvar för kurserna i sitt ämne och det innebär merarbete att utveckla samarbetsprojekt tillsam-
mans med kollegor. Jag vill belysa den här uppdelningen med ett citat från en av lärarna: 

Att själv hitta på ett underbart tvärvetenskapligt projekt, det passar ju inte in någonstans, du ska ju få 
med dig kollegorna. Så du vet hur det är; du är kung i klassrummet, men nu måste man börja jobba 
med andra. Fan, vad jobbigt. Det är inte så lätt. (Lärare A) 

När vi talar om utveckling av skolan svarar lärare B med hänvisning till vad som prioriteras av 
skolledningen: 

Det beror väl på att man inte har satsat, man satsar väl inte tid och energi på det. På att utveckla sko-
lan. Utan vad satsar man tiden på? Kanske ganska mycket vardagliga rutiner för att få det att fungera 
helt enkelt. Det är väl det man prioriterar. Och det kanske man bör göra men det kanske borde finnas 
lite energi över för skolutveckling. (Lärare B) 

Han visar därigenom att tid och ekonomi sätter ramar för vad som är möjligt. De beslut som fat-
tas av skolledningen begränsar vad den enskilde läraren kan göra. I övrigt är det inte mycket som 
lärarna säger om vilka ramar som styr deras arbete utan det mesta är självklart, något som tas för 
givet och inte behöver sägas. 

8.3 Eleverna 
Mycket av det som de intervjuade lärarna sade om elever passar också in under kategorierna da-
torer och undervisning och redovisas där. Här kommer jag att berätta vad lärarna har att säga om 
elevernas datorvana, behovet av att kontrollera eleverna och genusperspektiv. 

8.3.1 Datorvana 
Lärare A beskriver elevernas förkunskaper när det gäller datorer som bättre än för 10 år sedan. 
Han säger att de accepterar datorn som redskap och leksak. De har mycket datorvana och har lätt 
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för att installera program och filer. Men alla lärarna betonar att det är en stor spridning i kunska-
per. Lärare C konstaterar: ”Jag tycker man kan se ganska stora skillnader mellan dem.” Hon talar 
sedan om att man kan förvänta sig att med elevernas datorvana skulle det vara lätt för dem att 
använda de program som hon använder i sina kurser eftersom det finns stora likheter mellan oli-
ka Windowsprogram. Men här märker hon stora skillnader. För några går det lätt men för andra 
är det svårt. Hon tror att det beror på hur intresserad man är. Även om man har en dator hemma 
kanske intresset i familjen för att lära sig inte är så stort. Man lär sig det man är intresserade av 
och har nytta av. Vissa moment som man upprepat många gånger kan man men kommer man till 
något nytt så vet man inte hur man ska göra. ”Sedan har vi dom”, säger hon, ”som är jättelångt 
före och som kan mer än jag kan”. 

Även lärare B berättar att det är stora skillnader mellan eleverna. Även om eleverna är snabba 
när det gäller att spela spel och kommunicera via MSN så har många, enligt honom, ”väldigt 
dålig hantering av Word, och Excel ska vi inte prata om för det har de nog inte använt överhu-
vudtaget”. Han tillägger att det är ”svaga elever” han pratar om.  

På liknande sätt talar lärare A om skillnaden mellan de ”bästa” eleverna och de som behöver 
mycket hjälp. De ”bästa” är det lätt att inspirera och motivera. Dessa elever kan självständigt ta 
vara på de möjligheter som datorn ger och de lär sig använda den för att självständigt söka kun-
skap. Datorerna bidrar till deras kreativitet. Andra elever behöver mycket stöd och hjälp för att 
de ska komma framåt. 

8.3.2 Kontroll 
Även när det gäller hur mycket man behöver kontrollera eleverna är det stora skillnader. Det 
finns elever som själva tar ansvar för sina studier och sitt eget lärande. Andra elever behöver hela 
tiden övervakas. De gör ingenting om inte läraren pushar på.  

Lärare A berättar om den första gruppen elever att han ger dem uppgifter och de får ett datum 
när de ska vara klara. Sedan sköter de sig i stort sett själva. Men han berättar också om hur andra 
elever har svårt att koncentrera sig. Det finns mycket på Internet som lockar och därför behöver 
man kontrollera så att de följer de IT-regler som finns på skolan. 

Lärare B säger att han gärna skulle ge eleverna större ansvar och frihet. Men eftersom ”man 
har dålig koll på vad eleverna sysslar med på sina datorer” så fungerar det inte. Skolan har därför 
köpt in ett övervakningsprogram för att kontrollera vad eleverna gör på sina datorer. ”Men”, sä-
ger han, ”vi har inte kommit till skott med det där än”. Han avslutar detta resonemang med att 
säga: 

Ja det är svårt, för samtidigt ska man ju försöka ha tillit till eleverna. Men det finns många elever som 
klarar den här tilliten också. Men det finns ju tyvärr väldigt många elever här som är snudd på spelbe-
roende. Och de spelar väldigt mycket då och det är svårt för dem att hålla fingrarna i styr även under 
lektionerna. Det tror jag är, det är väl kanske det mest avvikande man tänker på när det gäller dator-
ämnet. (Lärare B) 

Dessa störningsmoment påverkar alltså lärarens förhållande till eleverna. Istället för ökad frihet 
behövs mer kontroll och styrning från lärarna. Lärarna framhåller att detta inte gäller alla elever. 
Det finns också elever som klarar av att arbeta självständigt. 

8.3.3 Genusperspektiv 
Flickornas antal i datorkurserna är väldigt litet. I en del kurser finns en eller två flickor men i 
andra finns det inte någon. Lärare C säger att det är grabbigt och lite rått. Lärare A säger att han 
önskar att det ”var fler tjejer eftersom det då blir en annan stämning i klassrummet. Det blir lite 
lugnare och lite mer städat.” 

Även ur ett jämställdhetsperspektiv skulle det vara önskvärt att fler flickor blev intresserade 
av teknik påpekar lärare B. Han menar att det inte finns någonting som säger att teknikprogram-
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met skulle passa sämre för flickor utan tvärtom ”datorämnen lämpar sig väldigt bra för tjejerna”. 
Kanske är det så att flickor inte har samma intresse som pojkarna. Han tror att många av pojkar-
na har kommit in på datorsidan via spel men att de kanske inte har haft rätt uppfattning om vad 
utbildningen går ut på. Flickorna däremot har inte samma intresse av att spela spel. Han tror att 
för att stimulera flickors intresse måste man börja tidigt, kanske redan i årskurs fyra, och ha 
”sommarkurser eller andra trevliga aktiviteter” där de får prova olika slags teknik. Det har gjorts 
sådana försök men man har ännu inte utvärderat vilket resultat de har haft.  

Lärare C försöker också förklara varför det inte är fler flickor och kommer då in på hur tradi-
tioner och sociokulturella mönster är svåra att ändra. Hon blir mycket engagerad när hon talar 
om hur man ska kunna stimulera flickors intresse för datorer. Hon betonar tre saker: 
1) Förändringen måste inbegripa attityder i hela samhället. 2) Kurserna behöver göras mer tillta-
lande för tjejer genom att de kombineras med social aktivitet. 3) Det behövs fler kvinnliga före-
bilder. Hon säger: 

Ja, allt går väl att stimulera. Sen tror väl jag att det fortfarande sitter i mycket att tjejer ska pyssla med 
vissa saker och killar ska pyssla med vissa saker. Jag menar att det är ju väldigt stora val ändå för ele-
ver i den åldern att välja inriktning på sin framtid. För det blir på något sätt, det man väljer i gymnasiet 
blir på något sätt början på en framtida yrkeskarriär. Och det är ju väldigt mycket då. Om du har såda-
na som inte vet redigt vad de ska göra. Jag menar då går de ju på det här traditionella. (…) Så kanske 
tjejerna går barn och fritid eller någonting. Det krävs ju mycket av en elev och gå över till andra sidan 
så att säga. Jag tror att det fortfarande finns mycket sådant. 
(…)  
Det beror ju inte bara på hur man lägger upp en kurs och så utan jag tror ju att det har med hela sam-
hället att göra. För ska du ha tjejer intresserade av datorer så är det ju oftast att man ska locka med nå-
gon kombination mellan, alltså att man kombinerar det sociala med det tekniska. Det vet ju jag när jag 
gick på datavetenskap, det var ju väldigt mycket programmering. Det lockar ju inte tjejer. Vi var ju 
bara tre tjejer som började det året. (…) Det ända skulle vara att ändra inriktning på det lite. Att det 
ska bli mera, kanske mer, IT-betoning med, IT-samordning med, alltså inte det här tekniska och så. 
Jag tror ju, det blir ju svårt att ändra för oss. (…) 
Jag tror att det är först då man skulle kunna få tjejer till det. Men det är ju svårt att ändra som sagt. 
(…) 
Men visst, det skulle säkert bli bättre om det kom in flera kvinnliga lärare, eller någonting kan jag tän-
ka mig, och visar att här går det faktiskt att vara tjej. Och det kommer säkert att kunna utvecklas däråt. 
Just därför att det kommer, det finns tjejelever nu. Och då kan andra tjejer se att; visst här kan man 
välja. Visst, men det kommer att ta lång tid. (Lärare C) 

När lärare C talar om detta hänvisar hon flera gånger till sin egen erfarenhet. Det var inte själv-
klart för henne heller att göra valet att bli lärare i Datorteknik. Intresset för datorer fanns där men 
hon ville kunna kombinera det med något mera socialt och det var där pedagogiken kom in i bil-
den. 

8.4 Datorerna 
Eftersom jag i mitt arbete har inriktat mig på datorlärarnas situation var det för mig viktigt att 
höra vad de hade att säga om sitt förhållande till datorerna. Dessa lärare som undervisar i Dator-
teknik har en speciell situation eftersom datorn är ständigt närvarande och allt kretsar kring den. 
På den här skolan får eleverna på teknikprogrammet tillgång till en egen bärbar dator under år 
två och tre. Av intervjuerna framgår det tydligt att denna tillgång till datorer påverkar lärarrollen, 
både positivt och negativt. 

8.4.1 Tekniken 
När det gäller den snabba utvecklingen både med ny hårdvaruteknik och ständiga uppdateringar 
och nya versioner av program talar lärarna samstämmigt om att det krävs särskilda ansträngning-
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ar för att hänga med. Man måste vara beredd på att lära om och att lära nytt. En av lärarna förkla-
rar att han själv får ta ansvar för den kompetensutveckling som behövs och uttrycker det så här: 

Jag försöker hänga med i tidningar och läsa så mycket som möjligt. Men det går ju oerhört fort. Om 
man jämför med ett ämne som matematik som du tar upp så är det ju en väldigt stor skillnad. (Lärare 
B) 

Alla lärarna upplever tillgången på datorer på skolan som god. Elever som läser på teknikpro-
grammet har under årskurs 2 och 3 en egen bärbar dator. Det finns också tillgång till datorsalar. 
Men lärare B påpekar att även om eleverna har bra tillgång till datorer så har en del av hans kol-
legor datorer som är gamla och långsamma. Lärare C upplever att det ibland saknas datorer till 
laborationer. Elevernas bärbara datorer kan inte användas för dessa experiment eftersom det är 
viktigt att de fungerar mellan lektionstillfällena. 
När jag frågade lärarna som jag intervjuade ifall deras tid och kunnande tas i anspråk för att ser-
va datorerna svarade de att de inte upplever att det förväntas av dem eftersom det finns ett avtal 
med ett företag som sköter allt sådant. Ändå talar Lärare B om att det finns praktiska problem 
kring datorerna. Han berättar att det har varit mycket bekymmer med att få elevernas bärbara 
datorer att fungera, och samarbetet med det företag som har hand om servicen har inte alltid fun-
gerat så bra. Eleverna har ibland fått vänta länge på att få tillbaks sin dator när den behövt repa-
reras. Detta medför i sin tur att han som lärare inte kan lita på att alla elever alltid har tillgång till 
sin dator och att de därför inte kan fullfölja de uppgifter de fått. Om inte detta problem fanns så 
tror han att datorerna skulle utnyttjas mer och användas på ett mer genomgående sätt av fler lära-
re. 

8.4.2 I undervisningen 
I min analys har jag sett tre olika aspekter på hur lärarna betraktar datorn i undervisningen: 

1. Datorn är en konkurrent i klassrummet. 

2. Datorn är ett hjälpmedel och det är i första hand lärarens uppgift att bestämma hur den 
används. 

3. Datorn är ett redskap som eleven använder i sitt lärande och den blir därigenom ett kom-
plement till läraren. 

Alla tre lärarna upplever problem med att eleverna ofta störs i sin koncentration på grund av att 
de alltid har tillgång till Internet. Lärare A säger till exempel så här: 

Så datorn är en sån magnet att man kommer att förlora massor av tid på de flesta elever om de får ha 
datorn framför sig hela tiden. Det krävs disciplin och regler, IT-regler. Det är inte självklart att det är 
bra … att säga att datorn ska vara källan till all kunskap. (…) Men man får inte glömma bort att datorn 
är en jättestark magnet. Det är inte alla som kan säga nej till MSN och sportsidorna, och YouTube och 
så vidare. (Lärare A) 

Lärare A upplever det som ett problem att eleverna ständigt blir avbrutna i sin koncentration och 
varje gång det händer ”då kommer de ner på jorden och så måste man klättra upp på den här ab-
straktionsstegen igen”. 

Detta visar att datorn kan upplevas som en konkurrent när det gäller elevernas uppmärksam-
het. Samtidigt är det datorn som hela undervisningen kretsar kring för dessa lärare. Därför är det 
inte förvånande att alla tre lärarna också talar om datorerna som ett värdefullt hjälpmedel. Den är 
till hjälp för läraren när man lägger upp kurser med inlämningsuppgifter och prov och den är ett 
hjälpmedel för eleverna att åstadkomma snygga dokument när de arbetar med sina uppgifter. 
Datorn ger också eleverna större möjligheter att samarbeta. När lärare A beskrivit hur eleverna 
störs i sin koncentration av till exempel E-post och MSN säger han att ”de använder MSN kon-
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struktivt också, det vill säga de skickar filer och så där och hjälper varandra. Så det är lite blan-
dade känslor.” Lärare C framhåller att datorn kan vara ett utmärkt redskap i undervisningen och 
ge nya möjligheter. Som exempel tar hon att piloter lär sig flyga i simulator och att läkare får lära 
sig operera med hjälp av virtuella program. För att datorn ska bli ett hjälpmedel i elevernas lä-
rande räcker det inte att ställa dit datorer. Man måste ”veta vad man vill ska ske när man använ-
der dem” och läraren måste ha ett mål med att använda dem. Men samtidigt betonar lärare C att 
datorerna inte i sig själva höjer kvaliteten på undervisningen. Rätt använda kan de bidra till en 
förbättring men det är viktigt att läraren styr hur de används. Hon säger därför: 

Det är väl här kanske det blir skillnad om man inte är helt superfrälst, utan bara är lite frälst. Att dato-
rer i sig inte är något mål, utan bara ett medel eller så. Det är som med OH-apparaten. Den revolutio-
nerade väl inte undervisningen bara för att den kunde förbättra vissa delar av den. Underlätta för lära-
ren eller något. 
(…)  
Det beror ju på vad man sätter upp för mål med det som sagt. Så då måste det verkligen vara att man 
tittar på: Vad är det vi vill ska ske när vi använder datorn och hur ska vi få det. För det gör inget all-
mänunderverk. (Lärare C) 

Detta får belysa den andra aspekten ovan. När det gäller den tredje aspekten att datorn är ett red-
skap för elevernas lärande är lärarna mer delade. Lärare A är mest negativ och säger att han 
tycker det är ”dåligt om datorn får ta över lärarens roll”. Det är läraren med sina ämneskunskaper 
som ska vara lärare. Att säga att eleverna ska söka sin egen kunskap är att förskjuta perspektivet 
bort från läraren och skulle kunna bero på en brist i lärarens ämneskunskap. Samtidigt talar den 
här läraren om att det är viktigt för eleverna i datorkurserna att använda den information som 
finns i de olika programmens hjälpfunktioner, i dokumentation på Internet och genom att dra 
nytta av andras erfarenheter i olika diskussionsforum. 

Med hjälp av datorn finns den information eleverna i datorkurserna behöver alltid nära till 
hands. I detta avseende upplever lärare B att datorn har inneburit en stor skillnad mot förr och 
gör det möjligt att arbeta mera individualiserat. Han berättar att han i sitt arbete ofta uppmuntrar 
sina elever att själva söka svar på sina frågor Förr när eleverna undrade över något så frågade de 
läraren. Han kunde då känna sig som ett frågetecken: ”Var ska vi ta reda på det?” Nu hittar ele-
verna ofta svar på sina frågor genom att själva söka på Internet. Han tror att det arbetssättet har 
blivit naturligt särskilt för de elever som har egna bärbara datorer. 

När vi talar om hur datorn kan användas i undervisningen säger lärare C att det är hennes mål 
att eleverna ska bli självständiga och med hjälp av datorn söka kunskap. Hon framhåller att det är 
viktigt att de lär sig var och hur de kan finna det de söker och att de lär sig att sålla så att de kan 
skilja mellan det som är viktigt och det som är mindre viktigt. Det är inte alla elever som har 
kommit så långt att de klarar det men för dessa blir hon mer som en handledare. När det gäller ett 
elevaktivt och experimenterande arbetssätt ser hon både fördelar och nackdelar. Hon uttrycker 
det så här: 

För jag kan känna, det är jättebra att de får jobba själva och pröva men ibland känns det som: De pillar 
och sen lyckas det och så vet de inte ett dugg vad de har gjort ändå bara för att, ja de pillade så himla 
mycket, och något funkade ju. Men vilket var det som funkade? (Lärare C) 

Lärare C menar att eleverna ofta använder metoden att pröva sig fram när de arbetar på egen 
hand vid datorn men att det inte är säkert att de därigenom utvecklar en verklig förståelse för det 
som de håller på med. 
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8.5 Undervisningen 
Lärare A och B har själva utarbetat det mesta materialet som de använder i sin undervisning. 
Lärare C använder färdigt material och hon säger att det gör hon därför att hon är vikarie och vill 
fullfölja kurserna som den ordinarie läraren tänkt sig. Alla lärarna säger att de använder större 
delen av tiden till att låta eleverna arbeta individuellt och självständigt med sina uppgifter. Lära-
rens uppgift blir då att gå runt och hjälpa eleverna. De har få gemensamma genomgångar. 

8.5.1 Lärarens och elevens roller 
I min analys av det lärarna sagt har jag sett tre olika sätt att betrakta förhållandet lärare – elev: 

1. Lärarens roll är att förmedla ett bestämt innehåll till eleverna. Det är läraren som vet vad 
som är viktigt. 
Elevens uppgift är att ta emot och lära det som är bestämt i kursen. 

2. Lärarens uppgift är att övervaka att eleverna gör det de ska och att förse eleverna med 
uppgifter att jobba med och att hjälpa elever när det behövs. 
Elevens roll är att arbeta med uppgiften, lämna in i tid och fråga när han inte förstår.  

3. Lärarens roll är att motivera, utmana och vägleda. 
Elevens roll är att självständigt lära, ta ansvar och söka kunskap och att vara medveten 
om sitt eget lärande. 

Det första betraktelsesättet använder lärarna för att beskriva något som de försöker komma bort 
ifrån. De talar om det som var förr och som nu är förlegat. Lärare B använder uttrycket ”överföra 
kunskaper” när han talar om hur lärare förr arbetade med genomgångar från katedern och berät-
tar att han sällan arbetar så nu. När lärare A talar om situationer som kan uppstå i klassrummet 
säger han att om inte läraren har tillräckliga ämneskunskaper eller haft tillräckligt med tid för att 
sätta sig in kursen kan det leda till att kurslitteraturen får styra. Det kan leda till att läraren måste 
förmedla kunskap på detta sätt. Lärare C använder ordet ”förmedla” när hon talar om att läraren 
måste ha en förmåga att själv ta till sig ämnet och sedan förmedla dessa kunskaper till eleverna. 
Men hon visar samtidigt att hon tycker att det är viktigt att eleverna utvecklar sin egen förmåga 
att söka kunskap. 

När lärarna beskriver sitt eget sätt att undervisa passar det bäst in på punkt 2 ovan. Lärare B 
beskriver sitt sätt att undervisa så här: 

Det har nog blivit väldigt mycket mera individuellt arbete. Att jag går omkring och hjälper dem alltså. 
… Det kan man nog säga att det generellt är så att de får olika uppgifter och de uppgifterna kan de 
jobba med och jag har möjlighet och gå runt och individuellt hjälpa dem. Och genomgångar det är be-
tydligt, jag har ganska lite genomgångar faktiskt. De är mera undantag. (Lärare B) 

Under den tid jag har följt dessa lärare har jag själv sett att det oftast är så de arbetar. Eleverna 
arbetar självständigt och läraren går runt och hjälper dem som behöver hjälp. Lärare B betonar 
också vikten av att hålla koll på vad eleverna sysslar med på lektionerna och att de blir klara med 
sina uppgifter i tid. Friheten han ger dem kan annars användas på fel sätt.  

Lärare A understryker att det är viktigt att kunna anpassa sig efter vilka elever man har. En 
del klarar sig helt på egen hand och lärarens uppgift blir då att ge dem frihet och möjlighet att 
utvecklas samtidigt som man uppmuntrar och motiverar. Då kan förhållandet lärare och elev mer 
likna punkt 3 ovan. För dem som inte har lika lätt för sig behövs mer vägledning och hjälp. 

Att eleverna har tillgång till Internet gör att de har möjlighet att själva söka efter svar på sina 
frågor. Lärare B talar om att det har lett till att han kan arbeta på ett annat sätt. Istället för att som 
förut känna att han måste hitta svaret kan han uppmuntra dem att själva söka genom att till ex-
empel använda Google.  
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När det gäller att låta eleverna ta eget ansvar och självständigt söka kunskap säger lärare C att 
detta är något som ”tar tid och kraft att lära sig”. Men hon anser att det är ”jättenödvändigt” att 
de tillägnar sig den förmågan eftersom vad som är viktigt att veta förändras med tiden och bero-
ende på vad man arbetar med. Träningen för detta ”måste börja redan så fort man börjar skolan”. 
Hon säger också att de elever hon har på gymnasiet har kommit olika långt i den mognaden. Där-
för måste hon som lärare anpassa sig efter vad varje elev klarar av och vara medveten om att det 
för en del kan vara jättesvårt att själva hitta och sålla de fakta de behöver. Hon säger därför: 

Och sen det som är viktigt är att man måste på något sätt utgå från elevens nivå. Söka sin egen kun-
skap det kan man se som att man ska utgå från den kunskap eleven behöver och vilken nivå den står 
och gå vidare därifrån. (Lärare C) 

8.5.2 Flexibel utbildning 
Lärare A visar mig en virtuell skolmiljö som används på skolan. Han beskriver det så här: 

Men vi har ett system, som faktiskt är bra, Fronter. (…) Fronter är ett virtuellt klassrum, kan man 
säga. En virtuell skola med korridorer och klassrum i, som, som elever kan gå in. En del, alla lärare 
kan använda Fronter, det är inte så många som gör det, men de som gör det, det är svensklärare, det är 
engelsklärare, det är datorlärare, det kan vara fysiklärare. Ja, man ger elever uppgifter på Fronter, de 
ska lämna in sina arbeten på Fronter och systemet kan rätta prov, det kan påminna dem som inte läm-
nat in och så vidare och man har allting i tid. Ni ska lämna in era uppgifter till det datumet och då ser 
man ju om de har lämnat in det. Det är ett webbgränssnitt, så det är fronter.com. De kan komma in och 
nå det från hela världen. Så även om eleven är på Sicilien på semester så kan de ta del av arbetsuppgif-
terna. Fronter är väl det längsta vi har kommit i att sprida datorerna eller datorn som stöd i alla ämnen. 
(Lärare A) 

Även lärare B talar om Fronter och berättar att han använder det flitigt. Där lägger han upp det 
material som han själv utarbetat. Eleverna kan sedan själva välja när de ska hämta det.  

När lärarna beskriver systemet talar de i första hand om de fördelar de upplever som lärare: 
Att administrativt kunna håll koll på elevernas uppgifter och om de lämnas i tid. Att veta att det 
aktuella materialet finns tillgängligt för eleverna. Att kunna arbeta i lugn och ro. Fördelar för 
eleverna kommer i andra hand och består främst i en ökad tillgänglighet när det gäller kursmate-
rialet.  

8.6 Ämnet och kurserna 
Alla lärare talar om att det är ett stort spann mellan de olika kurserna i ämnet Datorteknik. Lärare 
A säger till exempel så här: ”Skillnaden mellan de här elva ämnena i Datorteknik är så stor så 
man kan ju inte förväntas behärska allihop, det kan jag inte tänka mig.”  

Det är så stor skillnad i innehåll mellan kurserna att lärarna ofta talar om dem som olika äm-
nen. Min tolkning av dessa uttalanden är att datorlärarna upplever att det är så stor skillnad mel-
lan de olika kurserna i Datorteknik att de har svårt att betrakta det som ett sammanhållet ämne. 
Jag tror inte att man i till exempel matematik på samma sätt skulle tala om de olika kurserna som 
olika ämnen. 

8.6.1 Kursernas kunskapsnivå 
När det gäller de höga kunskapsmålen i kurserna och särskilt när det gäller kriterierna för MVG 
är lärarna samstämmiga i att de är orimligt höga för gymnasiet. De hanterar detta genom att tolka 
dem utifrån sin erfarenhet av vad som är rimligt på gymnasienivå. När jag börjar prata om krite-
rierna för MVG så visar lärare B att han är medveten om hur de uttrycks i kursplanerna. Han 
avbryter mig och säger: 
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Arbetar på ett närmast professionellt sätt. Men, vad är det för någonting. Och finns det någon elev 
överhuvudtaget som kommer att klara det här? Men man får väl tolka det där, kanske lite, vad säger 
man, jordnära. Det är ju fullständigt korkat att någon skulle komma och läsa kurserna här och som 
jobbar på ett professionellt sätt för att få MVG. Men, ja, de måste vara mycket duktiga och framståen-
de och intresserade av ämnet alltså. (Lärare B) 

Lärare B menar tydligen att området är allt för stort för att det ska räcka med en gymnasiekurs 
för att kunna yrket. Lärare C är inne på samma tanke. När hon talar om kursen IT-samordning 
säger hon: 

Men det är ju gymnasiet så det är väl underförstått liksom att det hamnar på en väldigt basal nivå. (…) 
Nej, men det, som sagt, det finns ju högskoleutbildningar för det som är på flera år liksom, och inte 
ens de är färdiglärda. (Lärare C) 

8.6.2 Olika strategier 
Det är tydligt att lärarna är överens om att den stora bredden, de höga kunskapskraven och den 
snabba teknikutvecklingen är utmärkande för ämnet Datorteknik. Hur handskas de med denna 
situation?  

Jag har i min analys av lärarnas kommentarer funnit att det förekommer två olika strategier att 
hantera den stora bredden mellan datorteknikkurserna: 

• Att specialisera sig och bli riktigt bra på en eller ett par kurser. Man kan då bättre nå alla 
elever, även de bästa. Det är en fördel för en själv att hålla sig till det man är bäst på och 
intresserad av. 

• Att vara så bred att man kan klara alla kurserna. Man kan alltid läsa in sig på en kurs. 
Man får tänka på att det är gymnasienivå. Man kan följa en lärobok. Det är inte alltid 
nödvändigt att kunna mer än alla elever. 

Som exempel på den första strategin vill jag citera lärare A som med sin bakgrund som pro-
grammerare har valt att specialisera sig på programmeringskurserna: 

Det är jättemycket. Jag tänker inte undervisa i alla. IT-samordning till exempel det kommer jag aldrig 
att undervisa i. Det är så mycket där som jag inte ens är intresserad av och som jag inte känner till. Då 
skulle jag bara ligga två veckor före eleverna i kursboken och det, det känns inte tillfredsställande. 
(Lärare A) 

När det gäller den andra strategin, att vara så bred att man klarar att hålla alla kurser, framhåller 
lärare B som har undervisat i många olika kurser genom åren, att man som lärare utvecklar en 
förmåga att kunna sätta sig in i och förstå saker snabbt. Lärare C berättar att hon ibland kommer i 
situationer då en del elever kan mer än hon kan. För henne är inte det viktigaste att hon själv är 
expert i ämnet utan att hon kan hjälpa eleverna i deras kunskapsutveckling. Hon uttrycker det så 
här: 

Jag tycker det är bra att vara beredd så. Du är ju fortfarande en lärare så det är viktigt med pedagogik 
och kunna se människor och tas med dem så. Det tycker jag fortfarande är det viktigaste för en lärare 
så. Och sen beroende på vad man har för ämne så ska man ju ha en viss kunskap inom ämnet. Och då 
framförallt en förmåga att kunna ta till sig ämnet. Kanhända att man inte måste ha superspetskunskap i 
allt så här, utan att man har en förmåga att ta till sig och förmedla det till eleverna. (Lärare C) 

När vi pratar om dessa svårigheter att klara av alla kurserna under ämnet Datorteknik vill lärare 
A ge mig som nyutbildad lärare råd och lite uppmuntran och säger då: 

Kunskapsinnehållet i gymnasiekurser är så pass lågt så du kan ganska snart gå igenom en kursbok och 
fatta. Du fattar vad det står. Du kan läsa snabbt, och du förstår vad det står. Jag menar, och så har du 
huvuddragen i huvudet och en intuitiv förståelse för hur en dator funkar. Så det tror jag inte är något 
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problem. Däremot är det tråkigt att bara ligga några kapitel före eleverna. (Lärare A) 

Det han säger visar att han är medveten om svårigheten att som datorlärare kunna undervisa i 
alla ämnets kurser. Om man inte som han har hunnit specialisera sig måste man välja en annan 
strategi och se till att man hinner ligga lite före eleverna. 

8.6.3 Kursen datorkunskap 
Med anledning av att kursen Datorkunskap inte skulle vara kvar i det förslag till ny gymnasie-
skola som den socialdemokratiska regeringen lade fram år 2006 säger lärare C att hon tycker att 
det är ett dumt förslag. Hon tror inte att det kommer att fungera. De flesta lärare har inte tillräck-
liga datorkunskaper för att kunna integrera datorkunskap i sina ämnen. Det skulle i så fall kräva 
att alla lärare utbildades. När det gäller elevernas kunskaper framhåller hon att det är en ”jätte-
spridning”. Några är långt före och kan mer än hon kan medan andra har svårt med de mest 
grundläggande saker. Det kan se ut som om eleverna kan väldigt mycket men ofta visar det sig 
att de kan vissa användningsområden som är viktiga för dem själva och som de använder ofta, 
medan de på andra områden inte har särskilt stora kunskaper. Hon tycker därför att det är viktigt 
att de elever som inte har haft möjlighet att få tillräcklig erfarenhet av datorer hemifrån får den 
möjligheten i skolan.  

Lärare B tycker att det inte är med automatik man lär sig datorn, utan man behöver en hel del 
stöd. Han framhåller att det är stor spridning på elevernas förkunskaper. De flesta har lätt för att 
lära sig använda Word och Excel, men det finns också de som trots att de har tillgång till en egen 
bärbar dator fortfarande i årskurs 3 har mycket svårt att använda dessa elementära program. När 
jag frågar om det skulle vara möjligt att integrera datorkunskap i de andra ämnena svarar han: 
”Det finns en fara att ingen blir ansvarig. Så att det inte blir någonting utav det.” 

Lärare A anser också att eleverna behöver kursen. Han berättar att på skolan har man, på 
grund av elevernas större förkunskaper, ändrat innehållet i Datorkunskapskursen. Förutom Word 
och Excel innehåller kursen nu lite HTML-programmering och lite vanlig programmering och 
även lite om hårdvaran. Han säger att eleverna ”kan så pass mycket så att Datorkunskap som 
målen är formulerade (…) det är inte aktuellt längre.” Han menar att modifiera kursen är en bätt-
re väg att gå än att försöka integrera dess kunskaper i andra ämnen. 

Sammantaget visar lärarnas resonemang kring kursen Datorkunskap att de inte i första hand 
betraktar den som ett stöd för att kunna använda datorerna i andra ämnen utan att de kunskaper 
som den ger är viktiga i sig själva. 

8.7 Samarbetet med kollegor 
Under denna kategori har jag samlat det lärarna har att säga om samarbete med andra lärare. Det 
visar sig under intervjuerna att det inte förekommer så mycket sådant samarbete. 

8.7.1 Andra lärare 
När jag för in samtalet på samarbete över ämnesgränserna visar lärarnas svar att autonomin är 
stark. När det gäller att integrera kurser med varandra eller att arbeta med gemensamma teman 
finns inte något organiserat samarbete mellan lärarna på skolan. Det som hindrar är framförallt 
ämneskulturen. Lärare A betonar att även om man är med i ett lärarlag är man först och främst 
individer. Svenskläraren sköter sina kurser och datorläraren sköter sina.  

När vi pratar om detta har lärarna idéer om hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut och de 
talar om vilka fördelar det skulle ge. En av lärarna pekar till exempel på att många saker man lär 
sig i matematiken kan tillämpas direkt i datorkurserna. Han nämner Pythagoras sats och sinus 
och cosinus. Han säger: ”Matte och data hör ihop. Så det tror jag verkligen man kan integrera.” 
Ändå är det svårigheterna och hindren som dominerar i lärarnas svar. Man upplever det som ett 
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hinder att lärare i andra ämnen inte verkar vara intresserade av datorer i undervisningen. Lärare 
B säger så här: 

Många lärare är inte så fantasifulla kanske att se hur de kan använda datorn i sitt eget ämne. Därför 
tror jag att det är jätteviktigt att ha en pedagogisk fortbildning utav de lärare som vill jobba med da-
torn. Men det har fallerat. Det kommer aldrig till skott på utbildningssidan. Det finns inte den tanken 
och även om man pratar om det här år efter år så händer inget i alla fall. Det är inget som kommer au-
tomatiskt alltså. Men eftersom eleverna har datorer kan man ju tänka sig att andra lärare skulle vara 
nyfikna på att använda datorerna i sina ämnen. Men man kanske är, ja, rentav avogt inställd till att an-
vända datorerna. (Lärare B) 

Detta att andra varken har så stora datorkunskaper eller någon önskan att lära mer om att använ-
da datorer återkommer alla lärarna till. Lärare C talar om att många lärare saknar de mest grund-
läggande kunskaperna när det gäller till exempel ordbehandling. Ingen av lärarna upplever att 
deras kunskaper tas till vara som en resurs för de andra lärarna på skolan. Lärare A uttrycker att 
han gärna skulle vilja vara en resurs när det gäller att hjälpa andra lärare att utveckla datoran-
vändningen i sina kurser och tillägger: 

Spontant så hjälper jag, tycker jag om att hjälpa folk. Jag är gammal scout om inte annat. Så en god 
gärning om dan måste man göra, så jag försöker att lära mina kollegor hur man hanterar Word, klipper 
ut bilder eller vad det kan vara för någonting. Så det är inte sällan som jag bistår mina kollegor i något 
avseende med datorer. De har lärt sig: A kan, och man kan fråga honom. Så på det inofficiella planet 
så fungerar jag som en teknisk hjälp, det gör jag. (Lärare A) 

8.7.2 Arbetslag 
Lärarna blir mycket osäkra när jag börjar tala om arbetslag. Det pekar mot att det inte finns nå-
gon kultur för ett sådant samarbete på skolan. När det gäller undervisning och användningen av 
datorer sätter ingen det i samband med arbetslagen, tvärtom en av lärarna ifrågasätter direkt vad 
de skulle ha med varandra att göra: ”Hur arbetslag ska vara med datorer och användandet av 
datorer, det tror jag inte jag har någon stark koppling till.” En annan av lärarna förklarar att det 
blir svårare att organisera arbetet när fler blir inblandade. Visserligen har man en uppdelning i 
arbetslag men där diskuteras andra frågor som t.ex. elevvård. Istället talar lärarna om att de som 
undervisar i datorkurserna bildar en ämnesgrupp tillsammans. Inom den gruppen finns ett samar-
bete. Man diskuterar med varandra och utvecklar material till kurserna. Lärarna säger att de hell-
re jobbar ihop med ämnesgruppen än med arbetslaget. 
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9 Diskussion 
Lärarna i min studie framför fyra utmaningar som är speciella för att undervisa i ämnet Dator-
teknik. 1) Ämnets stora bredd med många kurser som spänner över ett stort område tillsammans 
med den snabba utvecklingen inom området. Det kommer jag att belysa ytterligare under rubri-
ken ”Den stora bredden och snabba utvecklingen” nedan. 2) Det är stor skillnad i elevernas kun-
skaper och datorvana. Det behandlas under rubriken ”Elevernas datorvana”. 3) Datorerna som 
arbetsredskap orsakar ofta störningar. Många elevers koncentration störs av tillgången till Inter-
net, spel och andra saker som de kan använda datorerna till. Att tekniken krånglar är ytterligare 
en orsak till störningar. Dessa saker kommer jag att ta upp under rubriken ”Undervisningen och 
datorerna”. 4) Det är få flickor som söker kurser i Datorteknik. Detta kommer jag att belysa un-
der rubriken ”Ojämn könsfördelning”. Avsnittet avslutas sedan med rubriken ”Datorlärarna och 
skolans utveckling” där jag tar upp några tankar kring vilken roll datorlärarna ges i skolans ut-
veckling. 

9.1 Den stora bredden och snabba utvecklingen 
Att vara lärare i Datorteknik spänner över ett mycket stort område. Som kursplanerna visar inne-
fattar det att kunna ge undervisning inom allt från grundläggande datoranvändning, webbdesign 
och databashantering till programmering och IT- samordning (Skolverket 2010b). Detta är upp-
gifter som utförs av flera olika yrkesgrupper som databasadministratör, IT-samordnare, nät-
verksadministratör, systemadministratör, programmerare. För att uppnå skicklighet kräver varje 
område specialkunskaper och lång erfarenhet. Detta är den största utmaningen för lärarna i Da-
torteknik att hantera. Det är något som alla lärarna i min undersökning betonar. Genom sitt sätt 
att tala om varandras kurser visade lärarna att den lärare som undervisar i programmering inte 
har mycket gemensamt med den som undervisar i nätverk eller IT-samordning och tvärtom. Det-
ta gör att de talar om de olika kurserna som olika ämnen. Jag har också visat att jag kunde urskil-
ja två olika strategier för att hantera denna stora bredd inom ämnet. Den första är att specialisera 
sig för att kunna ha spetskunskap inom någon eller några kurser. Den andra strategin är att förlita 
sig på att den egna pedagogiska förmågan och de teoretiska kunskaperna är tillräckliga för att 
kunna handleda elever i ett större antal kurser även utan dessa spetskunskaper. När läraren ser 
sig själv som handledare kan han eller hon acceptera att det finns några elever som har tillägnat 
sig större praktisk färdighet än läraren själv.  

Det stora område som innefattas i ämnet skulle kunna vara anledningen till att alla lärare i 
studien framhöll att den pedagogiska förmågan var viktigare än ämneskunskaper. Med pedago-
gisk förmåga och tillräckliga baskunskaper kan man läsa in sig på ämnet och ge god undervis-
ning. Den motsatta uppfattningen skulle vara: Goda ämneskunskaper kvalificerar i sig självt till 
att undervisa. Det jag själv har klart för mig kan jag också klart förklara för andra. Jag slipper då 
komma i en situation där jag inte kan svara på elevernas frågor. Även om ingen lärare framför en 
sådan tanke finns det i de uttalanden som lärare A gör spår av ett sådant synsätt. Han värdesätter 
sina expertkunskaper för att de ger honom möjligheter att nå de bästa. Hos de andra lärarna fin-
ner jag ingen sådan motsättning utan de framhåller hela tiden den pedagogiska förmågan och 
särskilt när det gäller lärare C erkänner hon att hon ibland har mindre kunskaper än de bästa ele-
verna. Ur ett diskursperspektiv kan man säga att uttalanden som framhäver pedagogiken är ”rätt” 
utifrån en lärardiskurs. Men då dessa uttalanden ofta görs i samband med att vi talar om ämnets 
bredd skulle de också kunna förstås så att ämnets bredd och dess snabba utveckling gör det sär-
skilt viktigt att betona den pedagogiska förmågan då lärarna är medvetna om att de inte behärs-
kar alla sidor av ämnet eller har möjlighet att alltid följa den senaste utvecklingen. Vilken tolk-
ning som är riktigast går inte att slå fast ur mitt material utan skulle kräva fler intervjuer och jäm-
förelser med andra lärargrupper. 
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Lärarna i min undersökning uttryckte att det är ett särskilt problem att hänga med i den tek-
niska utvecklingen. Att datortekniken blivit alltmer komplex och komplicerad och att utveck-
lingen fortsätter att gå snabbt både när det gäller teknik och forskningsteori är välkänt. Detta 
tillsammans med det stora område som inryms i ämnet Datorteknik gör det till en svår uppgift 
för datorlärarna att hålla sina kunskaper uppdaterade (Bengtsson 2000, Ajwa 2007, Lundgren 
2008). En av lärarna jag intervjuade framhöll att den utveckling han behövde inom sitt ämne fick 
han själv ansvara för. Sådan kompetensutveckling finns det oftast inte tid till i lärarens schema. 
Därför är det lätt hänt att den eftersätts eller får ske på fritiden istället. Jag menar att det är viktigt 
att det inom dessa lärares tjänst avsätts tillräckligt med tid för kompetensutveckling. Denna fort-
bildning kan bestå av kurser på universitet eller högskolor. Men den skulle också kunna bestå i 
praktik på företag i branschen. 

Som vi har sett är kunskapsmålen i kursplanerna högt ställda. Detta tillsammans med att det 
först och främst är på programmet elteknik ämnet hör hemma visar att avsikten har varit att kur-
serna ska vara yrkesförberedande. Detta ställer krav på att läraren förutom teoretiska kunskaper 
också måste ha ett stort praktiskt kunnande och insikt i hur yrkespraktiken ser ut inom området 
(Höghielm 2001). Denna slutsats stämmer väl överens med Åsa Lundgrens studie där mer än 
hälften av lärarna var rekryterade från näringslivet och alltså hade sådan yrkesbakgrund. Bland 
lärarna som inte hade den bakgrunden ansåg drygt hälften att de skulle ha haft nytta av en sådan 
(Lundgren 2008). I min studie är det framför allt lärare A som talar om den nytta han har av sin 
yrkesbakgrund och sina expertkunskaper. Han är också den som tydligast har specialiserat sig på 
några kurser i ämnet. Jag anser att om inte läraren har tillräckliga kunskaper i yrkespraktiken 
finns en risk att han eller hon inte kan hålla på de höga mål som är satta för kurserna vilket kan 
leda till en nedbantning av kraven efter vad läraren själv tycker är rimligt på gymnasienivå 
(Ajwa 2007). Denna slutsats indikerar att lärarutbildningen måste ge blivande datorlärare möjlig-
het till specialisering. I detta ansluter jag till Lundgrens slutsats att utbildningen för datorlärare 
idag är ”för vagt utformad” och håller med när hon föreslår en förändring så att utbildningen på 
ett tydligare sätt ”utgår från de kurser på gymnasiet som man avser utbilda lärare för” (Lundgren, 
2008, s 21). 

Uppdelningen av ämnen i den nya gymnasieskolan kommer att innebära att det stora område 
som nu sammanförts till ämnet Datorteknik delas upp i mindre och tydligare kunskapsområden. 
Det ska bli intressant att se om detta kommer att påverka utbildningen för datorlärare. Jag hoppas 
att det kommer ge möjlighet till en tydligare redovisning av lärarens kompetens. 

Lärarna i min studie gav tre olika skäl till att kursen Datorkunskap ska finnas kvar: 1) Det 
finns fortfarande elever som har behov av att få lära sig de grundläggande användarprogrammen. 
2) Alternativet att lägga ansvaret för undervisningen på lärare i andra ämnen kommer inte att 
fungera eftersom dessa inte har tillräckliga kunskaper. 3) Även om dagens elever redan innan 
gymnasiet har god datorvana finns möjlighet att anpassa en allmän datorkurs till de behov som 
nu finns. När nu beslutet är taget att ta bort Datoranvändning som gymnasieämne är det Skolver-
kets avsikt att tydligt integrera digital kompetens i styrdokumenten. På det sättet kan ingen lärare 
komma ifrån sitt ansvar att integrera undervisning i att använda IKT i sitt ämne (Skolverket 
2009). Jag håller med lärarna att det finns en risk att det inte kommer att fungera då många lärare 
fortfarande har bristfälliga kunskaper. Samtidigt ser jag klara fördelar med att undervisningen 
sker integrerat med ämneskunskaper. I ett sociokulturellt perspektiv är kunskaper situerade. När 
undervisningen i datoranvändning ges utanför det sammanhang i vilket kunskaperna förväntas 
användas blir de lätt abstrakta och eleven kan ha svårt att se meningen och den praktiska an-
vändningen. Det är då bättre att förbinda användningen av IKT med den praktik där den hör 
hemma (Säljö 2000).  
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9.2 Elevernas datorvana 
En annan utmaning som blir tydlig i det som de intervjuade lärarna säger är att det är stor skill-
nad på elevernas förkunskaper och datorvana. Detta är inte konstigt om man tänker på att elever 
oftast har utvecklat sina kunskaper kring IKT i hemmet och tillsammans med kamrater (Säljö 
2002). Därför har samhällsklass, vilken utbildning och arbete föräldrarna har och vilka kamrater 
ungdomarna själva har betydelse för vilka möjligheter eleverna har haft att utveckla sin digitala 
kompetens. Även om målet har varit att skolan ska kompensera för olika bakgrund så att alla ges 
en likvärdig möjlighet att lära sig använda IKT visar det lärarna säger att det inte finns någon 
sådan rättvisa. Det går inte att utgå ifrån att alla elever har haft samma möjligheter (Karlsson 
2004). Att det finns en stor skillnad i kunnande mellan olika elever är naturligtvis inte unikt för 
dem som läser kurser i Datorteknik. Redan när barn börjar skolan finns det stora skillnader, någ-
ra kan redan läsa och skriva medan det för andra tar lång tid att lära sig skilja på och skriva de 
olika bokstäverna. Det blir då en utmaning för läraren att finna stimulerande uppgifter för dem 
som kommit längst samtidigt som tillräcklig uppmärksamhet ges dem som behöver längre tid. 

I Datorteknik förutsätter kurserna att man redan har en basfärdighet i att använda IKT. I kurs-
planerna framgår det genom att kurserna sägs bygga vidare på kursen Datorkunskap. Men det 
lärarna säger visar att skillnaderna i kunskap och färdigheter består efter att eleverna läst denna 
grundläggande kurs. Kursen räcker inte till för att utjämna skillnaderna så att alla har hunnit ut-
veckla de basfärdigheter som behövs. I ett sociokulturellt perspektiv skulle man kunna säga att 
en del elever saknar de strukturerade resurser i form av erfarenhet och färdigheter i att använda 
IKT som behövs för att kunna gå vidare i sin förståelse och utveckling (Säljö 2000). När lärarna 
talar om den grupp som har svårt att hänga med använder de uttryck som ”svaga”, ”omotivera-
de” eller förklarar att det beror på hur intresserad eleven är och lägger på så sätt problemet hos 
eleven själv. Jag menar att för att hjälpa denna grupp elever är det bättre att förstå deras behov 
utifrån de möjligheter de haft eller inte haft. Genom en individuellt anpassad undervisning kan 
läraren då hjälpa dessa elever. 

Svårigheten för lärarna är att hinna med att både motivera och stödja och stimulera de som re-
dan har kommit långt i kursen samtidigt som läraren måste ge tillräckligt med tid till dem som 
behöver det. Det finns en risk att de elever som redan kan mycket bromsas upp om inte läraren 
hinner ge dem tillräcklig uppmärksamhet. Här framhåller lärare A att tillgången till en egen dator 
är ett hjälpmedel eftersom det möjliggör för de ”bästa eleverna” att arbeta självständigt och själ-
va söka kunskap. Därmed kan läraren ägna mer tid åt dem som behöver det.  

9.3 Undervisningen och datorerna 
När jag börjar prata om hur datorerna påverkar undervisningen börjar alla mina intervjupersoner 
att tala om de problem de förorsakar. I deras röst kan jag höra att de är trötta på att behöva tjata 
när datorerna används till annat än det som hör till skolarbetet. Lärare B säger till och med att 
han upplever dessa störningar som ”det mest avvikande man tänker på när det gäller datoräm-
net”. Han påpekar också att när elevernas datorer krånglar kan det dröja länge innan de får tillba-
ka dem. Att man inte alltid kan lita på tekniken gör att lärare drar sig för att planera uppgifter 
som är beroende av att tekniken fungerar. De här problemen som min undersökning pekar på är 
helt i linje med tidigare forskningsresultat. Maria Bergman använde benämningen ”virtuellt 
skolk” för att beskriva den situation som också lärarna i min undersökning upplever när eleverna 
blir upptagna av MSN, sportsidorna, YouTube och spelar spel och allt annat som finns tillgäng-
ligt i deras datorer. Detta gör det tvunget att skapa regler som det då blir lärarnas uppgift att 
övervaka (Bergman 1999). Flera forskare har också visat på problemet med att tekniken krånglar 
(Bergman 1999, Jedeskog 1996). I ämnet Datorteknik används datorerna hela tiden och det är 
kring dessa som allting kretsar och därför ställer det naturligtvis till stora problem när de inte 
fungerar. 

  37 



I ett sociokulturellt perspektiv är datorn en artefakt eller redskap som ändrat vårt sätt att 
komma i kontakt med och agera i världen. Det är utan tvekan så att den också i skolan ger nya 
möjligheter. Men användningen av datorn som redskap är komplicerad eftersom den mening som 
ges i användandet av en artefakt inte är given på förhand utan bestäms i situationen (Säljö 2002, 
Almqvist 2005a). I en undervisningssituation kan datorn som vi har sett vara på både gott och 
ont. I min analys visade jag på tre aspekter av hur lärare betraktade datorn i undervisningen. Den 
första aspekten var att den kunde vara en konkurrent i klassrummet vilket belyses av problemen 
ovan. Den andra aspekten, att datorn är ett hjälpmedel och att det är lärarens uppgift att bestäm-
ma hur den används, kan problematiseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv eftersom läraren 
inte fullt ut kan kontrollera vilken mening datorn ges för eleven då han använder den. Detta gäll-
er inte enbart att eleven använder datorn till annat än vad läraren tänkt sig. Datorn inbjuder också 
till ett annat sätt att lära där eleven prövar sig fram tills han har löst uppgiften. Men precis som 
lärare C erfor så är det inte säkert att detta sätt ger någon djupare förståelse hos eleven. Hon fann 
att eleverna ”pillade” till dess de lyckades men efteråt visste de inte vilket som lyckats eller var-
för det lyckats. 

Lärarna upplevde inte endast datorerna som ett problem utan den ger också nya möjligheter. 
Tydligast är kanske lärare B när han uttrycker att det blir möjligt att arbeta mera individualiserat. 
Som vi såg ovan framhöll också lärare A att de elever som kommit långt var självständiga i sitt 
arbete vid datorn och klarade sig bra på egen hand. När vi samtalade om dessa sidor av datorerna 
i undervisningen blev en tredje aspekt på hur lärarna betraktade datorn tydlig, nämligen som ett 
redskap som eleverna använder i sitt lärande som blir ett komplement till läraren. Lärarna visade 
att när det fungerade som bäst sökte eleverna själva svar på sina frågor på Internet. De använde 
den virtuella skolmiljön Fronter för att hämta och lämna sina uppgifter. De samarbetade och 
hjälpte varandra genom att använda E-post och MSN. Under optimala förhållanden kan man 
alltså se att datorerna medför sådana fördelar som individualisering genom inslag av flexibel 
utbildning, collaboration och att elevers tidigare kunskaper tas till vara (Edström 2002, Arvaja, 
Häkkinen & Kankaanranta 2008, Karlsson 2004). 

Min undersökning visar också att lärarna är medvetna om sin lärarroll och söker sig mot en 
mer handledande roll. Det normala arbetssättet är att eleverna arbetar med de uppgifter de fått av 
läraren och läraren hjälper till vid behov. Lärare C uttrycker att det är viktigt att eleverna lär sig 
att självständigt söka kunskap. När lärarna talar om sin egen roll sätter de den i samband med 
vad eleverna klarar av. Klarar inte eleverna att få frihet och själva ta ansvar måste lärarens roll 
bli mer kontrollerande. När eleverna inte på egen hand kan söka kunskap och kritiskt värdera den 
så måste läraren anpassa sig efter det. Lärarna i min studie sätter sin roll i samband med elevens 
roll. Det är alltså inte datorn som förändrar dessa roller. Datorn ger nya möjligheter som beskri-
vits ovan men hur dessa kan utnyttjas beror på elevernas nivå. Detta är intressant eftersom infö-
randet av datorer i skolan har satts i samband med en förändrad lärarroll (Karlsson 2001). Resul-
tatet av min undersökning pekar alltså på att datorerna i sig själva inte innebär en förändrad lä-
rarroll eller ett mer elevaktivt, undersökande och forskande arbetssätt. Datorerna är ett värdefullt 
redskap och ur ett sociokulturellt perspektiv är det viktigt att studera hur den kan användas som 
ett medierande verktyg i undervisningen. Men det är i samspelet mellan läraren och eleven som 
deras respektive roller och användningen av datorn bestäms. 

Det kan också vara intressant att titta på hur ämnets karaktär påverkar lärarens roll. Som jag 
visat förut är kurserna i Datorteknik till stor del yrkesförberedande. Det är därför tänkbart att 
yrkeskulturen påverkar lärarens arbetssätt. Det är rimligt att anta att den lärare som har yrkes-
bakgrund påverkas mer av yrkeskulturen än den som inte har en sådan bakgrund. Som Höghielm 
(2001) visar lärs yrkespraxis genom erfarenhet i handling. Detta kan förklara varför lärarna i min 
undersökning i stor utsträckning använder ett arbetssätt där eleverna sitter vid datorn och arbetar 
med uppgifter och projekt de fått av läraren. Min studie är alltför liten för att dra några säkra 
slutsatser men det kan vara ett intressant spår för fortsatt forskning. 
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9.4 Ojämn könsfördelning 
Att det är så få flickor som väljer att utbilda sig inom datavetenskap är ett stort problem som ofta 
uppmärksammats både ur ett jämställdhetsperspektiv och eftersom fler kvinnor behövs inom IT-
industrin (Barker m.fl. 2006, Katz m.fl. 2006). I gymnasiet märks problemet genom att det är få 
flickor som läser program med inriktning mot datorteknik eller väljer kurser ur ämnet Datortek-
nik. Lärarna i min studie talade om att de saknar flickor i grupperna, lärare A för att det skulle ge 
en annan stämning i klassrummet, och lärare C för att det nu är lite grabbigt och rått. Avsakna-
den av flickor påverkar alltså lärarnas arbete negativt. Men viktigare är frågan: Kan läraren göra 
något för att förändra situationen? 

Framförallt lärare C ser detta som en utmaning inte bara för henne själv som lärare utan också 
för skolan och hela samhället. Jag tar det hon säger som utgångspunkt för att belysa problemet. 
Hon betonar först att om flickors intresse ska öka behövs en förändring av attityder i hela sam-
hället. När hon säger detta utgår hon tydligtvis från att kön är något socialt konstruerat vilket 
medför att en ändring av uppfostran och miljö skulle kunna påverka flickors (och pojkars) intres-
sen (Cohoon & Aspray 2006). Forskning pekar på att sådana attityder går att förändra och har 
förändrats under historien. Det går också att se att vad som är manligt och kvinnligt betraktas på 
olika sätt i olika kulturer (Mellström 2009). Lärare B föreslog att man ska börja tidigt och ordna 
trevliga aktiviteter för flickor för att få fler flickor att välja en teknisk inriktning på gymnasiet. 
Detta är också i överensstämmelse med tidigare forskningsresultat (Barker 2009). Som lärare C 
säger är det inte lätt att ändra på invanda mönster men om vi ser det som ett gemensamt ansvar 
och ger det tid finns möjligheten. Lärare måste därför vara medvetna om att deras egna attityder 
påverkar eleverna. Detta gäller alla lärare men inte minst Datorlärarna. 

Lärare C talar av egen erfarenhet om att kurserna behöver göras mer tilltalande för flickor ge-
nom att de kombineras med social aktivitet. Här utgår hon från att män och kvinnor är olika och 
att de tilltalas av olika saker. Även här finns det en hel del forskning som visar på samma sak 
(Pedersen 1998). Barker (2006) visar i sin undersökning att kvinnor vill se att deras arbete bety-
der något för människor omkring dem.  

Slutligen betonar lärare C behovet av kvinnliga förebilder. Barker (2006) tar också upp samma 
tema och visar att det är svårt för flickor att vara ensamma i en mansdominerad miljö. Därför 
behövs förebilder som lärare C och andra kvinnor som väljer en datateknisk utbildning. De har 
också en viktig roll när det gäller att ändra den bild av den ensamme och asociale hackern som 
associerats med datatekniker (Mellström 2009).  

9.5 Datorlärarna och skolans utveckling 
Med utgångspunkt i att införandet av IKT i undervisningen gått trögt kan man tänka sig att dator-
läraren ses som en resurs, någon som går före och visar vägen. I ITiS-projektet där mer än hälf-
ten av lärarkåren vidareutbildades ställdes krav på att lärarna skulle delta som arbetslag bland 
annat för att lärarnas olika kunskaper skulle komplettera varandra. Lärare på skolorna som hade 
goda kunskaper när det gäller IKT skulle då vara en resurs och deras kunskaper skulle tas till 
vara (Karlsson 2004, Utbildningsdepartementet 2001). Ingen av mina intervjupersoner tyckte att 
deras kunskaper togs till vara på detta sätt. Lärare A talar visserligen om att han ”på det inoffici-
ella planet fungerar som en teknisk hjälp” men han deltar inte i något organiserat arbete för 
skolutveckling. 

Lärarna själva uttrycker att det finns ett behov och ser mycket som skulle kunna förbättras när 
det gäller användningen av datorer på skolan. De ger exempel som att kunskaper i andra ämnen 
kan integreras med kurserna i Datorteknik, lärare i andra ämnen skulle i större utsträckning kun-
na dra fördel av att eleverna har egna bärbara datorer, och fler lärare skulle kunna använda och 
dra fördel av den virtuella skolmiljön Fronter som används på skolan. 
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Det som först och främst hindrar ett sådant samarbete är att autonomin och ämneskulturen 
bland lärarna är stark. A uttrycker det drastiskt: ”Du är kung i klassrummet” och tillägger att det 
är jobbigt att behöva jobba med andra. Därför sköter var och en sitt och om det finns något sam-
arbete är det med lärare i samma ämne. Detta blir också tydligt när vi talar om arbetslag eftersom 
ingen av lärarna kopplar samman arbetet i arbetslag med skolutveckling eller samarbete över 
ämnesgränserna. Det jag finner när jag analyserar lärarnas svar är att uppdelningen i ämnen, 
schemalagda lektioner och olika salar är ramar som styr arbetet (Pedersen 1998). Detta är något 
som lärarna inte ifrågasätter. Det är så skolan är organiserad. Det ger ordning och reda och det är 
något man är van vid. Det som inte passar in i denna ordning finns det inte plats för. Kanske är 
det än svårare att få till ett samarbete över det som har kallats skolans inre mur, mellan kärnäm-
neslärare och karaktärsämneslärare, eftersom de representerar olika kulturer; skolkulturen och 
yrkeskulturen (Fahlén & Næslund 2001, Höghielm 2001). 

Ytterligare en sak som försvårar samarbetet kring datoranvändning är det som lärare B ut-
trycker när han säger att en del lärare ”rentav är avogt inställda till att använda datorerna”. Det 
finns alltså lärare på skolan som för sin del inte ser några pedagogiska vinster i att använda dato-
rerna eller som känner sig osäkra på grund av för lite kunskaper (Edström 2002, Karlsson 2001).  

Lärare B pekar på att ett ytterligare hinder ligger i att skolledningen inte har satsat tillräckligt 
med resurser i form av tid och ekonomiska medel. Han menar att man har prioriterat vardagliga 
rutiner för att få arbetet att fungera. Förändringsarbete kräver mycket tid (Karlsson 2001). Den 
fortbildning som behövs för att kunna använda datorn som ett pedagogiskt verktyg, och som lä-
rare B efterlyser, har det aldrig funnits tid och pengar till.  

Gymnasieskolan som lärarna arbetar på har bland sina mål att ”utveckla distansundervisning-
en via nätbaserat lärande”. Ett led i den utvecklingen är att skolan har börjat använda den virtuel-
la skolmiljön Fronter. Med hjälp av detta verktyg kan lärare och elever hålla kontakt med var-
andra via datorerna. Eleverna kan ställa frågor till läraren och diskutera sinsemellan. Lärarna kan 
lägga upp material som eleverna sedan hämtar och eleverna kan lämna in sina uppgifter där. Det-
ta är alltså ett verktyg för flexibel utbildning (Edström 2002). Både lärare A och lärare B talar om 
att de har stor nytta av Fronter men lärare A säger att det inte är så många lärare som använder 
det här verktyget ännu. Eftersom det är ett uttalat mål från skolans sida att utveckla distansut-
bildningen är jag förvånad att inte lärarna som jag intervjuat sätter detta i samband med skolut-
veckling. Istället är det tydligt att det förväntas av varje enskild lärare att lära sig använda Fron-
ter. Men som Edström (2002) visar fungerar inte ett sådant här projekt av sig själv utan det be-
hövs stora insatser i form av tid och förändringar i samarbetsformer hos lärarna för att det ska 
lyckas. Först då kan man förvänta sig att uppnå de fördelar med en mer individualiserad under-
visning, bättre kommunikation och mer handledande lärarroll som denna form av undervisning 
kan ge. 
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10 Slutsatser 
Datorlärarna i min undersökning upplevde fyra utmaningar som är speciella i deras ämne:  

1. Ämnets stora bredd med många kurser tillsammans med kunskapsområdets snabba ut-
veckling gör det svårt att kunna undervisa i alla kurser. 

2. Att det är stor skillnad i elevernas kunskaper och datorvana ställer stora krav på lärarnas 
förmåga att anpassa undervisningen till individen. 

3. Datorerna som arbetsredskap orsakar ofta störningar. 

4. Det är få flickor som söker sig till kurserna i Datorteknik. 
När det gäller den stora bredden i ämnet Datorteknik fann jag att lärarna använde olika strategier 
för att klara av den: Antingen valde de att specialisera sig för att kunna ha spetskunskap inom 
någon eller några kurser eller också förlitade de sig på att den egna pedagogiska förmågan och 
de egna teoretiska kunskaperna är tillräckliga för att med en mer handledande roll kunna under-
visa i ett större antal kurser trots att de inte hinner fördjupa sig lika mycket på alla områden. Jag 
drar också slutsatsen att det finns en risk att lärare inte kan hålla på de höga mål som är satta för 
kurserna om de inte har tillräckliga kunskaper i yrkespraktiken. Därför bör det i utbildningen för 
datorlärare finnas större möjlighet till specialisering. 

Datorerna påverkar undervisningen både positivt och negativt. Positivt är att den ger möjlig-
heter till ett mer individanpassat arbetssätt. Särskilt intressant är möjligheterna som kommer av 
att använda flexibel utbildning där eleverna får ta ett större ansvar för sin utbildning. Negativt är 
att datorerna ofta stör elevernas koncentration och datorerna därmed blir en konkurrent i klass-
rummet. 

Trots att datorerna kan göra nya arbetssätt möjliga påverkar de inte i sig själva lärarens och 
elevens roller. Dessa bestäms istället i samspelet lärare – elev. 

Lärarna i min undersökning kände inte att de fick något ansvar i skolans utveckling. Detta be-
ror framförallt på att ämneskulturen är stark och hindrar samarbete över ämnesgränserna. 

10.1 Fortsatt forskning 
Eftersom jag är fullt medveten om att mina resultat inte går att generalisera till alla skolor och 
alla datorlärare föreslår jag fortsatt forskning kring datorlärarnas arbetssituation. Särskilt angelä-
get anser jag det vara att närmare undersöka vilken utbildning och bakgrund datorlärarna behö-
ver ha för att motsvara kraven som måste ställas för att undervisa i de olika kurserna. Det kan 
också vara intressant att se om det går att urskilja någon skillnad i datorlärarnas arbetssätt bero-
ende på om de har en tidigare yrkesbakgrund eller en rent akademisk utbildning.  
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  Intervjuguide Bilaga 

Intervjuer med datorlärare  
Personuppgifter 

• Kön, ålder, utbildning 
• Erfarenheter utanför skolan 
• Bakgrund till datorintresse 
• Program, kurser 

Berätta om undersökningen 
• Bakgrund till mitt intresse 
• Teori från mina studier jämfört med praktisk verklighet 
• Känna sig fri att tala om sådant jag kan behöva veta 

Skolan och dess organisation 
• Datortäthet 
• Arbetslag 
• Datorläraren som resurs 

Elever 
• Förkunskaper, förändring? 
• Behov av kunskaper, spridning mellan de som kan mycket och de som kan lite 
• Nya krav på grund av IT-användning 

Datorlärarens kunskaper 
• Lämplig bakgrund 
• Vilka av dina kunskaper värderar du högst? 
• Särskilda problem som datorlärare ställs inför 
• Eventuell jämförelse med annat ämne 
• Genusperspektiv, flickors antal, hur intresset kan stimuleras 
• Att hålla sig uppdaterad 

Undervisningens form 
• Läromedel – eget material 
• Gemensamma genomgångar – individuellt arbete 
• Datorn och påverkan på sättet att undervisa 
• Hur fördela uppmärksamhet mellan starka och svaga 

Ämnet Datoranvändning med kursen Datorkunskap 
• Behövs det? Bakgrund – förslag att ta bort 
• Integreras i andra ämnen 

Ämnet Datorteknik 
• Kursplanernas kunskapsnivå 

Skolutveckling 
• Vad som skulle behöva förändras 
• Datorer bidrar till 
• Datorlärarens uppgift i  
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