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Förord 
 

Innan jag började arbetet med den här uppsatsen fanns det personer i min närhet som 

ifrågasatte nyttan med att göra en pedagogisk uppsats. Var också själv tveksam till att göra 

den. Men när arbetet kom igång så har det funnits en glädje av att tränga djupare in i den 

pedagogik som finns runt omkring mig i det dagliga skolarbetet. De nya insikter som 

uppsatsen lett fram till har blottlagt vilka som styr utvecklingen med att använda datorer i 

skolarbetet. Därtill bristen på utvärderingar av gällande satsningar på utveckling och 

införskaffande av datorer. Slutligen att eleverna i allt för liten utsträckning tillfrågas när det 

gäller datorer. 

 

En sak att beakta är den förförståelse som jag har av skolan som används i studien. Den har 

varit min arbetsplats under 15 år. Det kan göra att alla nyanser inte uppfattas på samma sätt 

som för den som läser den här uppsatsen.  
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1 Inledning 
Gunilla Jedeskog uppmärksammade redan på 1990-talet att datorerna vann kraftigt insteg i 

den svenska skolan men att användningsområdet var begränsat. I sin licentiatavhandling, 

Lärare vid datorn Sju högstadielärares undervisning med datorer 1984-1994 framgår de 

förhoppningar och farhågor som lärare såg om undervisning med datorer.  

 

Men även eleverna uppmärksammas och Jedeskog pekar på den undersökning som SÖ1 lät 

göra 1986 av grundskolans högstadium på 22 grundskolor. Undersökarna kunde konstatera 

att:  
eleverna främst arbetade med ord- och textbehandling samt tillämpningar med databaser och 

register, medan arbete med kalkylering, datakommunikation och mät- och styrteknik förekom 

ytterst sällan.2 

 

För att utveckla datoranvändningen föreslog en arbetsgrupp inom SÖ kallad DOS-grupp3 

följande beträffande programvaruarbetet: 

 
förse skolan med ett antal exempel på god programvara i olika ämnen och på olika nivåer i skolan 

utveckla god simuleringsprogramvara för i första hand olika yrkesutbildningar 

engagera ansvariga för kursplanearbete, utbildare etc. i metodikfrågor kopplade till datoranvändning i 

undervisningen 

kunna visa upp exempel på datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel för lärare, skolledare samt ansvariga 

politiker på lokal och central nivå. (SÖ PM 1990-06-11)4 
 

I den slutliga utvärderingen av projektet 1991 framkom att: 

 
datatekniken är ett tillskott i de handikappade elevernas tekniska och pedagogiska hjälpmedelsarsenal 

vars betydelse knappast kan överskattas 

den datateknikanvändning som ökat mest de senaste åren, bl.a. inom ramen för den aktuella 

försöksverksamheten, är ord- och textbehandling i svenska och främmande språk  

i den största andelen projekt arbetar man med samma innehåll i undervisningen som tidigare. Även 

arbetssättet är sig ganska likt trots datorstödet. 5 

 

Fler exempel visar hur regeringen, riksdag och Skolverket på olika sätt ville få till stånd en 

förändring för att det svenska skolväsendet skulle ”hänga med” i utvecklingen. Jedeskog 

konstaterar att: 

 
Det är dock inte antalet datorer i skolan som avgör om man ”hänger med” eller ej, utan hur och 

om de används6 

 

Det här visar att datorns införande i den svenska skolan har varit sanktionerat uppifrån 

centrala skolmyndigheter och riksdag och regering. Det visar att införandet av datorer ger ett 

sken av modernitet för att kunna utveckla det svenska samhället som i början av 90-talet 

genomgick en ekonomisk kris. I uppsatsens undersökningsdel får vi anledning att se om 

några förändringar har skett sedan dess. 

 

                                                 
1 SÖ är en förkortning av Skolöverstyrelsen vilken var en föregångare till Skolverket. 
2 Jedeskog: Lärare vid datorn s. 22 
3 Jedeskog; DOS är en förkortning av Datorn och skolan s. 25 
4 Jedeskog: s. 25. Vilket understryks på s, 29f. och s. 114. Beträffande dyslexi framkommer det att datorn är ett 

viktigt pedagogiskt hjälpmedel. 
5 Jedeskog s. 26f. 
6 Jedeskog s. 33. I sammanfattningen av kapitel 4 säger också en del hur tekniken har fått stå över pedagogiken 

när det gäller införandet av datorer i skolan s. 60f. Likartat resonemang finns även i ”Resultatet-Syfte 1 och 

syfte 2” s. 125. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att studera lärares och elevers erfarenheter av datoranvändning i 

skolarbetet vid ett gymnasium i Mellansverige. Vad har införandet av datorer haft för 

påverkan på undervisningen för lärare och elever? Hur ser elevernas/lärarnas informations- 

och kommunikationsteknik (Ikt)-användning ut? 

 

3 Teoretiskt perspektiv  

 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 

 

Studien av lärare och elevers erfarenheter av datorer i skolarbetet kommer ske utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Det sociokulturella perspektivet har som utgångspunkt att ”det 

handlar om hur människor tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och 

hur de använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller.” 7  

 

Själva lärandet sker i samspel mellan individer och grupper. En del är samtalet mellan 

människor för att utvecklas. Med detta menas att lärande uppstår i all mänsklig kontakt 

eftersom människan är kulturvarelse som i samspel med andra människor utvecklar lärande. 

Där skolan har kom in sent i mänsklighetens historia och där majoriteten av befolkningen 

kom i kontakt med skolan för mindre än 150 år sedan. Däremot sker fortfarande den primära 

socialisationen med vår familj och våra vänner. Det är också den som präglar oss på djupet.8 

 

I ett kapitel om lärande och nya kommunikativa praktiker tar Säljö upp vad införandet av 

datorer betyder för lärandet. Det handlar också om den diskussion som finns om fördes redan 

när Platon beklagade sig mot skriftspråket vilket minskade anledningen till att lära sig 

utantill.9 

 

I den här uppsatsen finns ett fokus på datoranvändning vilket har förändrat skolans ställning 

gentemot eleverna. Den kontroll som funnits tidigare har förändrats genom att 

massmediekulturen gjort ungdomarna delaktiga i en omfattning som aldrig tidigare vilket 

förändrar förutsättningen för arbetet i klassrummet.10  

Roger Säljö har som ledande pedagog tagit upp vad datoriseringen har förändrat 

undervisningen i klassrummet i Lärande i praktiken men också: ”som en del av en större och 

mer övergripande fråga om hur kunskapen återskapas i ett samhälle mer generellt.”11  

 

Säljö får betecknas som en stark anhängare av att införa datorer i skolan och ser det som ett 

sätt att förbereda eleverna för vuxensamhället.12 Men han pekar också på de grusade 

förhoppningar som funnits runt digitala läromedel vilka inte infriats.13 

 

Det vi kan se som fysiska redskap benämns som artefakt. Det är den som byts ut när det visar 

sig att det finns bättre instrument för att utveckla civilisationen.14 Artefakten är den del som 

är toppen på den triangel som Vygotskij benämner som redskap15 

                                                 
7 Säljö: Lärande i praktiken s.18 
8 Säljö: Lärande & kulturella redskap s. 12f                  
9 Säljö: Lärande & kulturella redskap s, 159. 
10 Säljö: ”Lärandet i det 21:a århundrandet”. S. 10 kolla sidan 
11 Säljö, Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. s. 12.   
12 Säljö, Lärande i praktiken s. 208ff. 
13 Säljö., Lärande & kulturella redskap s. 180. Se även ”Lärandet i det 21:a århundrandet” s. 19. 
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Det sociokulturella perspektivet som valts för uppsatsen utgår från den teori som Lev 

Semenovich Vygotskij kallade för ”redskap eller verktyg” vilken Roger Säljö utvecklar i 

Lärande i praktiken och Lärande & kulturella redskap.  I sin ursprungliga form såg 

Vygotskijs ide om mediering ut så här: 

 

  
Figur1. 16 

 

Det som ovan betecknas som medierande redskap dvs. det verktyg som används/ utvecklas 

och exempel från jordbrukets utveckling visar hur teorin kan användas: ”Fysiska redskap 

(som också kan kallas artefakter, det vill säga av människan tillverkade föremål) är sådant 

som skruvmejslar, hus, telefoner, datorer, böcker och allt annat som vi har omkring oss. 

Faktum är att det mesta den moderna människan har omkring sig är artefakter.17  

 

När det gäller fysiska redskap är det i den här uppsatsen datorer som utvecklas i ett samtal 

mellan subjektet läraren och objektet eleven vilka båda berörs av förändringen. Vygotskij 

ansåg också det som mer stimulerande om det var tillsammans med andra som kunskapen 

utvecklades.18 Det skulle betyda att läraren och eleven blir mer jämlika. 

 

Det som kvarstår när verktygen byts ut är hur vi meddelar andra förändringen. I ett 

sociokulturellt perspektiv benämns det som mediering vilket kommer från tyskans 

Vermittlung (förmedla).19 

 

Om mediering fungerar väl brukar det oftast innebära att vi inte bryr oss speciellt mycket om 

artefakterna persondatorn eller våra mobiltelefoner är goda exempel på detta.20 

 

Det som är ofrånkomligt är att det blir skillnader mellan de som introduceras i en ny teknik 

och de som har det sedan sin födsel. Ett mycket bra exempel är erfarenheten att arbeta med 

datorer för lärare och elever vilket den här uppsatsen handlar om.21  

 

 

                                                                                                                                                        
14 Säljö; s. 29f. 
15 Se figur på följande sida. 
16 Säljö: Lärande & kulturella redskap s25 
17 Säljö: Lärande & kulturella redskap s, 28 
18 Kroksmark; Den tidlösa pedagogiken s, 450f 
19 Säljö: Lärande i praktiken s.81. 
20 Säljö: Lärande i praktiken s. 82. 
21 Säljö: Lärande & kulturella redskap s, 26 
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Figur 2. 22 

 

En annan del i Vygotskijs tänkande är den proximala utvecklingszonen som används för att 

förstå hur väl människor behärskar begrepp eller en färdighet men också hur människan 

börjar behärska något nytt. Det är detta som betecknas som den proximala utvecklingszonen. 

Figuren ovan visar hur Vygotskij tänkte hur utvecklingen kunde ske. Detta spelar en viktig 

roll när vi skall försöka få en bredare förståelse av elevers erfarenheter. Genom att välja det 

sociokulturella perspektivet kan det ske inom en vidare kulturell kontext.23  

 

Det är undervisning och lärande i skolan som är det viktigaste sättet att forma och förändra 

tänkandet vilket sker varje dag i skolan mellan lärare och elever. Den kan också ses som den 

viktigaste i den sociokulturella aktiviteten.24  

 

Tanken som jag har är att använda den teoretiska modellen för att se hur utvecklingen med 

användande av datorer har utvecklat gymnasiet, vilka förändringar som tillförandet av nya 

redskap medfört.25 Då sett ur både lärar- och elevperspektiv. 

 

                                                 
22 Kroksmark: Den tidlösa pedagogiken s. 451. 
23 Håkansson & Sundberg; Utmärkt undervisning. s. 59-63. 
24 Kroksmark: s. 452. 
25 Säljö: Lärande i praktiken s. 19 
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3.2 Analysinstrument 2 
 

En viktig del är hur införandet av datorer uppfattas och accepteras vilket i det här fallet 

handlar om undervisningen med datorer. Jedeskog visar med en modell hämtad ifrån Everett 

M Rogers som i sin forskning om hur innovationer sprids i sociala system kom att använda 

sig av den, Figuren visar hur ny teknologi accepteras under dess "livscykel".  

 

  
 

Figur 3. 26 

 

Figuren kommer prövas i min undersökning. 

 

I Diffusion of innovations (2003) gör Everett M Rogers en genomgång vad som ligger bakom 

kategoriseringen vilka får ses som ”sociala idealtyper”. Rogers menar att motståndet mot 

förändringar även finns inom andra grupper.27 

 

 I slutordet på sin licentiatavhandling framhåller Jedeskog att datorn finns i skolan men:  
Däremot är det viktigt att ”hålla ögonen på” hur datorer används i skolan, pedagogiken får inte 

skymmas av tekniken.28  
 

Den saken kommer att tas upp i uppsatsen. 

 

 

                                                 
26 Jedeskog: s.55ff. Den ursprungliga modellen kommer från Office of Technology Assesment 1995 (OTA, -95) 

och dess undersökning om lärare och teknologi. 
27 Rogers: Diffusion of innovations. En slutsats som Rogers drar om de som tidigt accepterar är att de har hög 

socioekonomisk status, personlighet och kan kommunicera.  s. 279-87 
28 Jedeskog. s. 143s 
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4 Tidigare forskning 
 

Gunilla Jedeskogs doktorsavhandling (2000) görs med utgångspunkten: ”att beskriva och 

analysera hur förhållandet mellan lärarroll och datorer behandlas i internationell 

vetenskaplig litteratur.”29 Bakgrunden till detta är den massiva satsning som gjordes i Sverige 

på IT. Satsningen görs för att utveckla inlärningsmetoderna. Den här satsningen ställer också 

krav på att förändra lärarnas arbetssätt. Från statsmaktens knyter man stora förhoppningar till 

den här satsningen vilket kommer till uttryck i statens offentliga utredningar och det 

utvecklingsarbete som bedrivs av Skolverket inom IT-området.30 

  

Kännetecknade för den här typen av projekt är att det är staten och inte aktörerna på skolans 

område d.v.s. skolledare, lärare och elever som tyckt att en satsning på att införskaffa datorer 

och IT i skolan. Det här tillvägagångsättet betecknas som top-down-styrda som betyder att 

staten har bestämt att den här satsningen behövs i skolan för att det gynnar Sverige som 

industrination.31 För att förstå omfattningen på satsningen låg den på 700 miljoner för att dela 

ut datorer till lärarna. Därtill avsattes under perioden 1995-2002 555 miljoner till olika 

skolprojekt.32 

 

Satsningen på informationsteknik har också setts som ett sätt att förbereda eleverna på det 

kommande arbetslivet.  Samtidigt har de som företräder forskning och utbildning varnat för 

glidningen ifrån utbildning till information. Därtill att det saknas kunskap och insikt hur 

undervisning och lärare verkar i sin undervisning är negativt eller positivt för utvecklingen.33 

Jedeskog tar också exempel från den forskning som bedrivits i andra länder på liknande 

satsningar och kan då påvisa en likartad utveckling.34 Den internationella forskningen utgår 

från att lärarrollen och dess traditioner bestäms utifrån de traditioner som finns på skolorna. 

Konsekvensen är att förändringar i dessa miljöer sker långsamt.35 

 

Därför kommer påverkan utifrån upplevas som omstörtande i en miljö som är 

traditionsbunden speciellt om den tekniska utvecklingen väcker förväntningar om 

förändringar av skolundervisningen vilket den amerikanske pedagogikprofessorn Larry 

Cuban har studerat. Intresset för IKT eller IT har varierat men den traditionella 

undervisningen har påverkats marginellt, stabiliteten har bestått vilket också andra forskare 

bekräftar. Mer längre fram om Cubans forskning.36  

 

I läroplanerna finns det angivet att datorer och IT skall användas men inte hur. Datorer skulle 

kunna vara en möjlighet att överbrygga de klyftor som finns i samhället men då måste också 

arbetssättet förändras.37 

 

                                                 
29 Jedeskog: Ny i kl@sssen Förhållandet mellan lärarroll och datoranvändning. s.23 
30 Jedeskog: s. 15ff. 
31 Jedeskog. s.136.  
32 Hylén; Digitaliseringen av skolan. Projekten som granskades av riksdagens revisorer och en forskningsgrupp 

ifrågasatte värdet av satsningen som oprecis och som icke ändamålsenlig. s. 33. Lars Naeslund anger i ”Att 

organisera pedagogisk frihet” (2001) att det genomfördes 27 skolförsök i landet men endast 2 fullskaleförsök 

och fördelades med ett var grundskolan och gymnasiet. .s. 9f. 
33Jedeskog: s, 31f.  
34 Jedeskog: s. 72-81. 
35 Jedeskog: s, 34-43. 
36 Jedeskog: s, 43. 
37 Jedeskog: s, 51. 
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En annan internationell forskare som Jedeskog lyfter fram är amerikanen Ernest R House. 

Som i sin innovationsteori hur olika perspektiv beskriver introduktionen av datorer i skolan. 

House teori som är ett resultat av den vetenskapliga diskussion som fördes i USA på 60- och 

70-talet om hur olika perspektiv kan användas för att ge en bredare förklaring till en 

händelse.38  

 

De perspektiv som House använder sig av är tre. Det teknologiska som ser pedagogisk 

utveckling som ett resultat av logiskt tänkande och rationella beslut. Medan det politiska 

perspektivet som ett resultat av konflikter och kompromisser. Slutligen det kulturella 

perspektivet som betonar interaktionen mellan kulturer och subkulturer.39   

 
Figur 4. 40 

           

 

Den här figuren ger en bild av hur House vill åskådliggöra de olika perspektiven och deras 

förhållande till varandra och vad som ryms inom respektive perspektiv. 

Det som gjorde att det teknologiska perspektivet fick ett övertag är att den med datorernas 

introduktion får med sig politiker att se tekniska innovationer som en lösning på 

undervisningen i skolan.41 

                                                 
38 House: ”Three perspektives on innovation” Att använda olika perspektiv finns även inom statsvetenskapen. 

Den mest kända är den om Cuban missile crises där Graham Allison visar hur Kennedyadministrationen 

arbetade med 3 olika perspektiv för hur krisen skulle lösas. s. 5. Men också skilda lösningar på hur krisen skulle 

lösas vilket var avgörande för krisens upplösning. s. 36. 
39 House: s.1. Exempel på subkultur är den afroamerikanska som fått stå tillbaka inom utbildning. s. 35. 
40 House: s. 28. 
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Därmed skulle läraren reduceras till att arbeta med implementering av datorer i 

undervisningen men detta synsätt såg lärarna som förenklingar av en komplicerad 

undervisningssituation och effektiviseringar uteblir. Mycket berodde också på att den 

kulturella situationen i skolan underskattades.42 Den slutsats som går att dra från Houses 

forskning är att här kan svaret finnas på varför datorinvesteringar i skolan har svårt att ge de 

effekter som har förväntas. 

  

En bidragande orsak till svårigheter med datasatsningar i skolan enligt Jedeskogs 

licentiatavhandling är hur lärarna själva agerar. Bristen på dokumentation om det egna yrket 

medför att lärarna ibland saknar kunskap om det egna yrket. Trots att lärarna gärna delar med 

sig om vad de gör till den som frågar. Att det finns en lärarkunskap som borde lyftas upp ger 

en avhandling som kom i slutet av 1990-talet prov på.43 

 

Jens Pedersen har i sin licentiatavhandling, Forskning om informations- och 

kommunikationsteknik En översikt över verksamhet pekat på svagheten att det dröjde innan 

samhället tog initiativ att bedriva forskning inom IT. Det fanns länge en syn att datorer var 

lika med matematikmaskiner. Därför fanns också programmering och övergripande 

kännedom om datorns konstruktion med för att kunna utföra kvalificerade uppgifter med 

datorn. Allvarligast var att forskningen inte förutsåg de förändringar som datortekniken kom 

att betyda för skolan och speciellt sammansmältningen av tele- och datateknik skulle ge 

upphov till nya kommunikativa möjligheter.44 

 

Lars Naeslund gjorde för KK-stiftelsens räkning en utvärdering av den 

experimentverksamhet som bedrevs på en högstadieskola i Färila i Hälsingland under slutet 

av 1990-talet med att använda datorer i undervisningen. 45  I Att organisera pedagogisk frihet 

(2001) beskriver Naeslund de iakttagelser han gjort vid besök på skolan, vilket även 

kompletterades med intervjuer av lärare och elever. Satsningen på skolan var mycket stor och 

låg på 43 milj. Bidrag hade erhållits från olika håll. Den byggdes också för att vara en 

mönsterskola för både lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting.46 

 

Förutom satsningen på datorer hade själva lärarrollen omdefinierats till att de skulle vara 

handledare och vägvisare mot att tidigare varit förmedlare av kunskap. Det gjorde att 

eleverna allt utifrån sina egna förutsättningar utvecklade olika strategier för 

kunskapsinhämtande.47 Konsekvensen blev ökade kunskapsklyftor mellan eleverna och de 

elever som skulle behövt stöd fick inte det. Trots att datorer kan vara utmärkt hjälpmedel i det 

sammanhanget. I den frågan fanns det också skiljaktigheter mellan lärarna hur datorerna 

skulle användas i skolarbetet. Detta är Naeslund kritisk emot.48  

 

 

                                                                                                                                                        
41 House: s. 27. 
42 House: 29, Jedeskog: s. 131ff. 
43 Jedeskog: s, 69. Den avhandling det handlar om heter Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares 

självförståelse och vardagspraktik av Anders Magnusson.  
44 Pedersen: Forskning om informations- och kommunikationsteknik En översikt över verksamhet.  

De här uppgifterna framkommer som svar på ett frågeformulär som Ulla Riis har besvarat. s. 45f. 
45 KK-stiftelsen bildades 1994 i samband med löntagarfondernas avskaffande. Stiftelsen är huvudfinansiär för 

universitets- och högskolors forskningsverksamhet. http://www.kks.se/om/SitePages/Historik.aspx.  
46 Naeslund: Att organisera pedagogisk frihet s. 67. 
47 Naeslund: s. 40-49. 
48 Naeslund: s.29, 89ff. 
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Med den här figuren gör Naeslund en konkretisering av det han upplever sig ha sett vid 

besöket i Färila. Den kursiverade stilen är karakteriseringen av lärarroller.49   

 

 
Figur 5. 50 

I avsnittet om datoranvändning och pedagogik framgår det att eleverna tycker att datorn 

fungerar utmärkt som ett hjälpmedel som underlättar skolarbetet. Däremot används datorn i 

mindre utsträckning till att söka information på nätet. Lärarna intar en likartad inställning 

vilket gör att frågan om datapedagogik faller och att lärarna tycker att det är för jobbigt!51 

Naeslund påpekar också att genom att använda datorn mer pedagogiskt skulle mycket av 

Vygotskijs utvecklingszon kunna nås.52 

 

Naeslund har också tagit upp vilka samhällseffekter som den ökade datoranvändningen kunde 

medföra. Några av områdena kommer andra författare ta upp senare under detta avsnitt i 

uppsatsen. 

 

 
Figur 6. 53 

 

 

                                                 
49 Naeslund: s. 83-88. 
50 Naeslund: s. 88.  
51 Naeslund: s.99f. 
52 Naeslund: s. 106f. 
53 Naeslund: s. 130f. Den som främst avses är Rogers kurva över mobiltelefon försäljning i Finland. 
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Det finns också några pedagogiska hörnstenar som skulle kunna utveckla verksamheten 

enligt Naeslund. Det som avses är mer av ”lärarledd undervisning” med hjälp av datorer. Att 

använda datorn som ett ”specialpedagogiskt hjälpmedel”. ”Pedagogiskt diverseredskap” 

vilket betyder att nyttja datorn som ett hjälpmedel och slutligen införande av ett 

”datakörkort” för den som lär sig baskunskaper på IT-området.54 

 

Den slutsats som Naeslund drar är att eleverna har lärt sig arbeta med IT. Likaså har 

pedagogiken förändrats men inte utvecklats. Det gäller också inlärningen. Beträffande 

kreativiteten har ökat bland eleverna men inte bland lärarna.55 

 

En skeptiker till IT-utvecklingen i skolan är den amerikanske pedagogikprofessorn Larry 

Cuban som i Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920(1986) 

pekar på att sedan 1920-talet har olika former av ny teknik ifrån film till datorer ansetts kunna 

ersätta eller komplettera den traditionella undervisningen. Intresset har varierat men den 

traditionella undervisningen har påverkats marginellt, stabiliteten har bestått vilket också 

andra forskare bekräftar.56 

 

Cuban påvisar också de stora ekonomiska resurser som satsats i samband med olika tekniska 

nymodigheter för att förändra skolan men ändå få ut lite av dessa satsningar.57 ”En 

bidragande orsak har nog varit att endast en minoritet av lärarna har varit intresserade av 

förändringarna och införande av ny teknik.”58 Skälet till de stora satsningarna är att skolan av 

utomstående upplevdes som trög och orörlig i jämförelse med det omgivande samhället.59 

 

Cuban gör i Oversold & Undersold Computers in the classroom (2002) en fördjupad studie  

av datoranvändningen inom undervisningen i Silicon Valley. Här hade investeringar gjorts i 

datautrustning men lärarna använde datorerna mer hemma än i skolan. Att satsningen gjordes 

var för att USA:s ekonomiska ställning var hotad och därför ansågs det som viktigt att satsa 

på skolan vilket hade startat redan på mitten av 1970-talet.60 Det synsättet stämmer också 

med den svenska satsningen på datorer i början av 1990-talet som Gunilla Jedeskog tar upp i 

sin avhandling som beskrivits i den här översikten. 

 

Däremot kom en mindre grupp lärare bli datautvecklare men förändrade inte sin 

undervisning. 

Det är den här obenägenheten att förändra sin undervisning eller i kontakter med föräldrarna 

som gör att Cuban ifrågasätter nyttan med att göra investeringar i datautrustning i skolan.  

Samtidigt ett tecken på att skolans grundstruktur är mycket stabil trots ett starkt inflöde 

utifrån inte minst tekniskt.61  

Skall förändringarna göras måste det ske så de blir en utvecklingsdel att utveckla 

pedagogiken samt att den som kommer utifrån har kännedom om arbetssätt i klassrummet.62 

                                                 
54 Naeslund: s. 148f. 
55 Naeslund: s. 112f 
56 Cuban., Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920.s. 9-23 Uppfinnaren Thomas 

Edison trodde redan 1910 att skolan genom filmen kraftigt skulle förändras s. 12. Se även Oversold & 

Undersold Computers in the classroom (2002 s. 132f. 
57 Cuban: s. 27ff. Exempelvis satsade 1961 The Ford Foundation 1961 investerades över 20 miljoner dollar i 

olika televisionssystem i olika skolor och colleges.  Dessa satsningar hade 1971 stigit till över 100 miljoner från 

statliga och privata insatser. s. 28.  
58 Cuban: s. 68. 
59 Cuban: s. 105. 
60 Cuban: Oversold & Undersold Computers in the classroom (2002) s. 155ff. 
61 Cuban: s. 170-179. 
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Under senare tid har Andreas Westerberg (AW) i sin licensiatuppsats ”Medieteknik och 

historieundervisning” kraftigt tagit avstånd ur sin synpunkt ”den ogenomtänkta 

datoranvändningen i klassrummet”. AW har den uppfattningen att didaktiken skall bestämma 

teknikens plats i skolan.63 Det som AW lyfter fram i sitt arbete är den annonsering som data 

och läromedelsföretag genomförde i lärartidningarna vilken var mycket omfattande från 

1980-talet och framåt.64 Det här förstärker bilden hur ovan nämnda företag såg den marknad 

som fanns inom skolans område. Men också hur teknologiska perspektivet vinner kraft 

genom sin annonsering.  

 

I inledningskapitlet ”Lärandet i det 21:a århundrandet”, till antologin Utm@ningar och e-

frestelser it och skolans lärkultur (2002) pekar Roger Säljö på den viktiga roll som skolan 

spelat för databranschens utveckling genom de omfattande beställningar och inköp som gjorts 

från skolans sida. Men att oftast överdrivna förutsägelser om datorers påverkan på skolans 

utveckling inte infriats. Orsaken är att de som stått för datautvecklingen saknat kunskaper om 

skolan.65  

 

Skolverket fastslår i Rapport 386/2013 ”It-användning och it-kompetens i skolan” att 

tillgången på datorer har ökat både för lärare och elever men att utvecklandet av undervisning 

och kompetensutveckling fortfarande är begränsad.66 

 

Den nyzeeländske pedagogen John Hattie har i Synligt lärande En syntes av mer än 800 

metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat säger följande:  
 

Min åsikt är att datorer, liksom många andra strukturella innovationer inom undervisning, kan öka sannolikheten 

för lärande, men att det inte nödvändigtvis finns någon koppling mellan att ha datorer, använda datorer och 

inlärningsresultat. Det råder dock inte någon tvekan om att datorer har ett brett användningsområde i klasserna, 

även om de flesta studier handlar om lärare som använder datorer i undervisningen, färre om elever som 

använder datorer i inlärningen.67 
 

I Sverige har Jan Håkansson och Daniel Sundberg på uppdrag av Skolinspektionen skrivit 

boken Utmärkt undervisning. Författarna har gått igenom vilka framgångsfaktorer som 

framkommer i en genomgång av svensk och internationell didaktisk forskning. Beträffande 

IKT och lärande dras följande slutsats:  

 
Forskningen har hittills inte kunnat påvisa särskilt starka samband mellan användning av IKT-

verktyg, som till exempel datorer, i undervisningen och en förbättring av elevers 

studieresultat.68 

 

 

 

 

 

 

Men på några områden har det visat sig att datorstödd undervisning har gett vissa fördelar: 

                                                                                                                                                        
62 Cuban: s. 183-190. 
63 Westerberg: ”Medieteknik och historieundervisning”. s. 129f. 
64 Westerberg: s. 46-58  
65 Säljö: ”Lärandet i det 21:a århundrandet”. s 19. 
66 Skolverket Rapport 386/2013., s 7ff. 
67 Hattie: Synligt lärande s. 297. 
68 Håkansson, Jan och Daniel Sundberg: Utmärkt undervisning. .s. 240.  
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Att datorstödd undervisning innebär fördelar för elever med språksvårigheter eller 

utvecklingsstörning. Dessutom visar forskningen att datorstödd undervisning som utformas av 

forskargrupper har större effekter på elevers studieprestationer än kommersiella IKT-

produkter.69                                                                                                                                             

 

Håkansson och Sundberg menar att ålderstigen pedagogik inte blir bättre av en ny 

förpackning och medför inga effektivitetsvinster. Däremot pågår det lovande projekt inom 

modersmålsengelska och naturvetenskap. Därför delar de i likhet med Hattie den slutsatsen 

att det är läraren som är nyckelpersonen för elevers lärande.70  

 

Den grupp som är den verkliga målgruppen för vuxnas insatser eleverna har också studerats 

av olika forskare. I inledningen till antologin Unga Nätmiljöer Nya villkor för samarbete och 

lärande påpekas att unga människor i synnerhet lever uppkopplade på nätet i en helt annan 

utsträckning än vuxna vilket också är resultatet av en tidig kontakt med datorer än vad 

merparten av dagens lärare har vilket också finns med i uppsatsens undersökningsdel.71  

 

Dan Åkerlund skriver om ett annat problem är hur skolan har svårigheter att länka samman 

till det dataintresse som utvecklas inom olika spelkulturer och där det saknas övergångar till 

skolan.72 Nätet är i mycket högre utsträckning ett hem för unga än för vuxna vilket den senare 

gruppen har svårt att inse. Den är också ett sätt för dem att skapa en egen identitet och öka sitt 

lärande. Speciellt det sistnämnda är något som återkommer i den forskning som gjorts av vad 

unga lär sig på nätet.73 

 

Rebecca Gruber påtalar att det finns många uppfattningar om datorspel men att det är få som 

har undersökt vilka erfarenheter det innebär att hålla igång denna typ av spel. Den här 

erfarenheten skulle kunna vara till nytta i skolarbetet.74 Ett mer brutalt sett att se på ”vuxna” 

internetanvändare görs av författarna till ”Professionella vuxna på nätet”:  

 
De är digitala invandrare eftersom de vuxit upp utan datorer och internet. Dessa idag 

medelålders användare är positiva till internet, men använder teknologin mest till praktiska 

uppdrag och handlingar på ett traditionellt och ofta försiktigt sätt.75       

 

För unga är nätet en del av social form av kommunikation vilket återkommer i 

undersökningen. Det kan också vara en av förklaringarna att sådana företeelser som 

nedladdning av musik, spel och bilder betecknas av SCB som ungdomsföreteelser och att 

nätet betraktas som farligt för ungdomar. Men därmed ställs också frågan hur skall då 

professionella vuxna möta ungdomar på nätet? 76  Svaret på frågan kommer upp i 

undersökningen.   

 

 

 

En annan företeelse som har börjat utvecklas är multitasking. Det betyder att personen ifråga 

medverkar i olika sociala nätverk. Det betyder att du samtidigt skriver texter, surfar, kollar på 

                                                 
69 Håkansson och Sundberg: s. 241 
70 Håkansson, Jan och Daniel Sundberg: s. 243ff. 
71 Dunkels: ”Förord” i Unga Nätmiljöer Nya villkor för samarbete och lärande. s.7ff. 
72 Åkerlund: ”Ungas lärande i sociala medier” s.27. 
73 Åkerlund: s. 35ff. 
74 Gruber:”World of Warcraft” s.43ff.  
75 Lagergren et al. ”Professionella vuxna på nätet”: s. 217. 
76 Lagergren et al. s. 217-226. 
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e-posten och svarar i telefonen allt detta sker samtidigt. Det kan innebära att du tappar 

kontroll över medier.77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
Figur 778. 

 

Ett närliggande område som har haft stor betydelse för datoranvändningen är utveckling och 

design av mobiltelefoner. Frank Nuovo kom som vice designchef på Nokia att utveckla 

företagets telefoner så att de blev anpassade till att kunna användas av den snabbast växande 

konsumentgruppen ungdomarna. Ovanstående diagram visar utvecklingen på innehavet av 

mobiltelefoner i Finland.79 Det ger också en annan förklaring på skillnader mellan lärare och 

elevers datoranvändande.     

 

I Digitaliseringen av skolan tar Jan Hylén upp vikten av ett tydligt pedagogiskt ledarskap på 

skolan och att personalen har en gemensam vision hur datautvecklingen skall vara. Därtill att 

lärare har tillgång till datasupport80 

 

I” Det började med en dator och förändrade skolan” menar Åke Grönlund att det finns en 

felsyn att betrakta datorns införande i skolan inte är ett ”En till en” IT-projekt utan ett 

förändringsprojekt”.81 

 

 

 

 

 

5 Metod 

                                                 
77 Alexandersson: ”Det nya jaget”: s, 233. 
78 Rogers: s. 265 
79 Rogers: s. 260ff,  
80 Hylen: s. 53.  
81 Grönlund: ”Det började med en dator och förändrade skolan”. s. 9-20  
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5.1 Val av metodansats  

Deduktiv teori kan ses som den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och 

praktik. Forskare skall utifrån teorin ta fram områden där teorin kan prövas. Det som då sker 

är att den:  

 
härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk granskning.82 
 

Den som istället väljer att i det sista steget gå åt motsatt håll och låta undersökningen ske 

innan studiet av teorier börjar, som benämns induktion och betyder att resultatet beskrivs med 

hjälp av teorierna.83    

 

Femenologi kan i en syntes sammanfattas i begreppen förståelseinriktning och induktivt 

förhållningssätt. Med förståelseinriktning menas att den som forskar är intresserad av 

objektens betydelse för individer. I detta fall datorers betydelse för lärare och elever. 

Induktivt förhållningssätt menas att det är empirin och inte teorin som forskaren utgår ifrån. 

Det betyder också att forskning på det här området också är en grogrund för teoribildning. 84 

 

Andra saker är att kunskapsintresset är inriktat mot det viktigaste i den utforskade 

upplevelsen. Data insamlingen i den här typen av forskning sker i kombination av 

självrapporter och intervjuer. Självrapporten kan då vara utgångspunkten för intervjuerna.85 

 

För detta examensarbete har jag valt ett induktivt arbetssätt där jag utgår från de resultat som 

kommit fram när enkäter och semistrukturerade intervjuer utfördes. Varefter kopplingen till 

teorin gjordes för att se relationen till teori och forskning.86 

 

Syftet med att använda sig av den induktiva metoden är att inte behöva bestämma teorin 

innan undersökningen är genomförd. Teorin kan annars lätt bli ett hinder när undersöknings-

resultatet skall analyseras. Det är genom att studera resultatet kopplat till aktuell 

forskningslitteratur som en teori kan växa fram.87 

 

 

5.2. Metodval 

 

5.2.1 Enkäten 

För att kunna få ett grepp om lärares och elevers erfarenheter av datoranvändning i 

skolarbetet är valet av metod viktigt. Med valet av metodansats till induktiv form behövs det 

en metod för att fram vad lärare och elever åsikter. Jag valde enkät.     

 

Det som är viktigt vid iordningsställande av en enkät är ordningsföljden på frågorna, annars 

kan det uppstå missförstånd. Speciellt viktigt är att generella sätts före mer specifika frågor88 

 

Ett annat viktigt val är hur resultatet av enkätens frågor skall presenteras. För den här 

uppsatsen väljs diagram vilka är lätta att förstå och tolka.89 

                                                 
82 Bryman: s. 26 
83 Bryman: s. 26  
84 Szklarski: ”Fenomenologi”: 134f. Här kan också en jämförelse med Vygotskijs triangel göras.  
85 Szklarski: s.136. 
86 Bryman: s.29. 
87 Bryman: s. 28 
88 Bryman: s. 216f. 
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Till enkäten till lärare och elever har den kvantitativa metoden valts. Orsaken till att den 

kvantitativa metoden valdes var för att få in ett underlag att utgå från till den fortsatta studien. 

Fördelen med detta metodval är att enkäten har ett mindre antal öppna frågor vilket gör den 

lättare att besvara. Samtidigt är den lätt att förstå och tar kort tid att besvara.90 

 

Andra fördelar med enkäten är att den är lätt administrera. I det aktuella fallet genomfördes 

ifyllandet av lärarenkäten i starten av en personalkonferens och de för eleverna på 

mentorstiden. Enkäten medför inte heller att intervjueffekter uppstår men tolkningar av 

frågeställningar kan inträffa. En stor fördel med enkäter är att obekväma åsikter kan 

framföras utan att kritik från omgivningen kommer eller att den enskilde behöver försvara en 

åsikt som är obekväm.91 

 

De nackdelar som finns är att det inte går att rätta till missuppfattningar, uteblivna svar eller 

att svaren blir svårtolkade. Möjligheten till uppföljningsfrågor försvinner och därmed mer 

utvecklade svar.92 Andra nackdelar är att antalet frågor måste bli kraftigt begränsade. Innan 

någon besvarar enkäten går det att ta del av hela enkäten.93 Slutligen finns det svårigheter att 

besvara enkäten om du har läs- och skrivsvårigheter eller saknar kunskaper i svenska för att 

förstå innehållet. Ett allt för stort bortfall gör att enkäten inte blir trovärdig.94 

 

5.2.2 Intervju 

Enkäten ger en kunskapsmassa om lärares och elevers erfarenheter av datoranvändning i 

skolarbetet. Men för att skaffa sig ytterligare information behöver jag intervjua ett antal lärare 

och elever i frågan. Intervjuer kan genomföras på olika sätt och här följer kortfattat en 

beskrivning av olika former av intervjuer. 

 

Den strukturerade intervjun följer ett fastställt mönster av frågor vilket ger tydliga svar men 

har svårigheter att fånga upp avvikelser eller sådant som ligger vid sidan.95 Det kan handla 

om tidigare erfarenheter med datorer som har betydelse för den egna utvecklingen. 

 

Den semistrukturerade intervjun ger möjlighet att ta in diskussioner om olika erfarenheter 

som påverkar arbetet speciellt som lärare och elever har skilda bakgrunder till att använda 

datorer. Det gör det också lättare att hitta bakomliggande faktorer som påverkar det egna 

handlandet och intresset är mot den intervjuades egna ståndpunkter.96 

 

I dessa sammanhang går det att använda sig av frågor som är halvstrukturerade och 

tematiska. Det betyder att de skall fungera som vägledande. Sedan är det svaren på frågorna 

som avgör hur det utvecklas. I den här typen av intervjuer är det mycket viktigt att göra 

inspelningar, som det sedan går att skriva ut.97    

 

Ostrukturerade intervjuer genomförs av intervjuaren utifrån ett antal frågor som har öppna 

frågeställningar. Genomförs på ett informellt sätt. Intensivintervju kallas också etnografisk 

                                                                                                                                                        
89 Bryman: s. 323. 
90 Bryman: s. 228. 
91 Bryman: s. 228. 
92 Bryman: s. 229. 
93 Bryman: s 229. 
94 Bryman: s 230f. 
95 Bryman: s. 203. 
96 Bryman: s. 206, 413 
97 Dahlgren och Johansson: ”Fenomenografi”: s. 166. 
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intervju men kan också ses som synonym till ostrukturerad intervju. Kvalitativ intervju kan 

ses som både semistrukturerad och ostrukturerad. Djupintervjuer används med 

psykodynamisk inriktning men kan även vara kvalitativa intervjuer som också är 

ostrukturerade eller semistrukturerade. Fokuserade intervjuer handlar om öppna frågor inom 

ett avgränsat område och handla om en specifik situation eller händelse.98 

 

Fokusgrupper rör samma typ av intervju som föregående men är nu riktad till en grupp som 

kan diskutera frågeställningarna för att få fram mer detaljerad beskrivning. Gruppintervju ses 

av en del som synonym för fokusgrupper men det kan också vara en situation där en 

medlemsgrupp diskuterar flera frågeställningar som bara delvis hänger ihop. Muntlig 

historieintervju vilken kan vara ostrukturerad- eller semistrukturerad där den tillfrågade 

berättar om en specifik händelse vilket kan handla om den egna upplevelsen av detta. 

Intervjuas fler kan de bindas samman i ett kluster. Livsberättelseintervju har likheter med 

muntliga traditionsintervjuer är till formen ostrukturerad för att få med den intervjuades 

livshistoria.99 

 

För den här uppsatsen har den semistrukturerade intervjuformen valts. Intervjuerna skall ses 

som en metod för att fördjupa svaren på enkätfrågorna. Speciellt hur den intervjuade 

uppfattar och det som skett och sker. Livs historier kan ge förklaringar till olika tanketrådar 

som tillsammans bildar ett mönster i undersökningen.100 

 

Fördelen att använda den kvalitativa metoden görs för att ur det insamlade materialet få fram 

en teori. Det underlättar också när ett urval av personer till intervjuer skall ske. Speciellt som 

i den här uppsatsen görs med hjälp av en flermetodsstudie som inbegriper både kvantitativa 

och kvalitativa metoder.101 

 

Andra områden som den kvalitativa metoden är att föredra gäller är följande: Trovärdighet att 

det handlar om den verklighet som den intervjuade befinner sig i. Överförbarhet får ett större 

djup i den fråga som undersöks vilket sker genom innehållsrika beskrivningar. Genom att ha 

fullständig kontroll över hela forskningsprocessen skapas en pålitlighet. Det ges en större 

möjlighet att styrka och konfirmera fakta.102  

 

Nackdelar med kvalitativ metod är att flexibiliteten som finns i intervjuerna men att kravet på 

jämförbarhet begränsar. Annan kritik som riktats är att det finns stor risk för subjektivitet plus 

att forskaren själv spelar för stor roll.103  

 

Likaså att göra generaliserande slutsatser utöver det område eller del som studien har avsett 

har kritiserats. Det gäller även svårigheter att kontrollera hur olika personer tagits ut för en 

undersökning. Däremot kan kvalitativa metoder underlätta för kvinnor att komma till tals.104  

 

 

5.2.3. Flermetod 

                                                 
98 Bryman: s. 206. 
99 Bryman: s. 205. 
100 Bryman: s. 415. 
101 Bryman: s. 347, 351 
102Bryman: s. 354ff.  
103 Bryman: s. 367f. 
104 Bryman: s. 367f. 
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För den här uppsatsen valdes att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoderna vilket är i 

linje med att välja den induktiva metoden för hela arbetet. 

 

Alan Bryman tar i Samhällsvetenskapliga Metoder upp skälen att kombinera metoderna. För 

att få fram mer konkreta fakta ur en kvantitativ undersökning är det lämpligt att kombinera 

den med kvalitativa intervjuer för att göra djupintervjuer.105  

 

De fördelar som finns med flermetoden är flera. Trianguleringen som den viktigaste vilken 

gör att resultaten av undersökningen kan bestyrkas ömsesidigt. På så sätt ökar validiteten på 

studien. Det gör också att man får en mer heltäckande redogörelse. Genom att använda två 

forskningsprocesser blir förklaringarna av resultatet bättre. Även oväntade resultat kan 

framkomma i de semistrukturerade intervjuerna.106   

 

Genom att använda sig av flermetodsforskning kan nyttoaspekten öka. Ett mycket bra 

exempel är forskningen om arbetslösa på Nya Zeeland där enkätdata kompletterades med 

intervjuer med de arbetslösa och på så sätt blev bilden mer komplex. Med det underlättades 

möjligheten till att finna lösningar.107 

 

För de som är kritiska till metoden är det flera skäl olämpligt att kombinera metoderna. 

Främst för att det handlar om olika forskningsinriktningar som inte passar ihop.108  

 

 

5.3 Insamlingsmetod 

För insamling av kvantitativa fakta i form av enkät till eleverna i årskurs 2 och till lärarna på 

gymnasiet om deras erfarenheter av datorer i skolarbetet och hur de använder datorer. 

 

De kvalitativa semistrukturerade frågorna gjordes för att utveckla innebörden av fakta från 

den kvantitativa undersökningen. Det gjordes för att ur en mängd data ”skilja mellan det 

betydelsefulla och det triviala och att identifiera betydelsefulla mönster”109 

Ett område som den kvalitativa intervjun kan tydliggöra är konflikter i klassrummet och hur 

de hanteras gällande datorer. I Fejes finns ett tydliggörande om hur det kan beskrivas.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 Bryman s. 545ff 
106 Bryman s. 560. 
107 Bryman s. 575.  
108 Bryman s. 555, Fejes: s. 36 
109 Fejes: ”Kvalitativ forskning och kvalitativ analys” s. 35 
110 Fejes: s. Genom att ställa några frågor tydliggörs hur en konflikt kan beskrivas i ett klassrum. 35f. 
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5.4 Urval 

För insamling av kvantitativa data gjordes ett systematiskt urval med semistrukturerade 

frågor till eleverna i årskurs 2 och till lärarna på gymnasiet om deras erfarenheter av datorer i 

skolarbetet och hur de använder datorer.111 

 

För insamlingen av kvalitativa data skulle de utvalda lärarna genom klusterurval i flera steg 

och väljas ut för att täcka in gymnasiet, ålder, etnicitet och kön. För urval av eleverna gällde 

etnicitet, kön och att samtliga nationella program skulle vara med. Det kom att ge 16 personer 

att intervjua varav 8 lärare 4 män och 4 kvinnor och 8 elever 4 pojkar och 4 flickor.112 

 

5.5 Genomförande 

Enkäten med semistrukturerade frågor genomfördes till lärarna under en skolkonferens där de 

vid konferensens början fick fylla i enkäten. De informerades också om vad syftet var med 

enkäten och vad den skulle användas till. 

  

Eleverna nåddes med hjälp av deras mentorer och de fyllde i enkäten på mentorstiden. 

Därigenom fick jag också möjligheten nå alla elever i årskurs 2 öka. Speciellt som många 

kunde vara svåra att nå då de praktiserar på olika arbetsplatser runt om i länet.  

 

En pilotenkät genomfördes med en klass varefter vissa justeringar gjordes av frågorna innan 

enkäten sändes ut. 

 

De semistrukturerade intervjuerna gjordes med de 16 utvalda lärarna och eleverna på skolan. 

En intervjulista användes (se bilaga 1 och 2) Vid intervjuernas början gavs en resumé av 

enkätundersökningens resultat. Ordningsföljden på frågorna följdes. Vikt lades också ner på 

att intervjuerna som hölls i skolans lokaler skedde i en lugn miljö. 

 

Flera av svaren relaterades till tidigare erfarenheter med datorer på andra arbeten eller 

tidigare skolgång. Både lärare och elever kom under besvarandet av frågorna in på sådana 

områden som utvecklade svaren och hade karaktären av livsberättelser.  De har kunnat 

verifieras med forskningslitteratur. 

 

Tidsåtgången vid genomförandet av intervjuerna var mellan 15 till 30 minuter.  

Samtliga intervjuer finns inspelade på band och förvaras hos författaren.  

                                                 
111 Bryman s. 185. 
112 Bryman: s. 186. 
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5.6 Bearbetning och analys 
Den kvantitativa analysen omvandlades till statistik i form av stapeldiagram vilket gjordes för 

att skapa åskådlighet över materialet och följer det metodval om presentation som 

presenterades tidigare.113  

 

De kvalitativa semistrukturerade intervjuerna bandades och transkriberades. Citaten som 

finns med i resultatet kommer från djupintervjuerna. Vilka framtogs med stöd av den 

analysmodell som Fejes föreskriver. Den analysmodell som användes är den som beskrivs 

som fenomenografisk analysmodell.114   

 

Efter att jag skrivit ut intervjuerna grupperades svaren på frågorna från enkäten/intervjuerna.  

Speciellt steg 2 – kondensation vilket betydde att ta ut de mest betydelsefulla uttalandena. De 

kunde bilda kommentarer till diagrammen i undersökningen.115  

 

Här gjordes i förekommande fall jämförelser mellan skillnader i uppfattningar i något fall 

gjordes också direkta jämförelser forskningslitteraturen. Dessutom lades också förklaringar in 

till begrepp som de intervjuade använde sig av vilka inte är kända av en bredare krets. 

Slutligen finns egna kommentarer till resultat som har varit intressanta.116 

 

5.7 Vetenskapsrådets etiska övervägande 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) skall forskning bedrivas utifrån etiska överväganden. 

Forskningen i sin helhet har ett ansvar för samhället och dess medborgare. Den är också 

viktig för utvecklingen och det ställer krav hur den bedrivs. Speciellt gäller det att inte någon 

utsätts för psykisk eller fysisk skada eller kränkning. Det benämns som individskyddskravet. 

Den är uppdelat i informationskravet, samtyckeskravet, konfedentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

De lärare och elever som deltagit i enkäten och som utgör basen för hela uppsatsen har av 

mig eller i de fall jag själv inte kunde delta, blivit informerade om syftet för detta 

examensarbete och att deras medverkan var frivillig. Detta enligt informationskravet från 

Vetenskapsrådet. 

 

På samma sätt har de sexton lärare och elever som deltagit i intervjuerna har informerats om 

att deras medverkan är frivillig. De har informerats om att intervjuerna bygger på den enkät 

som tidigare utförts. De har själva fått bestämma hur länge de deltog. Därigenom har 

samtyckeskravet följts. 

 

För att uppfylla konfedentialitetskravet är samtliga medverkande avidentifierats. Det gäller 

också skolans namn och den kommun där den är belägen. 

 

Nyttjandekravet har inte tillämpats då det insamlade materialet inte använts i kommersiellt 

syfte eller något i icke vetenskapligt syfte.117 

 

 

 

                                                 
113 Se 5.2.1 Enkäten 
114 Dahlgren och Johansson: s. 167ff.  
115 Dahlgren och Johansson: s. 168. 
116 Dahlgren och Johansson: s. 169. 
117 Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer. 
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5.8 Metoddiskussion 

I kvantitativa undersökningar bedöms kvaliteten efter kriterier som reliabilitet och validitet. 

Med reliabilitet menas att undersökningen kan återupprepas flera gånger och resultatet blir 

likartat. Därför är det viktigt att ha flera indikatorer på att de som besvarat enkäten har 

besvarat frågorna korrekt.118 

 

Med validitet menas att frågan verkligen mäter det jag avser att mäta. Det är viktigt att tänka 

på när du utformar frågan men också hur de svarande bedömer frågan och besvarar den.119 

Det var därför en pilotenkät genomfördes för att se hur frågorna uppfattades av de som skulle 

besvara enkäten.120 

 

Svarsfrekvensen på enkäter är viktig speciellt om resultatet skall utgöra grunden för vidare 

studier i ämnet. Ett stort bortfall skulle innebära att värdet av enkätsvaren skulle minska. I 

min undersökning var det för lärare 87 % och för eleverna 85 % vilket får anses som bra.121 

 

Beträffande den kvalitativa undersökningen passar inte begreppen reliabilitet och validitet in 

på samma sätt som i den kvantitativa. Det finns flera andra alternativ att tillgå. Den metod 

som passar för det här arbetet är triangulering. Metoden gör det möjligt att använda flera 

metoder vid studier av sociala källor. Dessutom stämmer det väl in när både kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar används för att redovisa resultatet.122 

 

För den här uppsatsen har ovanstående kriterier för kvalitativa undersökningar uppnåtts.  

Syftet och forskningsfrågorna kan anses överensstämma med resultatet. De svar som de 

intervjuade har gett får anses besvara frågan vad har införandet av datorer haft för påverkan 

på undervisningen för lärare och elever? 

 

I den tidigare forskningen finns samband mellan den som påvisar skillnader som finns mellan 

lärare och elever vad gäller inställning till datorer och dess användning. Men också hur 

utomstående påverkar införskaffandet av datorer där pedagogiska hänsynstaganden spelar 

mindre roll. Redovisningen kommer visa hur det går till. 

 

Insamlingen av data från lärare och elever har fungerat väl. Detsamma gäller intervjuerna där 

de som blivit tillfrågade har ställt upp. Samtliga intervjuade har anonymiserats enligt de 

regler som Vetenskapsrådet har utgivit. 

 

 

 

                                                 
118 Bryman: s. 161f. 
119 Bryman: s. 163f. 
120 Bryman: s. 258f.  
121 Bryman s. 231f.  
122 Bryman: s. 351ff. 
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6 Resultat 
 

6.1 Lärares erfarenheter av datorer i undervisningen 

 
6.1.1 I vilken miljö var det första gången som du kom i kontakt med datorer? 

 

Lärarna har inte angivit någon ålder, utan har istället skrivit när de gick sin lärarutbildning 

förutom de yngre lärarna. De har kunnat relatera till tidig ålder och är födda efter 1970. Av de 

semistrukturerade intervjuerna framkom att de flesta lärare hade stött på datorer under 

tidigare arbeten:  

 

kom i kontakt med datorer var i början 1970-talet när jag arbetade som sekreterare på ett 

verkstadsföretag. Då fick jag och övriga sekreterare samt kontorspersonal en förevisning av 

datorer på stadshotellet av en man som visade hur en dator kunde fungera. Bildskärmen var 

svart med gröna siffror och den utrustningen ställde sig vi närvarande skeptiska till dess 

funktion. Speciellt som det sades att den skulle rationalisera bort kontorspersonal på 

företaget.123  
 

Eller under utbildning:  

 
kom 1979 under min ingenjörsutbildning på högskolan i Sundsvall i kontakt med datorer. Med 

hjälp av datorer fick vi göra komplicerade räkneoperationer vilka tidigare hade lösts med hjälp 

av räknedosa och räknesticka. Det vi fick lära oss var att programmera datorn för att utföra 

beräkningar.124  

 

För de yngre lärarna har det handlat om någon av föräldrarna har haft tillgång till datorer: 

 
Skulle nog säga att jag var i 10 årsåldern när jag besökte min pappas arbetsplats på landstinget i 

Vänersborg.  Pappa visade hur de med hjälp av datorn kunde framställa olika figurer. På egen 

hand var jag fjorton år och det var med en hemdator vic20 och på den kunde vi göra 

programmering med hjälp av kassettband i ett program som hette basic.125 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
123 Intervju den 25/3-15. s. 8. 
124 Intervju den 25/3-15. s. 7. 
125 Intervju den 30/3.15. s. 14. 
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6.1.2 Din inställning till användande av datorer i skolan?  
 

Tabell 1 Fördelning av lärarnas inställning till införandet av datorer i skolan.126 

 
 

 

En av de intervjuade lärarna såg följande möjligheter att använda datorer i skolan:  

 
Datorn är ett bra hjälpmedel som fungerar som ett utmärkt verktyg för undervisning i skolan 

vilket borde utvecklas mer. I svenska 2 för invandrare där B-L undervisar fungerar datorn på ett 

oslagbart sätt och med dessa många funktioner underlättar det undervisningen. Speciellt att det 

finns översättningsprogram men också länkar till läromedel som underlättar hemarbete. 

Därigenom snabbas inlärningen på för att lära sig ett nytt språk vilket datorn medverkar till. 

Man bör lära ut fingersättningsprogram så får man större utbyte av datorn vilket underlättar 

inlärningen av språket. Det är viktigt att veta vad datorn skall användas till för att den skall vara 

ett stöd i undervisningen.127 

 
Oundgängligt går inte att vara utan den. Enda stora informationskanalen vilket är viktigt för 

information handlar om färskvara. Det är numera en naturlig del av människors vardag speciellt 

för ungdomar vilka har svårigheter att använda datorer seriöst.128 

 

Inställningen till datorer är positivt men det finns nyanser:  

 
Datorer skall användas genomtänkt och ha en bra anledning till att användas. Kräver dessutom 

förberedelse att skapa egna lektioner med dator tar tid. För egen del vill M gå vidare från 

powerpoints till att integrera filmer och exempelvis se och höra hur andra som undervisar i 

engelska går till väga. För det finns ett stort utbud på internet.129 

 

I jämförelse med Everett M Rogers kurva som Jedeskog hade med i sin undersökning så har 

vi färre grupper. Läggs osäkra och negativa ihop är det majoritet av lärarna för men med en 

stor grupp är osäkra eller negativa.130  

 

                                                 
126 I tabellerna är det antalet lärare eller elever som i annat fall anges detta. 
127 Intervju den 25/3-15. s. 8. 
128 Intervju den 1/4-15. s. 21 
129 Intervju den 27/3-15. s. 11. 
130 Se figur 3 på s. 6. 
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6.1.3 Vilken utbildning har du fått för att kunna använda datorer i undervisningen? 

 

Tabell 2 Lärarnas utbildningsbakgrund för att kunna sköta datorer. 

 
 

Utbildningsnivån för lärarna är mycket blandad vilket är något som indikerar på att det finns 

ett utbildningsbehov. Det kompenseras med egen insats vilket följande citat ger belägg för: 

 
Utbildningsmässigt har J fått lära sig dator och mer specifikt ämnesmässigt är det ”learning by 

doing” som gäller och på så sätt lärt sig nya saker att ta upp i undervisningen. Vilket behövs 

speciellt som det finns en snabb utveckling inom området. Tagit upp frågan i utvecklingssamtal 

utan att få något gehör. Samma sak gäller också andra lärare som undervisar på 

estetprogrammet.131 

  

Mer förvånande är att endast en mindre grupp anser sig ha gått igenom PIM vilket var en stor 

utbildningsinsats på gymnasiet för några år sedan. Däremot stämmer siffran bättre emot hur 

många som arbetar med PIM i sin undervisning. Se nästa fråga vilket också verifieras av 

eleverna som anser att de lärare som använder powerpoint är lättare att följa i sin 

undervisning än andra.132 En av de lärare som använder detta medium säger följande: 

  

Att vi lärare har genomgått PIM ställer krav på oss pedagoger att använda dessa kunskaper i 

undervisningen. För egen del så tycker jag att poverpoint är suveränt att använda gentemot 

eleverna. I övrigt är det datautbildning efter eget intresse. Brister i datautbildningen finns det 

också hos våra elever vilket skapar svårigheter.133 

 

En slutsats som kan dras är att det finns en förbättringspotential att utveckla för de lärare som 

inte jobbar på detta sätt. Det gäller också den relativt stora grupp som saknar datautbildning! 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 Intervju den 23/3-15. s. 1. 
132 Flertalet av de djupintervjuade eleverna pekar på att detta arbetssätt som eftersträvansvärt. Se vidare 6.2.6. 
133 Intervju den 24/3-15. s. 3. 
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6.1.4 Hur använder du datorer i undervisningen? 

 

Tabell 3 Lärarnas användning av datorerna. 

 
  

Det klart dominerande området som lärarna använder datorn är inte till undervisning! Utan 

till  lektionsplanering följt av sökningar på nätet! 

 

Men följande citat visar hur datorn kan användas av en lärare i undervisning:  

 
Använder datorn för att visa videoklipp eller för att eleverna i grupper ser och lyssnar på videos 

för att sedan använda dem i eget arbete och exempelvis lära sig uttal med grammatiskt riktigt 

uttal. Filmer för helklass, grammatikövningar där eleverna snabbt kan få respons vilka också är 

tävlingsinriktade. Det kan användas till elever som är motiverade till dessa uppgifter. Skriva 

uppsatser och bearbeta dem. Bra för de elever som är dyslektiker. Göra och använda 

PowerPoints är bra både för mig och eleverna. Datorn används till kommunikation med 

eleverna via Edwise där rum finns för de olika kurserna och till egen planering.134 

 

Även en mer avsnävad inriktning kan visa på den bredd som finns för datorns olika 

användningsområden:  

 
På musiklektionerna använder J datorer på olika sätt. Hämtar hem midifiler vilket handlar om 

modern musik spelad på keyboard vilket i ett notspelningsprogram kan förvandlas till noter som 

eleverna kan lära sig spela en melodi. Notspelningsprogram kan också användas när eleverna 

skall gör egna låtar för att höra hur de låter. Gäller även när större arrangemang skall skapas 

inför konserter. Gehörstämningsprogram gör det möjligt för eleverna kunna öva det egna 

spelandet på ett instrument kan då se hur det skall gå till.135 

 

För att exemplifiera ett experiment kan datorn användas på följande sätt: 

 
Använder youtube sparsamt men just nu använder jag det för att visa olika fysikaliska 

experiment som Tacoma bron vilken kommer i svängning vilket får den att brytas sönder.136 

                                                 
134 Intervju den 27/3-15. s. 11  
135 Intervju den 24/3-15. s. 1. 
136Nationalencyklopedin: Tacomabron i delstaten Washington USA kollapsade den 7 nov 1940 pga. av att dess 

konstruktion inte släppte igenom vindar. Händelsen filmades vilket också förklarar händelsen. Vid 

återuppbyggnaden togs hänsyn till detta och den ”nya bron” har hållit. Intervju den 30/3-15 s.15.  
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En av de intervjuade lärarna pekade på datorns roll i kommunikationen med eleverna: 
 

Viktigt när gäller att hålla kontakter med eleverna och kommentera deras arbeten. Använder då 

kommentarsfunktionen i datorn får då också en bra dialog med eleverna. Över huvud taget 

används datorn till att kommunicera med eleverna.137 

 

Det finns anledning att reflektera över resultatet på den här frågeställningen, att 

lektionsplanering och sökning anges som användningsområden ser rimligt ut. Men sedan 

verkar det alla respondenter inte uppfattat att frånvarohantering är en del av undervisningen. 

Därtill har den satsning som gjordes inom ramen för PIM inte gett det genomslag i 

undervisningen som kunde förväntas.138 

 

6.1.5 Hur stor del % av lektionstiden använder du datorer? 

 

Tabell 4 Lärarnas användning av datorer på lektionstid angivet i % 

 
 

 

Majoriteten av lärarna använder datorn 40 % eller mindre av lektionstiden. 

Av de intervjuade lärarna finns de med i alla 4 grupperna men majoriteten av dem låg över  

41 %.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
137 Intervju den 25/3.15. s. 8. 
138 PIM står för praktisk IT och mediekompetens som startades av Skolverket för att höja kunskapsnivån bland 

landets lärare. Projektet avvecklades 1 juli 2013. http://www.skolverket.se  

http://www.skolverket.se/
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6.1.6 Hur upplever du att eleverna använder datorer i skolarbetet? 

 

Tabell 5 Lärarnas uppfattning om hur eleverna använder datorer i skolarbetet. 

 
 

Det är mycket tydligt vad lärarna anser att eleverna använder datorerna till. Det är att skriva 

rapporter, söka fakta och att ägna sig åt sociala medier. Frånsett sociala medier kan en 

jämförelse göras med Jedeskogs Lärare vid datorn. Hon beskriver att det eleverna ägnar sig 

främst åt i skolarbetet är rapportskrivning och faktasökning.139 

 

Utvecklingen på det här området stämmer till eftertanke och behöver analyseras djupare. 

 

De lärare som är kritiska mot elevernas användande av sociala medier uttrycker sig så här: 

 
För att användningen av data på de ”rätt sätt” kan vi som lärare måste vi lärare fortsätta att 

påtala vad det har för betydelse för fortsatta studier inom om musikområdet. Avstängning av 

datorer är också ett alternativ att tillgripa!140  
 

Ett annat lärarperspektiv mer som utgår från den egna professionen säger följande:  

 
Som pedagog ingår att se till att eleverna ägnar sig åt skolarbetet och inte har sidoaktiviteter på 

sociala medier. Här spelar det in vilka förväntningar som finns på att lärare tillåter detta. Därför 

är det pedagogens ansvar att bestämma hur lektionen skall avlöpa. Därför gör du skolarbetet på 

lektionerna blir det mindre att göra hemma! Då går det också att få den hjälp som behövs av den 

lärare som leder lektionen. 141 

 

Samma lärare säger också att:  

 
På rätt ställe kan också Facebook vara ett värdefullt inslag i undervisningen!142 

 

Samtliga lärare som intervjuats påtalar vikten av att lektionerna är planerade på ett sådant sätt 

så att möjligheten att använda sociala medier minimeras. 

                                                 
139 Jedeskog: Lärare vid datorn. s. 22. 
140 Intervju den 23/3-15. s. 2. 
141 Intervju den 24/3-15. s. 3. 
142 Intervju den 24/3-15. s. 3 
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Sedan finns det förklaringar till resultatet. En lärare som har nyanlända elever säger så här: 

 
Nyanlända elever har svårigheter till att få datorer som kan stödja dem i deras handikapp. 

Alla har fått kryckor men ingen vet de fungerar i bästa fall fungerar de som skrivmaskiner.143 

 

En lärare med längre erfarenhet från svenska 2 undervisning utvecklar resonemanget för den 

nämnda elevgruppen på följande sätt: 

 
För de nyanlända finns det alltid en inlärningsperiod. Viktigt att komma ihåg är att det är först 

under innevarande läsår som nyanlända elever i större utsträckning får tillgång till datorer. Det 

gör att de lättare kan lära sig språket och snabbt kan googla fram svar på olika frågor de ställer. 

Datorn har klart lyft svenska 2 undervisningen! Datoranvändningen breddar kunskapen hos 

både lärare och elever vilket är häftigt! Problemet med sociala medier har minskat sedan 

eleverna fått egna datorer istället för fasta datorer.144 

 

En annan erfaren lärare uttrycker sig så här: 

 
Skulle vilja spärra internet under lektionstid men de bärbara datorerna går det inte att spärra.  

Det trådlösa nätverket går däremot att spärra under lektionstiden. Lyckas jag inte stävja den här 

aktiviteten har jag misslyckats. Därför beror det på hur undervisningen läggs upp. Vet man 

tidsåtgången för att lösa uppgifter så blir det liten tid över till annan verksamhet. Dessutom är 

jag mycket skarp i kritiken mot de elever som ägnar sig åt sådant.145 

 

6.1.7 Vad kan förändras med datoranvändning i skolan? 

 

Tabell 6 Förslag till hur datoranvändningen kan förändras i skolan.  

 
 

Som framgår av tabellen är det fem områden som lärarna anger som där de vill ha 

förändringar.  

 

 

 

                                                 
143 Intervju den 1/4-15. s. 21. 
144 Intervju den 25/3-15. s. 8. 
145 Intervju den 25/3-15 s. 6.  
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Lärarna framhåller olika saker som de anser behöver förändras. När det gäller en bättre 

lärplattform finns flera förslag om förändringar: 

 
Skulle vilja bygga upp databaser i de olika ämnena med lätthanterliga länkar. Då skulle mindre 

tid behöva ägnas åt surfning vilket skulle vinna tid i skolarbetet. Därför att kunskapen om att 

söka efter uppgifter är mycket skiftande. Edwise är användarmässigt svårhanterligt. Som 

programmerare skulle jag vilja göra det enklare. Det gör att ur användarsynpunkt är det 

tillkrånglat och överambitiöst när det byggts ut.146  

 

Ta datorn på allvar. Hur skall vi hantera detta arbetsredskap så att vi bättre får den med i vår 

verksamhet? Därför behöver vi lära oss mer men vi har långt kvar till målet. Tycker att edwise 

är bra men vi behöver lära oss mer om dess funktion. Viktigt att kunna komma åt 

omdömesmapparna lättare.147 

 
Vill ha mer utbildning i data för både elever och lärare. Därtill behöver elever få ökad kunskap 

om hur de speciella hjälpprogrammen fungerar men även lärare behöver få ökad kunskap.148 

 
Viktigt är att eleverna får mer information om hur lärplattformen fungerar. Det handlar också att 

den skall vara lika för alla elever då kan skolarbetet fungera bättre. Den här typen av 

introduktionsprogram har funnits men senare tagits bort vilket försvårar. Det kan handla om 

klipp och klistra övningar och formatering vilket behövs när du skall skapa dokument av olika 

slag.149 

  
Vidare behövs det en arbetsgrupp bland lärarna som kontinuerligt arbetar med att utveckla 

lärplattformen. För datautvecklingen tar aldrig paus! När vi hösten 2014 fick nya datorer var 

inte lärarna tillfrågade om vilka önskemål som fanns på den nya datorn. Det är sådant som 

arbetsgruppen kan förbereda. Här finns det också anledning att se över de arbetsplatser som 

lärarna har och där ergonomin släpar efter. 150 

 

Datorer till alla är viktigt och gäller särskilt för de som kommer från andra länder: 

 
Viktigt är att alla elever på skolan har tillgång till en egen dator. På introduktions-programmet 

finns det för närvarande ett 40-tal elever som saknar egna datorer. Det skulle snabba på 

inlärningen av det nya språket och öppna upp för att också läsa andra ämnen. Därigenom skulle 

språket få en helt annan bredd och djup. Det skulle med hjälp av datorn få en större möjlighet 

att klara studierna på gymnasiet. Att behärska datorn och dess funktioner är en viktig 

förutsättning för att klara sig. Man bör lära ut fingersättningsprogram så får man större utbyte av 

datorn.151 

 

När det gäller stödmaterial finns följande förslag; 

 
På gymnasiet kan mer göras för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Många lärare 

saknar kunskap om det material som finns på dataområdet!  Trots att programmen är enkla och 

billiga. Där har Prins Wilhelm (PW) en stor förbättringspotential! Något som också skulle 

kunna användas i marknadsföringssyfte att berätta att vi har program som kan underlätta för den 

här elevgruppen. En sådan sak återfinns sällan i de material som skickas till ungdomar som skall 

söka gymnasiet.152 

 

 

                                                 
146 Intervju den 25/3-15. s 6 
147 Intervju den 30/3-15. s. 18 
148 Intervju den 1/4-15. s. 21. 
149 Intervju den 24/3-15. s. 4.  
150 Intervju den 24/3-15. s. 4. 
151 Intervju den 25/3-15. s. 9 
152 Intervju den 23/3-15. s. 1. 
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Det finns ett förslag som tar upp en viktig sak när det gäller undervisning med datorer 

nämligen mer ämnesinriktad didaktik:  

 
En förändring av datoranvändningen måste utgå från vilka kurser som vi har. Mer fortbildning 

som är ämnesinriktat. Vi skulle också kunna ha kollegial fortbildning för att se vad vi gör med 

lärplattformen. Behöver vi innonaviteten måste vi ha någon insatt i frågan.153 

 

Beträffande datorernas storlek och utformning kommer följande synpunkter: 

 
Vill ha större skärm och tangentbord! Däremot är det bra att nuvarande datorer är bärbara vilket 

underlättar på lektionerna.154  
 

Ytterligare exempel på vad ämnesinriktad datadidaktik kan innebära: 

 
Effektivisera många processer som kursutvärderingar så att man snabbt får fram ett resultat vad 

eleverna tycker. När det görs på datorn kan det vara kopplat så att resultatet ges i form av ett 

diagram vilket finns på tidningarnas hemsidor. Göra analyser i no-ämnen med hjälp av olika 

dataprogram. 

 

Matematikprogrammet latex kan användas som ett ordbehandlingsprogram med programmering 

speciellt när det gäller att ställa upp ekvationer i rapporter så att de blir snyggt uppställda. Ett 

annat är oktav som är ett öppet program som nyttjar matlab vilket är dyrbart.  

I det här programmet går det att göra beräkningar.155 

 

Ha kontakt med andra skolor via dator vilket vi haft tidigare. Kan också ha skapa konferenser 

som ökar förståelsen. Se på föreläsningar från högskolor och universitet.  

Undersöka vilket datastöd som de olika ämnena behöver på PW. Terminen skulle kunna starta 

med en crashcourse dvs. snabbt förklara vad datorn kan användas till i de olika ämnena och 

vilken policy vi har för datorer. Då skulle edwise vara basen för att skapa olika grupper elever 

och lärare som jobbar med olika projekt.156 
 

6.1.8 Övrigt 

 

En av de intervjuade lärarna pekar att kunskaper om spels betydelse för barns och utveckling 

kan utnyttjas mer i skolan: 

 
A gläds åt att den samlade vetenskapen ser spel på dator som något positivt och utvecklande. 

Spel utvecklar många sinnen vilket också är den egna erfarenheten av spelande. Därför skall 

man som speciellt som lärare vara försiktig med omdömen om ungdomars spelande. Skall du 

kritisera så är det viktigt att ha bra på fötterna i frågan. Därför behöver vi lärare känna till vad 

vetenskapen säger om spel som en utvecklande faktor för barn och ungdomar. Det betyder inte 

att det är okej att spela dygnet runt. 

 

För att organisera lanspel på grundskolan så har A hjälpt eleverna i årskurs 8 och 9 att sätta upp 

deras spel. Självfallet är också eleverna med och bygger upp spelet så att de får kunskap om hur 

det går till vilket är en viktig sak.157 

 

  

 

 

                                                 
153 Intervju den 27/3-15. s. 11. 
154 Intervju den 27/3-15. s. 11. 
155 Intervju den 30/3.15. s. 14.  
156 Intervju den 26/3-15. s. 15f. 
157 Intervju den 25/3-15. s 6. 



 30 

6.2 Elevers erfarenheter av datorer i undervisningen 

 

6.2.1 I vilken miljö var det första gången som du kom i kontakt med datorer? 
 

Tabell 7 Ålder som eleverna hade när de första gången kom i kontakt med datorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljön där eleverna oftast första gången träffar på datorer är i hemmet. Eleverna har också 

haft en mycket tidig kontakt med datorer. Över hälften av dem har det redan innan de börjar 

skolan haft kontakt med datorer. Det sker på två sätt. Genom att de sett äldre syskon använda 

datorer vilket oftast handlat om olika spel eller föräldrar som arbetar med datorer.  Två av 

eleverna uttrycker sig på följande sätt:  

 
Var en 3-4 år när jag första gången kom i kontakt med datorer. Testade olika spel vilket berodde 

på nyfikenhet vad mina två äldre syskon gjorde för något.158 
 

Min pappa utbildade sig till it-tekniker vilket gjorde att datorer har funnits i hela mitt liv.  På en 

dator som pappa byggde själv kom jag att spela spel vilket hände när jag var 3 år.159 

 

De som har börjat skolan har ofta kommit från länder där det saknats datorer: 

 
När jag kom till Sverige och gick i årskurs 3. Det var på lågstadiet som jag såg en dator. Läraren 

visade vad som kunde göras med datorn. Vi elever brukade spela spel.160 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
158 Intervju den 30/3-15. s. 14. 
159 Intervju den 25/3-15. s, 3. 
160 Intervju den 31/3-15. s. 19 
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6.2.2 Din inställning till användande av datorer i skolan? 

 

Tabell 8 Elevers inställning till datorer i skolan. 

 
 

Elever har en mycket positiv inställning till datorer. De ser den som ett verktyg där det snabbt 

går att söka fram fakta vilket underlättar i skolarbetet. Det går också lättare att föra 

anteckningar på dator än att skriva för hand.   

 

Ett mycket balanserat svar från en av de djupintervjuade eleverna:  

 
Datorer är ett utmärkt hjälpmedel i skolan men att inslaget av datorer och dess användning är 

för mycket i skolan. Det som försämras är skrivandet både för mig och andra elever, både 

stilmässigt och grammatiskt. Dessutom påverkas synen negativt av för mycket arbete med 

datorer. Positivt med datorer är att jag som dyslektiker kan få hjälp av olika datorprogram vilket 

gör att texten blir riktig grammatiskt och därmed förstådd av andra. Snabbt tillföra ny 

information från internet likaså kontrollera riktigheten i olika saker som tas upp i skolarbetet. 

Gäller särskilt nya forskningsresultat som inte finns i läromedel eller på biblioteket!”161 

 

Just datorn som hjälpmedel är viktigt speciellt om du är dyslektiker: 

 
Positivt, det underlättar skolarbetet och går snabbare att söka fakta när vi arbetar med en uppgift 

istället för att gå till biblioteket för att leta fram rätt bok med den uppgift som söks. Rättnings-

program som är till nytta för mig som är dyslektiker. Finns också böcker som jag kan lyssna 

på.162 

 

Men finns också de som pekar på det negativa som ökad datoranvändning medför: 

 
Ganska bra hjälpmedel men om du använder det för mycket får man ont i ögonen och 

huvudvärk vilket jag fått. Men det är mest positivt med att använda datorer.163 

 

 

 

                                                 
161 Intervju den 25/3-15. s. 5. 
162 Intervju den 30/3-15. s. 13. 
163 Intervju den 31/3-15. s. 19. 
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Ett mycket ”avskalat” svar gav en elev på yrkesinriktat program om datorer i skolan: 

 
Simpelt dvs. du slipper använda pennor och sudd för att skriva, speciellt när du skall göra 

uppsatser. På vårt program arbetar vi inuti datorn som består av olika delar. Det vi gör är att ta 

isär den byta ut grafikkort och processor. Vår utbildning går ut på att byta delar på datorn och 

programmera, undantaget lödning och tillverkning av olika delar som sätts samman till bilar 

som styrs av kretskort. De sistnämnda programmeras för att kunna fungera.164 

 

6.2.3 Vilken utbildning har du fått för att kunna använda datorer i undervisningen? 

 

Tabell 9 Elevernas utbildningsbakgrund för att kunna sköta datorer. 

 

 
 

Som framgår av diagrammet är eleverna till stor del självlärda eller fått kortare utbildning 

under grundskolan. Av de intervjuade har merparten fått sin utbildning på låg- och 

mellanstadiet. 

 

Det som gymnasiet utbildat i är datasystem och olika funktionsutbildningar: 

 
På gymnasiet har det både i början av båda årskurserna fått utbildning i tillämpningen av 

edwise. Därtill har enskilda lärare hjälpt till med att lära ut nya funktioner på datorn vilket 

underlättar skrivandet på datorn.165 

 

På de gymnasieprogram som i större utsträckning i sin färdighetsutbildning:  

 
Datorn har hjälpt mig med skrivandet men också att göra musikvideos vilket mitt kommande 

gymnasiearbete kommer att handla om.166 

 

 

 

 

                                                 
164 Intervju den 30/3-15. s. 17. 
165 Intervju den 23/3-15. s. 5. 
166 Intervju den 27/3-15. s. 12. 
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Samma elev ser också fördelar men även farhågor med att datorer tar över det som utförs av 

människor som exempelvis spela levande musik: 

 
För mig som så kan jag göra det mesta med hjälp av datorer vilket underlättar musicerandet. 

Kan snabbt höra hur olika toner låter istället för att använda pianot. Det är just själva upplägget 

som vi får lära oss på gymnasiet. För mig är det viktigt att datorerna hjälper mig att spela musik 

inte att de skall ta över. Men frågan är hur det kommer gå i framtiden? För det finns ju musik 

redan idag som är framställd med datorer.167 

 

 

6.2.4 Hur använder du datorer i undervisningen? 

 

Tabell 10 Elevernas användning av datorer i undervisningen. 

 
 

Eleverna använder datorer i första hand till att söka fakta men också att använda datorn till att 

få hjälp i hemarbetet med studierna i matematik: 

 
Använder datorn till att skriva uppsatser och rapporter men även att göra powerponints och på 

youtube hitta extrainformation om matematik vilket kan behövas om du är hemma eller när inte 

lärarna är på plats i skolan. Finns mycket material att studera samma sak gäller också fysiken. 

Antecknar också på datorn när lärarna föreläser.168 

 

Det kan också skilja sig åt i vilka ämnen som datorn används men också att några av lärarna 

lägger ut arbetsuppgifter på facebook: 

 
Använder datorn när jag skriver olika arbeten och tar då fram källor på internet. Det gäller 

religion, historia och samhällskunskap. Men i matten används inte datorn. Vid hemarbete med 

olika språk används datorn för att kolla hur ord skall uttalas Använder edwise i liten 

utsträckning, kanske en gång i veckan. I annat fall för att kolla omdömen. Däremot har vi en 

grupp på facebook där lägger läraren ut material och uppgifter till oss. Men här skiljer sig 

lärarna åt några på facebook och andra på edwise.169 

 

                                                 
167 Intervju den 27/3-15. s. 12 
168 Intervju den 26/3-15. s. 10. 
169 Intervju den 31/3-15. s. 19 
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Från en av eleverna framkommer följande angående datorns användning: 

 
Datorn är till för att göra skolarbete på. Exempelvis anteckningar på datorn. I matematik 

används inte dator. Men är det lång håltimme kan man ju se på någon film istället. Det är lättare 

att göra skolarbetet hemifrån. Däremot är det andra datorer som används på min praktikplats.170 

 

På ett program med teknikinriktning är användningsområdena klart tydliga: 

 
På teknikprogrammet använder vi datorer mer än på andra program jobbar med programmering 

i datorteknik vidare med cad.171 

 

Resultatet stämmer väl med det som lärarna anser att eleverna gör i skolan men att eleverna 

ser att användningsområdet går att utveckla! 

 

6.2.5 Hur stor del % av lektionstiden använder du datorer? 
 

Tabell 11 Elevernas procentuella användning av datorer på lektionstid. 

 
 

Majoriteten av eleverna uppger att de använder datorer över 40 % på en lektionstid. De 

intervjuade har också verifierarat den höga användningsnivån. En av eleverna pekar på att 

datorn för eleverna också en del av deras sociala liv vilket också påverkar skolarbetet: 

 
Runt 50 % men mycket i umgänget med andra människor! Men för mycket datoranvändning 

gör att datorerna tar över vilket också påverkar skolarbetet. De sociala medierna har i viss mån 

gått över styr vilket är negativt!172 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

                                                 
170 Intervju den 30/3-15. s. 14 
171 Intervju den 26/3-15. s. 10. Nationalencyklopedin: CAD är ett databaserat ritningsprogram där det föremål 

som konstrueras kan ses tredimensionellt.  
172 Intervju den 27/3-15. s. 12. 
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6.2.6 Hur upplever du att lärarna använder datorer i sin undervisning? 

 

Tabell 12 

 
 

Statistiken visar att de lärare som använder PowerPoint är det mest framträdande formen av 

datoranvändning sett utifrån elevernas synvinkel. Det finns också skillnader mellan lärarna. 

Det är PowerPoint som är mest uppskattad av eleverna och tas också upp av merparten av de 

djupintervjuade eleverna vilka på olika sätt pekar på de fördelar användandet medför: 

 
Några av lärarna använder PowerPoint vid genomgångar, lägger ut arbeten, tar närvaro och 

söker information. Det skiljer sig mellan lärare i religion som använder mycket PowerPoint och 

söker information. I svenska däremot närvaro och lägga ut arbeten, i matematik inget 

genomgångar på whiteboard istället och en lärare använder facebook istället. Motivet till 

sistnämnda är att den läraren menar att det är lättare att gå in på facebook än edwise. Men andra 

lägger upp arbeten i båda men kommunikation på facebook.173 

 
Det är skiftande men många lärare lägger ut material och omdömen om arbeten. Det kan variera 

från de som lägger ut mycket till lite. Det finns de som har powerpoints på varje lektion vilket 

är mycket bra! Speciellt om man samtidigt kan förklara så blir det lätt att förstå. Det är något 

som fler borde göra!174  

 

Omdömena i intervjuerna skiljer sig åt och kan vara mycket tydliga: 

 
Flesta lärarna använder inte datorer vilket kan bero på att de inte vet hur datorer fungerar. 

Däremot behärskar lärarna i yrkesämnen datorer och då mycket bra.175 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Intervju den 31/3-15. s. 20 
174 Intervju den 27/3-15. s. 12 
175 Intervju den 30/3-15. s. 14 
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Medan andra lägger utvecklar sin syn på hur undervisningen uppfattas och kan utvecklas: 

 
Vissa använder datorn hela tiden när de går igenom saker med hjälp av powerpoints medan 

andra öppnar datorn vid enstaka tillfällen. I engelska används powerpoints i mycket stor 

utsträckning. Det skulle också kunna ske i fysik, kemi och matematik men det sker i liten 

omfattning. Där är det mer genomgång på tavlan. Mer med dator skulle också öka förståelsen 

för dessa ämnen. Även en ökad användning av Youtube skulle levandegöra olika moment på ett 

helt annat sätt än vad som nu är fallet.176 

 

Dessa synpunkter från eleverna visar mycket tydligt vad som fungerar på lektionerna men 

också vad som behöver utvecklas och förändras i undervisningen. 

 

6.2.7 Vad kan förändras med datoranvändning i skolan? 
 

Tabell 13 Elevernas förslag till förändringar av datoranvändningen i skolan. 

 
 

Resultatmässigt visar tabellen att närmare hälften av eleverna vet inte om vad som kan 

förändras med datoranvändningen på gymnasiet. 

 

Flera av de intervjuade eleverna vill ha olika förändringar i det datasystem som används på 

PW och datorer som skolan använder sig av samt den datorservice som eleverna får: 

 
Utveckla lärplattformen edwise som inte fungerar fullt ut. Tar för lång tid att ladda upp, 

däremot fungerar inlämningen mycket bra.177 

 

Använd lärplattformen helt och hållet. I dagsläget betyder det att vi får halva arbetet i handen 

och andra halvan på internet. Att göra på det sättet skapar osäkerhet och rörighet. När omdömen 

skrivs är det viktigt att eleverna kan se dem för att kunna kommentera dem. Elevernas datorer 

måste snabbare tas om hand när de går sönder. En långvarig reparation drabbar enskilda elever 

mycket hårt speciellt om de går på ett program där datorer används mycket i skolarbetet. Att 

behöva vänta en halv termin är inte acceptabelt! Därtill behövs mer kraftfulla datorer på 

teknikprogrammet vilket saknas idag!178 

 

                                                 
176 Intervju den 26/3-15. s. 10 
177 Intervju den 31/3-15. s.20 
178 Intervju den 26/3-15. s.10 
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Skaffa datorer där alla funktioner fungerar! När de inte allt fungerar blir elever irriterade i sitt 

skolarbete.179 

 

En av de tillfrågade eleverna vill ha en minskad datoranvändning av medicinska skäl men  

är samtidigt medveten om att alternativen är svåra att finna: 

 
Vill att vi minskar datoranvändningen i skolan beroende på att elever får ont i ögonen och 

huvudet pga. för mycket datoranvändning. Det skulle då ersättas med andra hjälpmedel vilket 

kan bli svårt men tycker det är viktigt att ta upp problemet.180  

 

En självkritisk elev till användande av sociala medier vill införa följande lösning: 

 
Under lektionstid skulle eleverna vara utspärrade från vissa sidor, sociala medier, skulle skapa 

lugnare studiemiljö.181  

 

Beträffande läromedel vill samme elev ha en övergång till ljudböcker: 

 
Använda datorn mer exempelvis ljudböcker istället för tryckta böcker. Därigenom skulle 

läromedlen i dess nuvarande form kunna tas bort.182 

 

6.2.8 Övrigt 

 

En elev vill anlägga ett större samhällsperspektiv på datoranvändningen i skolan: 

 
Utgå från att sociala medier påverkar samhällsutvecklingen och då speciellt våra elever som 

befinner mitt i detta flöde. Det finns stora skillnader mellan olika klasser beroende om de har 

sociala medier eller inte! Är du väl mycket med kan det påverka att din sömn som blir störd.183 

 

                                                 
179 Intervju den 25/3-15. s. 4 
180 Intervju den 31/3-15. s. 20 
181 Intervju den 30/3-15. s. 14   
182 Intervju den 30/3-15. s. 14 
183 Intervju den 27/3-15. s. 12. 
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7 Diskussion 

 
7.1 Diskussion om resultatet mot tidigare forskning 

 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka erfarenheter som lärare och elever har av 

datorer i skolarbetet. Följande diskussion kommer därför att analysera resultatet utifrån det 

sociokulturella perspektivet och tidigare forskning framförallt av Jedeskog, Säljö, Cuban, 

Hattie samt Håkansson och Sundberg. 

 

Resultaten av enkät och semistrukturerande intervjuer ger vid handen att de ligger inom 

ramen för vad som framkommit i teori och forskningsöversikten. 

 

I Vygotskijs triangel har den dator som symboliserar redskapet förändrats men förhållandet 

mellan lärare och elever har också förändrats. Eleverna har sedan länge uppnått den 

proximala utvecklingszonen. ”Men lärarna har med några undantag svårt att utveckla 

datorerna didaktiskt istället blir det ett modernt redskap som utför gammal verksamhet” för 

att citera Larry Cuban184. Detta trots att Roger Säljö konstaterat att införandet av datorer 

kunde ses: ”som en del av en större och mer övergripande fråga om hur kunskapen 

återskapas i ett samhälle mer generellt.”185 Det gör att Lars Naeslunds iakttagelser från Färila 

och förändringsförslag gällande dataundervisning har bäring fortfarande.186  

 

Sett utifrån frågorna går det klart att konstatera att lärare och elever har olika förhållanden till 

datorer. Den förstnämnda gruppen kom i kontakt med datorer ute i arbetslivet eller när de 

genomgick akademisk utbildning. Endast de yngre har mött dem i grundskolan. 

För att uttrycka sig drastiskt: 

 
De är digitala invandrare eftersom de vuxit upp utan datorer och internet. Dessa idag 

medelålders användare är positiva till internet, men använder teknologin mest till praktiska 

uppdrag och handlingar på ett traditionellt och ofta försiktigt sätt.187               

 

Däremot har en övervägande del av eleverna mött och börjat använda datorer före 7 års ålder. 

De använder datorer och lever med dem i princip hela sin vakna tid vilket också beklagas för 

det kan leda till en fantasivärld som kan vara negativ. Det som då utvecklas är 

multitasking.188 

 

När det gäller inställningen till datorer är en stor grupp av lärarna positivt inställda till datorer 

men det finns grupper som anser att datorer har liten eller negativ inställning till att använda 

datorer i skolan. Rogers Everett’s analysinstrument stämmer in på lärarnas inställning till 

datorer. En av de lärare som såg positivt på datorer framhöll deras positiva inverkan i 

undervisningen för invandrare vilket stämmer väl med Håkansson och Sundbergs arbete om 

där datorer har en positiv påverkan på utbildningen.189 

 

                                                 
184 Cuban: s. 68. 
185 Säljö, Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv. s. 12.   
186 Naeslund: s. 148f.  
187 Lagergren et al. ”Professionella vuxna på nätet”: 217 
188 Alexandersson: ”Det nya jaget”: s. 233. 
189 Jedeskog: s.56. Den ursprungliga modellen kommer från Office of Technology Assesment 1995 (OTA, -95) 

och dess undersökning om lärare och teknologi. Håkansson et al: s. 241 
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Eleverna har en mycket positiv inställning till datorer och ser flera fördelar som till exempl 

ge snabb information, göra anteckningar på samt utjämnar handikapp. Endast ett fåtal såg 

problem.   

  

Utbildningen för att kunna använda datorer är mycket blandad för både lärare och elever. Det 

gör att möjligheten för att utveckla undervisningen är begränsad. Mest anmärkningsvärt är att 

den av skolverket påbjudna PIM-utbildningen för lärare inte har använts mer i 

undervisningen. De fåtal lärare som har använt sig av fortbildningen har mött ett starkt 

gensvar hos eleverna. Inom ramen för semistrukturerade intervjuerna har det på den punkten 

konstateras samband med vad som får anses som god undervisning. Det överensstämmer med 

Håkansson och Sundberg. 

 

Ser vi på eleverna så har deras användnings-områden inte haft någon större utveckling sedan 

Jedeskogs studier med undantag för CAD/CAM och dyslexi. Beträffande andel av 

lektionstiden som datorn används ligger lärarna på en lägre tid än vad eleverna gör. 

 

Det som framstår som den stora konfliktpunkten i den här undersökningen är hur lärare och 

elever upplever varandras användande av datorer i skolarbetet vilket utspelas i 

lektionsrummet eller i dess anslutning. 

 

Om elevers användande av sociala medier har lärarna olika åsikter. Bland de intervjuade 

fanns flera som pekar på att lärarna skall vara tydliga och tillse att eleverna har tillräckligt att 

göra! För det går inte att spärra de bärbara datorerna! Sedan finns det också någon som 

utnyttjar facebook som ett inslag i undervisningen. Lärarnas resonemang karakteriserar också 

tydligt vilka som är ”digitala invandrare” som beskrivs i ”Professionella vuxna på nätet”.190  

 

Eleverna har också tydliga uppfattningar och klara uppfattningar om lärarnas användning av 

datorer i undervisningen men har en bredare bild än lärarna. Användandet av datorer i 

undervisningen varierar kraftigt mellan lärarna och i en av intervjuerna menar eleven att den 

bristande användningen beror på okunskap i datorhanteringen från lärarnas sida. Samma elev 

menade också att det fanns lärare som verkligen kunde använda sig av datorer.   

 

Lärarna upplever att eleverna använder datorerna främst till två saker. Nämligen att 

skriva/söka fakta och att ägna sig åt sociala medier. Det förstnämnda har samma innebörd 

som Gunilla Jedeskog tar upp i Lärare vid datorn vilket det finns anledning att analysera 

djupare.191 Sistnämnda är också ett tecken på att lärarnas möjligheter att utveckla datorer efter 

ett pedagogiskt perspektiv har varit begränsade. En orsak kan vara att de tekniska och 

politiska perspektiven har dominerat enligt House resonemang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

När implementeringen sker uppifrån är det som amerikanen Ernest R House beskriver i sin 

innovationsteori hur olika perspektiv påverkar introduktionen av datorer i skolan. 

De perspektiv som får övertaget är det teknologiska i samverkan med det politiska. Kulturella 

perspektivet som i mycket följer lärarna har oftast kommit till korta. Ett problem är att de 

olika perspektivens representanter vet för litet om varandras synsätt.192 

 

 

                                                 
190

 Se Lagergren et al. ”Professionella vuxna på nätet”: 217 på föregående sida.  
191 Jedeskog: s, 43. 
192House: 27ff.  
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En anledning till att det teknologiska perspektivet också blev starkare berodde på att skolan 

var en mycket stor marknad för de företag som verkade på. Till samma slutsats kom också 

Roger Säljö som pekar på den betydelse som skolan spelar för dataföretagen.193 

 

Resultatet leder till att den förändring som den svenska statsmakten har velat åstadkomma 

inte har skett trots att ansträngningarna varit omfattande inte minst ekonomiskt. Extra tydligt 

blir det när man ser resultatet från undersökningen av vad eleverna jobbar med på den 

undersökta skolan. Det har inte hänt mycket för att utveckla datorpedagogiken under de 

senaste årtiondena.194 

 

Datoranvändningen har sedan 1980-talet ökat i en omfattning som då inte kunde förutses. 

Jens Pedersen menar att detta är en av de större missar forskningen har gjort som inte 

förutsåg dess konsekvenser inte minst för utbildning och social utveckling.195 

Men införandet har skett uppifrån för att påskynda utvecklingen i skolan och samtidigt 

förbereda de ungdomar som lämnar gymnasium och högre utbildningar på det arbetsliv som i 

allt högre utsträckning använder sig av olika datorlösningar för att utveckla verksamheten. 

 

Trots dessa nedslående resultat måste datapedagogiken utvecklas för både lärare och elever. 

För den förstnämnda handlar det utveckla den mer ämnesspecifik. När det eleverna som har 

IT runt omkring sedan födseln behöver pedagogiken ta stöd av intresset för spel och sociala 

medier. För utnyttjandet av datorernas kapacitet ligger fortfarande på alldeles för låg nivå!                                                                                                                                                                                             

 

Det är en stor förändring jämtemot med när jag började arbeta som lärare. Men att 

tekniksatsningen fortgår utan att datapedagogiken har kommit vidare. 

Den slutsats som kan göras efter 15 år som lärare är hur de bärbara datorerna intåg har 

medfört att datorerna kan användas var helst om det finns uppkopplingsmöjligheter och att 

både elever och lärare har egna datorer. 

 

Det är denna brist på pedagogisk utveckling som leder till att lärare och elever trots skilda 

erfarenheter framför olika önskemål och förslag hur den skall gå till. Det kan ses som en 

underliggande otålighet.  

 

Därför är det viktigt att realisera Åke Grönlunds tankar om pedagogisk utveckling när han 

menar att det finns en felsyn att betrakta datorns införande i skolan inte är ett ”En till en” IT-

projekt utan ett förändringsprojekt”.196 

 

 

  

                                                 
193Säljö: ”Lärandet i det 21:a århundrandet”. S 19. 
194 Naeslund: s.130ff. 
195 Pedersen: s. 45f. 
196 Grönlund et al: Att förändra skolan med teknik: Bortom ”En dator per elev” s. 10-20  
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8 Slutord 
Den här uppsatsen har satt sitt fokus på lärare och elevers erfarenheter av datorer i skolan. 

Här framkommer att den pedagogiska utvecklingen har rört sig långsamt under de senaste 15 

åren. Trots att stora summor har investerats i främst datautrustning genom direkta beslut från 

den svenska regeringen. Effekten har varit begränsad. Det har lagts ner betydligt mindre 

resurser på didaktisk utveckling. Inte minst i lärarutbildningen vilket är alarmerande. 

 

Forskningen visar att det finns möjligheter att utveckla enligt Vygotskijs triangel och 

tänkande kring den proximala utvecklingszonen i det sociokulturella perspektivet. 

 

Lärarna på den undersökta skolan visar att det finns de som vill utveckla pedagogiken men att 

majoriteten har ett mer begränsat intresse för den här typen av utveckling. Därför är det av 

stor vikt att den lokala skolledningen och förvaltningen är medvetna om situationen.  

 

De pedagogiska förändringar som har skett har blivit mycket väl mottagna av eleverna 

speciellt av de som har läs- och skrivsvårigheter eller behöver stöd för att lära sig ett nytt 

språk. Lars Naeslunds kravspecifikation på datapedagogisk utveckling från 2000-talets början 

äger fortfarande sin giltighet. Den fortbildning som bedrivits med PIM har inte följts upp på 

ett aktivt sätt. Skol- och förvaltningsledningar har ett ansvar att följa upp!  

 

På en punkt finns det en konflikt mellan lärare och elever. Den gäller vad datorerna skall 

användas till. Orsaken till detta beror på olika bakgrunder och erfarenheter från att arbeta och 

leva med datorer. Men också bristande pedagogisk utveckling och ungdomlig okunskap kan 

ses som orsaker till den uppkomna situationen. 

 

Det finns dock enstaka lärare som går emot majoriteten och som redan i grundskolan 

medverkar till att lanspel kan genomföras. Fler åtgärder av liknande slag behövs för att 

komma till rätta med den här typen av konflikter. 

 

Den underliggande kritik som framkommer i flertalet av förslagen från lärare och elever mot 

den massiva investeringarna i datautrustning är tydlig och det finns anledning för 

skolledningar och politiska beslutsfattare att ta Gunilla Jedeskogs maning på allvar: 

”Däremot är det viktigt att ”hålla ögonen på” hur datorer används i skolan, pedagogiken får 

inte skymmas av tekniken.197 

  

                                                 
197 Jedeskog. s. 143s 
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Bilagor 

 

Enkät till lärarna 
 

Den här enkäten handlar om ditt användande av datorer i undervisningen på gymnasiet. 

Frågorna skall ligga till grund för den C-uppsats i pedagogik som undertecknad skriver. 

 

Mvh 

 

Lars-Evert Larsson 

 

 

1 I vilken miljö var det första gången som du kom i kontakt med datorer? 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

 

2 Din inställning till användande av datorer i skolan? 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

 

3 Vilken utbildning har du fått för att kunna använda datorer i undervisningen? 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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4 Hur använder du datorer i undervisningen? 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

5 Hur stor del % av lektionstiden använder du datorer? 

Ο 20 % Ο 40 % Ο 60 % Ο 80 % 

 

 

6 Hur upplever du att eleverna använder datorer i skolarbetet? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

7 Vad kan förändras med datoranvändning i skolan? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

8 Övrigt 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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Enkät till eleverna i årskurs 2  
 

Den här enkäten handlar om ditt användande av datorer i skolarbetet på gymnasiet. Frågorna 

skall ligga till grund för den C-uppsats i pedagogik som undertecknad skriver. 

 

Mvh 

 

Lars-Evert Larsson 

 

 

1 I vilken miljö var det första gången som du kom i kontakt med datorer? 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

2 Din inställning till användande av datorer i skolan? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

3 Vilken utbildning har du fått för att kunna använda datorer i skolarbetet? 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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4 Hur använder du datorer i skolarbetet? 
 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

5 Hur del % av lektionstiden använder du datorer? 

 

Ο 20 % Ο 40 % Ο 60 % Ο 80 % 

 

6 Hur upplever du att lärarna använder datorer i sin undervisning? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

7 Vad kan förändras med datoranvändning i skolan? 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

8 Övrigt 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________       

 


