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Sammanfattning
Uppsatsen beskriver en undersökning och en diskussion kring frågor som
rör lärares användning av datorer och Internet i sin undervisning. Syftet är
att visa lärares syn på ny teknik och hur de tillämpar denna i sitt arbete
med eleverna.
Skolans uppdrag är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de
behöver i sin fortsatta utbildning, i yrkeslivet och i privatlivet. Inom dessa
tre områden spelar idag datorn en viktig roll. Kurs- och lektionsinnehåll
bör därför omfatta moment som förbereder eleverna för det samhälle de en
dag möter. Undersökningen är tänkt att visa i vilken grad datorn används i
det pedagogiska arbetet.
Arbetet har innefattat dels en sökning och genomläsning av undersökningar som är gjorda av myndigheter, fristående organisationer,
forskare och studenter och dels genom en egen undersökning på en skola.
Den egna undersökningen är gjord bland lärarna på en gymnasieskola i
april 2010 och frågorna har ställts och besvarats i pappersform. Frågorna
har täckt lärarens arbetsdag på så sätt att alla göromål som löses vid dator
efterfrågats, dvs även administrativa arbetsuppgifter. På så sätt har en
heltäckande bild av lärarens syn på datorn kunnat undersökas. Formuläret
gav också respondenterna möjlighet till fritextsvar.
Resultatet visar att de flesta lärare i stor utsträckning använder datorn i sitt
pedagogiska arbete och i administrativa göromål. Det som efterfrågas är i
första hand kompetenskomplettering för lärare som ska möta eleverna,
läromedel anpassade för datoranvändning och IT-miljö med hög
datortäthet och anpassade program. I fritextdelen i den egna
undersökningen återfinns svar som tyder på innovativa tankar och ett
intresse av att så långt som möjligt använda datorn inom vitt skilda
användningsområden. Resultatet kommer att kunna användas i den
undersökta skolans fortsatta utvecklingsarbete.

Förord
Mitt intresse för teknik och min fallenhet för pedagogik förenades 1998
när jag började undervisa i grundläggande datorkunskap inom den
kommunala vuxenutbildningen. Under 1998 - 2000 experimenterade jag
med olika sätt att använda datorn i min utformning av lektionsinnehållet.
Under min egen skoltid och efterföljande anställningar har jag rört mig
inom svensk högteknologi i en tid när datorn gjorde sitt intåg. Någon
egentlig utbildning i datorteknik har jag inte men datorns ständiga närvaro
i mina olika gärningar har gjort att jag utvecklat ett intresse och en
kompetens som fungerat som drivkraft fram till den punkt där jag nu står
och ska presentera ett arbete som visar på datorns roll inom pedagogiken.
Den föreliggande uppsatsen bildar slutpunkten på min lärarutbildning.
Många personer har på olika sätt bidragit till att mitt arbete har kunnat
fullföljas. Jag vill framför mitt varma tack till dem alla.
Mina studiekamrater i VAL-utbildningen har bjudit på inspirerande
seminarier och diskussioner. Örjan Benjaminsson förtjänar att nämnas då
han och jag arbetat tillsammans under stora delar utbildningen.
Flera medarbetare på Högskolan Dalarna har varit till hjälp och stöd. Min
handledare Jan Fredriksson som orkat läsa och kommentera alla mina
utkast, kursansvarig för PG3 Mats Lundgren som har gett värdefull hjälp
med uppsatsens utformning och min lärare och seminarieledare Carolina
Browall Gustafsson som på ett förtjänstfullt sätt varit delaktig i förarbetet
till min uppsats.
På Alléskolan har ett stort antal lärare och övrig personal visat stort
tålamod med alla mina frågor i samband med datainsamlingen. Många har
passat på att ge bra tips. Lärarna i mitt arbetslag har jag ibland stört när jag
fått välja studier före möten och då orsakat ändringar i vår gemensamma
planering.
Det bästa har jag sparat till sist, nämligen min mentor på Alléskolan,
läraren och specialpedagogen Stina Lichtermann. Stina har under hela min
utbildning funnits närvarande med all sin kompetens, sina goda råd och sin
uppmuntran. Hon har inte bara svarat på frågor utan även tagit egna
initiativ med förslag på litteratur, arbetssätt och utformning av lösningar på
uppgifter. Trots egen arbetsbelastning har Stina alltid tagit sig tid att lyssna
och engagera sig i mina frågor. Hon har hela tiden haft en fantastisk
förmåga att snabbt koppla mina frågor till sina egna erfarenheter, arbeten
och läst litteratur. Utan Stinas hjälp hade min utbildning blivit mig
övermäktig.
Fast allra sist vill jag tacka min hustru Birgitta som tålmodigt levt med en
make begravd i böcker, papper och datorer.

Innehållsförteckning
1 INLEDNING................................................................................................................... 1
2 DEFINITION AV BEGREPP ....................................................................................... 2
3 HISTORISK TILLBAKABLICK................................................................................. 2
3.1 DATORNS HISTORIA................................................................................................... 2
3.2 DATORN I SAMHÄLLET .............................................................................................. 2
3.3 DATORN I SKOLAN ..................................................................................................... 3
3.4 INTERNET.................................................................................................................. 3
4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ....................................................................... 5
5 FORSKNINGSLÄGET ................................................................................................. 5
5.1 MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER ..................................................................... 5
5.2 AVHANDLINGAR ........................................................................................................ 7
5.3 UPPSATSER ............................................................................................................... 7
6 METOD........................................................................................................................... 9
6.1 DATAINSAMLING ....................................................................................................... 9
6.2 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................... 9
6.3 URVAL/UNDERSÖKNINGSGRUPP .............................................................................. 10
6.4 FORSKNINGSETIK .................................................................................................... 10
6.5 FÖRUNDERSÖKNING................................................................................................ 10
6.6 METODKRITIK ......................................................................................................... 11
6.6.1 Bortfallsanalys ................................................................................................ 11
7 RESULTAT OCH DISKUSSION ............................................................................... 12
7.1 UNDERSÖKNINGENS FRÅGOR OCH AVGIVNA SVAR. ................................................. 12
7.2 ÖVRIGA RESULTAT .................................................................................................. 21
7.3 FORTSATT FORSKNING ............................................................................................ 22
8 SLUTLIGEN ................................................................................................................ 23

REFERENSER ................................................................................................................ 24
Litteratur.................................................................................................................. 24
Uppslagsverk ........................................................................................................... 24
Digitala medier. ....................................................................................................... 24
BILAGOR ....................................................................................................................... 26
E-post med introduktionstext ................................................................................... 26
Frågeformulär ......................................................................................................... 27

1 Inledning
Skolans uppdrag är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de
behöver för högre studier, för arbetslivet och för privatlivet. De ska fostras
till goda medborgare med känsla för demokrati, ekonomi och miljö1.
I ett ständigt föränderligt samhälle behöver skolan anpassa sitt innehåll och
sina metoder så att eleverna är väl rustade att verka och utvecklas oavsett
vilken samhällsroll de får efter gymnasiet 2.
Grundläggande datorkunskap är ett gemensamt ämne i gymnasieskolan.
Vanligtvis läses kursen under årskurs 1 och sedan ska dessa förvärvade
kunskaper leva och utvecklas under den fortsatta gymnasietiden.
Datorkunskap ska inte betraktas som en isolerad kurs utan som en
verktygslåda för alla övriga läroämnen.
Gymnasiets program har en sammansättning av kurser och dessa är inte
slumpmässigt valda utan har inbördes relationer och skapar tillsammans
den utbildning som leder till elevens examen efter tre år. Vid tematiskt och
ämnesövergripande arbetssätt kan datorn vara just den nyckel som öppnar
möjligheter för eleverna att se sambandet mellan det valda programmets
olika kurser och läroämnen.
Viktigt är också att söka, hitta och ansvarsfullt och kritiskt granska och
värdera information. Elever väljer själva, eller uppmuntras av lärare, att
hämta text och bilder från Internet och använda i eget arbete.
Skolan har i alla tider sökt stöd för läraren att ge eleverna både bredd och
djup i kunskaperna. Det mest påtagliga är självfallet läromedlet –
läroboken. Men det finns en rad andra exempel på hur läraren med olika
verktyg åskådliggör sin undervisning så att informationen stärks, blir
tydligare och att eleverna kan minnas och tillämpa sina nyvunna
färdigheter.
Under de senaste åren har datorn och Internet blivit ett av dessa verktyg
och har dessutom vuxit fram som ett av de viktigaste. I Vad är Kunskap?
uppmärksammar Bernt Gustavsson just detta att lärarens roll i och med
IT:s intåg mer är en handledare som lotsar eleverna genom mängden av
information som omvandlas till kunskaper 3.
Mitt intresse för teknik i kombination med en fallenhet för pedagogik har
gjort mig uppmärksam på datorns möjligheter i skolan. Det valda ämnet
känns därför naturlig i min strävan att utveckla datorn som pedagogiskt
verktyg. Resultatet från föreliggande uppsats kan därför förhoppningsvis
användas som inspirationskälla i skolans utvecklingsarbete och sökande
efter framgångsvägar.
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2 Definition av begrepp
I dator- och Internetvärlden används ofta begreppet IT. Detta är en
förkortning av informationsteknologi. Ibland används den utökade
förkortningen IKT (Informations- och kommunikationsteknologi).
Beroende på sammanhanget förekommer båda begreppen i uppsatsen.
I uppsatsen förekommer ordet datorkraft. Detta är datorns mätbara övre
gräns i förmågan att arbeta med stora datamängder. Datorkraft är
produkten av klockfrekvens och storleken på internminnet.
I Skolverkets kursplaner är datoranvändning ett samlingsord för flera
kurser, bl a Grundläggande datorkunskap, Webbdesign, Information och
layout och Desktop publishing.

3 Historisk tillbakablick
3.1 Datorns historia
Datorn har tagit plats i samhället, i arbetslivet, inom utbildningsväsendet
och i privatlivet på ett sätt som var helt otänkbart för inte så många år sen.
Beroende på hur man definierar begreppet dator börjar dess historia lite
olika. År 1805 uppfann fransmannen Jacquard en vävstol som försågs med
rep med knutar som löpte i träskivor med hål som antingen stoppade eller
släppte igenom knutarna. På så sätt kunde man programmera olika
mönster. Många teknikhistoriker kallar gärna Jacquards vävstol för den
första datorn 4.
I Svenska Akademins Ordlista definieras en dator som en ”maskin för
automatisk databehandling” och då är ENIAC (Electronic Numerical
Integrator And Calculator) den första datorn. Den byggdes i USA 1946 och
gjorde beräkningar inom ballistik för amerikanska försvaret. ENIAC vägde
30 ton, förbrukade 140 kW och tog upp 200 m2 golvyta 5. En modern
fickkalkylator, exempelvis i form av tillbehör i en mobiltelefon, har
avsevärt mer beräkningskraft än vad ENIAC hade.
Idag är datorn ett redskap inom i stort sett alla typer av verksamhet med
sin till synes obegränsade förmåga att med olika användarprogram hantera
texter, tal, bilder, film, ljud, mm.

3.2 Datorn i samhället
Så snart datorns lagringskraft tog fart insågs möjligheten att bygga upp
databaser med information för bearbetning. Detta utnyttjades för en rad
olika samhällsfunktioner för hantering av folkbokföring och skatt men
också inom näringslivet för exempelvis ekonomi och lager.
4
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Med lagring av data insågs också de risker som kan uppstå vid hantering
av känslig information. Ur denna diskussion fick vi 1973 Datalagen som
reglerade användningen av datorer och lagrad information. Samtidigt
inrättades också en statlig tillsynsmyndighet, Datainspektionen, som skulle
se till att datalagen efterlevdes. Sedan 1998 är datalagen ersatt av
Personuppgiftslagen (PUL) som dels är EU-anpassad och dels anpassad till
hantering av information på Internet.

3.3 Datorn i skolan
1978 lanserades en första svensk serietillverkad persondator, ABC80.
Kostnaden var i nivå med en tjänstemans månadslön. Det var mycket
pengar men överkomligt med en bra finansiering. Den vann snabbt
popularitet både inom näringsliv och i offentlig miljö. Företaget som
marknadsförde ABC80 var välkänt inom högteknologisk svensk industri
och datorn kom därför i stor utsträckning att användas för tekniska
applikationer. Ganska snart nådde den också skolornas värld. Man hade
utvecklat ett användarvänligt programmeringsspråk som tilltalade både
lärare och elever. Eleverna fick lära sig syntax för i första hand
högnivåspråk, att med dator programmera styr- och reglerutrustningar,
hämta olika mätvärden, göra mätvärdesomvandlingar, presentera
mätningar i tabeller och diagram.
Vidareutvecklingen av ABC80 gav möjlighet till utökad användning inom
textbehandling och kalkylering. Trots konkurrens från Televerkets Compis
och amerikanska Commodore PET behöll ABC80 under många år en
ledande ställning inom skolan. Efter introduktion i gymnasieskolan nådde
den senare universitet och högskolor, och 1983 var den introducerad inom
hela utbildningsväsendet.
ABC80:s historia finns utmärkt beskriven i Gunnar Markesjös bok
Mikrodatorns ABC 6.
Under åren 1999-2002 pågick den statliga satsningen på IT i skolan (ITiS)
som syftade till att kraftigt öka antalet lärar- och elevdatorer och att öka
användarkompetens inom IKT.
Idag har skolor ett utökat antal datorer för både elever, lärare och övrig
personal. Elevdatorer finns i särskilda datasalar, i lektionssalar, i olika
typer av studierum och i publika utrymmen.

3.4 Internet
Internet har också följt en spännande utveckling och har idag en betydande
roll inom utbildning. Ursprunget bygger på en önskan att låta datorer
kommunicera med varandra för att ömsesidigt kunna utnyttja olika
resurser. Tankar om nätverk kan spåras tillbaka till slutet på 1950-talet.
6
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Det dröjde dock till 1969 innan man hade hittat en fungerande form för
datorkommunikation. Idag kan alla datorer i hela världen, under vissa
förutsättningar, kommunicera och utbyta information. Detta ger tillgång
till information av en sådan omfattning att det är svårt att greppa. 2005
gjorde University of California, Berkeley, ett försök att bestämma
Internets storlek. Man kom fram till att antalet dokument var 550 miljarder
och detta motsvarade en minnesstorlek på 7500 TB (terabyte). 7
1981 bildades SUNET, ett forsknings- och utvecklingsprojekt för svenska
dataforskare inom landets universitet och högskolor och banade vägen för
Internet i Sverige. Snart anslöt företag och offentlig verksamhet. Landets
stora kvällstidningar var tidiga med att skaffa en nätversion av sina
papperstidningar men bland pionjärerna fann man också landets bibliotek.
I många år har biblioteken varit centrala inom utbildningsväsendet. Idag är
alla bibliotekssidor mycket avancerade och erbjuder en rad möjligheter för
elever och studenter i deras olika studie- och forskningssituationer. 8
I och med att man kunder utnyttja ett nätverk som var 100 år gammalt och
som redan var världsomspännande – telefon – ökade antalet anslutna
datorer mycket snabbt. I Sverige blir Internet publikt 1994 då uppringd
förbindelse över telefonmodem blir tillgängligt för allmänheten
Under 1990-talet utvecklades mer användarvänlig programvara, browser
(på svenska vanligen ”webbläsare”), för att läsa meddelanden som skickas
mellan datorer och för att visa bilder. Det blev därmed lättare att skapa
attraktiv information och tillgängligheten ökade enormt.
I det närmaste all verksamhet inom näringsliv och i offentlig miljö finns
presenterad på Internet. Det finns till och med den uppfattningen att ett
företag som inte finns på Internet, det finns inte. När vi söker en vara eller
en tjänst är Internet numera vårt första sökalternativ.
Vi handlar på Internet, läser tidningar, sköter bankaffärer, e-postar, kollar
tidtabeller, matsedlar, biorepertoarer, osv. Det finns snart inget yrke som
inte på något sätt kommer i kontakt med IT. Bland länderna inom EU har
Sverige högsta värde på flertalet mätpunkter när det gäller användning av
Internet enligt IDG.se 9 och Medierådet 10.
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4 Syfte och frågeställningar
Den grundläggande frågeställningen är lärares syn på datorns användning i
undervisningen.
Jag vill med min undersökning få svar på att antal frågor:
– I vilken grad används datorn i undervisningen?
– Finns faktorer som försvårar eller hindrar förverkligandet av en
ökad användning?
– Vilka fördelar och nackdelar kan finnas med att låta eleverna
använda datorn i sina studier?
I den undersökta skolans lokala skolplan är tre mål satta för att driva
skolan till att bli en professionell utbildningsanordnare, nämligen att alla
elever ska nå minst betyget G i alla kurser, att hög närvaro ska uppnås och
att påbörjad utbildning ska fullföljas. Konkurrensutsattheten är uppenbar
och tvingar dagens skolor till att se över sitt arbetssätt för att stärka sin
position och framgångsrikt kunna rekrytera elever. Det lokala utvecklingsarbetet blir då en viktig faktor för måluppfyllelsen.
Uppsatsens resultat och diskussion är tänkt att bli en inspirationskälla i det
fortsatta arbetet med att utveckla och stärka den undersökta skolan där en
av framgångsvägarna är att låta eleverna ha tillgång till en vital IT-struktur
i sin studiemiljö.

5 Forskningsläget
Uppsatsen går igenom ett antal undersökningar som under åren gjorts när
det gäller datorn i skolan. Svaren har jag sökt i en rad publikationer där
resultaten från olika undersökningar presenterats.

5.1 Myndigheter och organisationer
I en undersökning från World Summit Foundation Board, en världsomspännande kongress som samlar experter när det gäller barn, ungdomar
och medier, framgår att lärare vill ha utbildning i hantering av integritet,
säkerhet och källkritik på Internet. Många lärare känner att de saknar
skolledningens stöd när det gäller kunskap och metoder för att hantera den
snabba medieutvecklingen 11.
2006 fick Skolverket regeringens uppdrag att lansera PIM (Praktisk IToch Mediekompetens). PIM bygger på att landets kommuner ansluter sig
till projektets webbplats och använder dess resurser för att lyfta
pedagogers IT-kompetens. I maj 2010 hade 135 kommuner anslutit sig 12.

11
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Skolverket har under åren även genomfört undersökningar om datorns roll
i skolan.
− Bedömning av utvecklingsbehov avseende IT-användning i skolan,
2008; Dnr 84-2008:3780 13
Myndighetens bedömning är att IT-användningen i klassrummet är
”relativt låg” men att ”det finns en stor pedagogisk potential om
läraren har IT-kompetens och reflekterar över sin roll”.
Vidare har Skolverket fått uppdraget att undersöka elevers uppfattning om
hur de använder datorn i skolan. T ex:
− IT-användning och IT-kompetens, 2007, uppföljning 2010 14;
Dnr 75-2007:3775
Undersökningen visar att 8 av 10 gymnasieelever använder datorn
för att söka information och skriva texter. Spridningen är stor över
olika ämnen på så sätt att bara 1 av 10 elever säger att de använder
datorn i läroämnet matematik medan användningen är vanligast i
svenska och samhällskunskap.
Skolverket har uppfattningen att IT ska utnyttjas mer effektivt och har
därför publicerat en liten folder (Spetsa skolans IT-kompetens, 2009) som
är tänkt att ge lärarna tips och inspiration.
Sammantaget kan sägas att Skolverket anser att IT är viktigt för hela det
svenska utbildningssystemet.
KK-stiftelsens huvudsakliga verksamhet är att finansiera forskning vid
landets högskolor och universitet men har också intresse av att stötta ITutbyggnaden och IT-användning i andra skolformer. KK-stiftelsen har
sedan 1997 undersökt elevers, lärares och skolledares attityder och tillgång
till IT, liksom användningen av datorer och Internet i skolan.
Ur KK-stiftelsens undersökning från 2006 15 kan följande noteras när det
gäller lärarnas inställning:
 De flesta lärare upplever en stor pedagogisk nytta med IT i
skolarbetet. Sedan slutet av 90-talet har denna uppfattning ökat
kraftigt.
 Hälften av lärarna tycker att deras egna kunskaper räcker till. Även
här har utvecklingen sedan slutet av 90-talet varit kraftigt positiv.
Dock har den positiva trenden har avstannat efter år 2003.
 Den IT-stödda kommunikationen har ökat stort. Sju av tio lärare
kommunicerar med eleverna via e-post, år 2002 gjorde hälften av
lärarna det. Sex av tio lärare kommunicerar med elevernas föräldrar
via e-post, år 2002 gjorde tre av tio lärare det.

13

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2244 – december 2009
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2373 – juni 2010
15
http://kks.se/templates/Publications/PublicationPage.aspx?id=9706
14

6

5.2 Avhandlingar
Åse Angland vid Mittuniversitetet har tillsammans med Ulrika Danielsson,
genomfört skolstudier kring datorer i undervisningen. Undersökningen 16
genomfördes 1996 och Angland och Danielsson pekar på de hinder men
även på de möjligheter som gällde då. Tekniska begränsningar var
datorkraft och uppkopplingshastighet. Begränsande var också lärares
kompetens. Möjligheterna låg i att de utfrågade lärarna gärna ville använda
datorerna i undervisningen och för detta vill se utbildning, utveckling av
läromedel och högra datortäthet.
En avhandling från 2009 skriven av Annicka Lantz-Andersson, Göteborgs
Universitet, undersöker i detalj vad som händer med lärandet när elever
använder digitala verktyg. Avhandlingen har titeln Framing i
undervisningspraktiker – Lärandeaktivitet, digital teknologi och logiken i
situerad handling 17. Lantz-Andersson visar på vikten av att lärare förstår
hur lärandet påverkas av att elever får ett nytt verktyg.
I en licentiatavhandling från 2007 skriver Kathe Ottosson, Institutionen för
pedagogik, Växjö universitet, om IKT inom lärarutbildningen.
Avhandlingen har titeln ” Upplevelser av kommunikation och lärande i
datorbaserad miljö : en fallstudie och dess konsekvenser för undervisning
med IKT som hjälpmedel inom lärarutbildningen”. 18 Hon konstaterar först
att användningen av IKT är låg men konstaterar också att ”synen på
teknikanvändningen i utbildningssammanhang växt fram till att nu även
omfatta en förståelse av hur teknik och lärande kan samspela. Studien ska
därmed ses som ett bidrag i arbetet med att ytterligare utveckla kunskaper
och få erfarenheter om IKT-användningen inom lärarutbildningen”.

5.3 Uppsatser
Ett stort antal C-uppsatser, kandidatuppsatser och uppsatser för
yrkesexamina behandlar ämnet.
I en C-uppsats från 2009 och med titeln IT-klassrummet 19 skriver Deraed
Pascal bl a om skillnaden mellan elevers och lärares relation till IT. Elever
har ofta med sig datorvana in i gymnasieskolan och detta utmanar lärarnas
kompetens. Skribenten vill försöka förstå varför Internet som ett
pedagogiskt verktyg ännu inte har hittat en naturlig plats i klassrummet.
Resultatet av undersökningen visar att IT i klassrummet inte är en
självklarhet utan är beroende av engagerade och lärare och att behov av
kompetenskomplettering tillgodoses.
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http://www.diu.se/nr1-97/nr1-97.asp?artikel=brist
gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/19736/1/gupea_2077_19736_1.pdf
18
http://www.avhandlingar.se/avhandling/0db7828223/ - 2007
19
http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/2043/8511/1/ITklassrummet.pdf
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I en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen 2008
och med titeln Datorn som pedagogiskt hjälpmedel 20 beskriver författarna
Ida Tengdahl och Andrea Persson ett dilemma som återfinns i min egen
undersökning nämligen att lärare tvekar inför att använda datorn i
undervisning. I deras undersökning är de hämmande faktorerna brist på
datorer och pedagogiskt anpassade program och att lärarna vill ha mer av
stöd och hjälp för att fördjupa sin egen kompetens. Även i detta fall
används undersökningens resultat för arbete med skolutveckling.
Emil Pettersson, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling, skriver i sin kandidatuppsats Vad har
grundläggande datorkunskap och kärnämnen för inflytande på varandra?
: Något om datorkunnandet i gymnasieskolan 21 från 2009 om hur kursen
Datorkunskap interagerar med gymnasiets kärnämnen. Detta är ett av de
utvecklingsområden som jag själv kämpar för på den undersökta skolan.
Resultatet från Petterssons undersökning visar att datorvana och
datorkunskap inte är samma sak. Grundläggande datorkunskap har sitt
berättigande som en gymnasial utbildning så att eleverna får en rad
färdigheter som de kan tillämpa i övriga kurser inom den valda
studieinriktningen.
I en uppsats för yrkesexamina 2006 skriver Monica Hultengren och Linda
Mether, Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle, om
datorns möjligheter i skolan. Titeln är Datorn i undervisningen, med eller
utan Tragetons metod? : en studie om pedagogers syn på
datoranvändning 22 och undersökningen gäller förvisso lästräning genom
att skriva (Trageton-metoden) i lägre åldrar men skribenterna noterar
också den allmänna uppfattningen hos lärarna att datorn är ett nytt
kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Detta är några exempel på hur läget ser ut och vad som är undersökt och
skrivet i saken. Sammantaget ser man hur datorn har fått fotfäste i skolans
värld men att vägen till ett fullvärdigt utnyttjande fortfarande är lång. De
återkommande problemen är datortäthet, kompetens och tillgång till
anpassade läromedel.
En diskussion kring dessa faktorer återfinns i föreliggande uppsats
resultatdel. Se Resultat och diskussion på sidan 12.

20

http://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18458/1/gupea_2077_18458_1.pdf
http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:225061
22
http://www.diu.se/nr3-04/nr3-04.asp?artikel=s10
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6 Metod
Till uppsatsen fogas och jämförs en egen undersökning där resultatet är
tänkt att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet. Min studie har
utformats med frågor som sammantagna ska täcka frågeställningarna ovan.
De frågor jag ställde ringade in lärarens vardag med de olika göromål
denna kan tänkas lösa vid en dator. Därför återfinns också frågor som rör
kommunikationsvägar och administrativa arbetsuppgifter. Vidare finns
frågor som direkt riktar sig lärarens åsikt när det gäller datorns roll i
skolan.

6.1 Datainsamling
Jag valde att använda ett frågeformulär i pappersform där utvalda personer
fick lämna sina svar. Nationellt sett är skolan stor och antalet lärare stort
och därför valde jag en enkät så att resultatet skulle gå att hantera som tal
och presentera grafiskt 23. Det var också viktigt att få en god
genomträngande effekt, dvs en övertygelse om att jag nådde skolans alla
program, kurser, byggnader och lokaler. 24 Frågeformuläret återfinns som
bilaga 2.
I övervägandet togs hänsyn till alternativet djupintervju men, återigen,
skolans storlek gjorde det svårt att hitta ett urval som skulle bli
representativt för skolans alla verksamheter.
Frågeformuläret försågs med både förtryckta svarsalternativ, med en- eller
flervalsmöjlighet beroende på frågans formulering, och fritextsvar. De
avgivna svarsalternativen har sedan enkelt kunna avläsas och omvandlas
till tabeller och diagram. Fritextsvaren har vägts in i uppsatsens diskussion
kring varje delfråga. 25
Undersökningen utfördes under april 2010.

6.2 Avgränsningar
Inom skolan finns olika befattningshavare som kommer i kontakt med
datorns roll i utbildningen. Skolledning, elevvårdsresurser och ITavdelning möter också de olika frågor som rör lärare, elever och datorer.
För att inte få för många variabler i resultatet har jag valt att inrikta mig på
mötet mellan elever och lärare.

23

Metodpraktikan, Esiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, s. 219
Lära till lärare, Dimenäs, s 85
25
Forskningsmetodikens grunder, Patel och Davidson, s. 52-54
24
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Datorn erbjuder en rad olika användningsområden för lärare. Även om
läraren inte använder datorn i mötet med eleverna så kan den användas för
informationssökning för komplettering av ämneskompetensen och för
utformning av lektionsinnehållet. Jag har därför valt att också ställa frågor
som ligger lite vid sidan om det direkta mötet med eleverna.
Se vidare under rubriken Fortsatt forskning på sidan 22.

6.3 Urval/undersökningsgrupp
Alla lärare på skolan har tillfrågats. Just bredden i olika läroämnen och
djupet i ett stort antal ger undersökningen en hög tillförlitlighet. På så sätt
anser jag mig också nå bra reproducerbarhet, dvs att en ny undersökning
skulle ge samma resultat och att upprepade undersökningar tydligt visar
förändringar.
Lärarna på skolan har sin undervisning fördelad på sina huvudämnen och
ofta i kombination med några sidoämnen. Variationsmöjligheterna i
sammansättning av en lärares läroämnen blir då så stort att jag valt att
tillfråga alla lärare i stället för att försöka hitta ett urval som skulle ha varit
representativt för hela skolan. 26
Se också under rubriken Fortsatt forskning på sidan 22.

6.4 Forskningsetik
Medverkan i undersökningen har varit frivillig och formuläret har inte
efterfrågat namn eller annan uppgift för identitet. Dock har jag efterfrågat
kön, antal år som lärare och vilka kurser läraren undervisar. Härur kan
säkert en och annan lärare identifieras. Jag utgår från att respondenterna
insett detta och, vid tveksamhet, valt att avstå att delta i undersökningen.

6.5 Förundersökning
För att testa frågeformulärets bärkraft fick några lärare inom
vuxenutbildningen prova att svara på frågorna. Vuxenutbildningen har sin
verksamhet i samma lokaler som gymnasieskolan och lärarna hade därför
en god inblick i de flesta av de frågor formuläret innehöll. På så sätt höll
jag också min undersökningsgrupp, gymnasielärarna, intakt.
Jag valde att inte ge testgruppen någon annan bakgrund än att detta var
material för en uppsats. På så sätt ville jag se om formuläret kunde fungera
med de instruktioner som fanns i texten.

26

Forskningsmetodikens grunder, Patel och Davidson, s. 54
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Förundersökningen gav bra respons. Respondenterna behövde aldrig ställa
frågor för att förstå hur formuläret skulle fyllas i och när formulären
återlämnades var de fullständigt och korrekt ifyllda. Några ändringar i
frågeformuläret behövde inte göras.

6.6 Metodkritik
Vid tiden för undersökningen innehöll skolans telefon- och adresslista 159
lärare.
Undersökningen inleddes med att jag skickade e-post till lärarna med en
kort presentation av uppsatsen och undersökningen. Texten i epostmeddelandet återfinns som bilaga 1. I takt med att mottagarna öppnade
posten skickade jag formuläret i pappersform med internpost. Alla
mottagare av formuläret hade därmed fått samma introduktion.
28 e-postmottagare öppnade aldrig sin e-post. I de flesta fall berodde detta
på långtidssjukskrivning, ledighet och korta vikariat där läraren inte
använde e-postadress. I några återstående fall saknas förklaring till varför
e-posten inte öppnades. Ur detta förfarande kom 131 enkäter att skickas ut.
Efter 14 dagar hade 77 besvarade enkäter inkommit. Ett av formulären var
så ofullständigt ifyllt att det inte togs med i resultatet. I den fortsatta
redovisningen av undersökningen används 76 svar. Bortfallet blev sålunda
54 (41 %).
6.6.1 Bortfallsanalys
I min presentation av enkäten bjuder jag in respondenterna att avgöra om
deras lärarroll och undervisningssituation känns relevant för frågorna. De
flesta frågorna är utformade kring en traditionell salsundervisning i ett
givet läroämne.
Den undersökta skolan satsar stora resurser på elever som har olika former
av inlärningssvårigheter. Individuella programmet sysselsätter 14 lärare.
Skolan och har också en inriktning mot elever med Aspergers syndrom
och andra sociala funktionshinder som försvårar inlärning i grupp. Vidare
har skolan ett antal lärare som ger stödundervisning till elever som går de
nationella programmen men har behov av hjälp och stöd i kärnämnen.
Slutligen hyser skolan också gymnasiets särskola. Många lärare inom
dessa speciella verksamhetsområden förefaller ha avstått från att svara.
Denna bild stärks av att svaren på enkätens fråga om lärarens
kurser/läroämnen är väl spridd över skolans alla nationella program.
De avgivna svaren ger därför sannolikt en god helhetsbild av skolan utan
att förvrängas av bortfallet.
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7 Resultat och diskussion
7.1 Undersökningens frågor och avgivna svar.
De avgivna svaren fördelade sig på kön enligt följande:
Män
42
Kvinnor
34
Fördelningen stämmer bra med skolan i stort som vid undersökningstillfället hade 88 manliga och 71 kvinnliga lärare.

1. Vilka läroämnen/kurser undervisar du i?
Formuläret innehöll inga förtryckta svarsalternativ eftersom läroämnena är
många. Respondenterna har fritt svarat med sina egna kombinationer av de
olika läroämnen de undervisar i. Största koncentrationen ligger kring
kärnämnena och gemensamma ämnen. Några spridda läroämnen har jag
samlat i grupper.

KÄRNÄMNEN
21 Svenska
16 Matematik
15 Engelska

1
1
10
4
4

ÖVRIGA ÄMNEN
Latin
Teckenspråk
Yrkesteknik
Moderna språk
Musik och bild

10
6
3
4
3
4

GEMENSAMMA ÄMNEN
Samhällskunskap
Historia
Geografi
Religionskunskap
Datorkunskap
Idrott och hälsa

4
12
5
1

Etik o livsfrågor
Naturvetenskap
Teoretiska karaktärsämnen
Internationella relationer

Svaren bekräftar en god spridning över skolans olika verksamheter.

2. Hur länge har du varit verksam som lärare?
Formuläret efterfrågade inte ålder men däremot antal år verksam som
lärare. Fördelningen såg ut sålunda:

Verksamhetsår
- 4 år
5 - 10 år
11 - 20 år
21 - 30 år
31 - år
Ej svarat

Antal
16
19
23
10
7
1
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Antalet år verksam som lärare är förmodligen proportionellt med lärarens
ålder. Självfallet kan det finnas exempel på lärare som valt yrket i ett
senare skede i sin karriär. Jag har valt att utgå från att dessa fall är så få att
de inte nämnvärt påverkat resultatet.
Resultatet från undersökningen visar inte på någon koppling mellan lärares
antal år som verksam och deras inställning till datorn. Det finns yngre
lärare som engagerat använder datorn och äldre lärare som inte visar
samma entusiasm liksom det finns kombinationer av svar som visar på det
omvända förhållandet, dvs entusiastiska äldre och mer försiktiga yngre.

3. Hur bedömer du dina egna kunskaper i användning av dator och
Internet?
När det gäller bedömning av den egna kompetensen följer resultatet en
fördelning kring de mellersta svarsalternativen. Däremot finns en liten
förskjutning mellan män och kvinnor. Män bedömer sin kompetens lite
högre än vad kvinnor gör. Ingen man bedömde sin kompetens som ”dålig”
och ingen kvinna bedömde sin kompetens som ”professionell”.
Bedömning av egen datorkompetens
Män
30

Professionell

Mycket bra

Grundläggande

Dålig

Antal

20

10

0

Bedömning av egen datorkompetens
Kvinnor
30

Professionell

Mycket bra

Grundläggande

Dålig

Antal

20

10

0

Detta kan bero antingen på en verklig skillnad i kompetens eller på att
kvinnor tenderar att hålla tillbaka lite i sin bedömning.
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Det kan dock finnas ytterligare en förklaring. Många av de tekniktunga
kurserna med mycket och med avancerad datoranvändning har lärartjänster
som är besatta av enbart manliga lärare.

4. Hur är tillgången till dator på din arbetsplats?
År 2001 var datortätheten på skolan sådan att en dator delades av i
genomsnitt fem lärare. Detta konstaterades vid en ovetenskaplig
inventering som jag gjorde inför de externa utbildningsuppdrag som
skolan då fick. Inventeringen gjordes i form av en rundvandring i lokalerna
och en manuell räkning av datorerna i lärarnas arbetsrum. Bristen på bra
datortäthet gjorde att många lärare tappat lusten till datorer när de fått stå i
kö för att sköta basala göromål som frånvaroregistrering och e-post.
Med den nu ställda frågan ville jag se dagsläget och hur detta påverkar
lärarens syn på datorn.
Antal lärare med en egen dator
Antal lärare som delar dator

71
5

Av dem som delade dator med andra fanns dessutom några som växlade
mellan olika arbetsrum där det i några fall fanns egen dator så siffran för
delad dator är i praktiken ännu lägre.
Antalet datorer förfaller idag inte vara någon begränsande faktor. Alla
respondenter upplever att de har bra tillgång till dator när det krävs i
yrkesutövningen.

5. Vilka av dessa användningsområden för datorn gäller i din
yrkesutövning?
De givna svarsalternativen var tänkta att täcka basala datorgöromål.
Tanken var sen att respondenterna skulle sporras att fundera över andra
användningsexempel.

74
73
76
75

Utforma material
Frånvaro
Mail
Besöker jobbrelaterade webbsidor

12 Egna exempel

I det närmaste alla respondenter valde alla de fyra givna svarsalternativen
för användningsområden för datorn.
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Så här ser fritextsvaren ut:
2
4
1
1
3

Bildbearbetning
Experiment, fysiklaborationer
Felsökning på bilar
Möten med företag och skolor
Visa film/tv

I kursen Bild används emellanåt moderna datorprogram för
bildbearbetning. Inom yrkesprogrammen används datorn för att ta fram
verkstadsböcker och felsökningsschema. En del laborationer inom teknik,
fysik, kemi och naturkunskap utförs vid dator. Det finns datorprogram för
oförstörande provning och för simuleringar av olika laborationer. Datorn
har också alltmer blivit ett alternativ när det gäller att visa film.

6. Håller du kontakt med dina elever med något av följande hjälpmedel?
Frågan om kontakt med eleverna vill visa hur lärarna tagit till sig ny teknik
då vi numera kan skicka textmedelanden till eleverna via vår
utbildningsplattform GroupWise.

61
37
25
5

Mail
SMS via telefon
SMS via GroupWise
Inget av ovanstående

Lärare håller en flitig kontakt med sina elever. Antalet lärare som utnyttjar
möjligheten att skicka textmeddelande från datorn var lite lägre än
förväntad. Funktion har stora fördelar när det gäller nedskrivning av
meddelanden och att nå flera mottagare med samma innehåll. En
förklaring kan vara att denna funktion främst gagnar klassföreståndare
med behov att nå alla elever med likalydande meddelande.

7. Känner du till i vilken grad gymnasieelever har med sig kunskaper i
datoranvändning från grundskolan?
Genom att undersöka lärarnas kännedom om elevernas förkunskaper vill
jag se hur detta påverkar hur de möter eleverna med datorarbeten, dvs i
vilken grad läraren tar för givet att eleven kan lösa uppgifter vid datorn.

7
50
1
18
1

Bra kunskaper
Del kunskaper
Inga kunskaper
Känner inte till
Ej svarat
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8. Tycker du att gymnasieskolan ska ge utbildning i datorkunskap?
För lärares syn på elevers arbete vid datorn ville jag gärna veta om de hade
någon uppfattning i frågan om hur utbildningen ska ges. Så här fördelade
sig svaren:

66 Ja
2 Nej
8 Ingen uppfattning

Det kan vara så att lärare tycker att det kunnande elever har med sig från
andra miljöer (grundskolan och hemmet) är tillräckligt för att lösa
uppgifter i gymnasiet. Det kan också vara så att lärarna inte tycker att
eleverna har med sig tillräckliga kunskaper men att detta inte spelar så stor
roll då ämneskunskaperna anses viktigare. Att få lärare att till fullo inse
nyttan av kunskaper i datoranvändning inom respektive läroämne blir i så
fall ett utvecklingsområde.
Det kanske inte är givet att det är just gymnasieskolan som ska ge
grundutbildning i datorkunskap. Någon anordnad utbildning finns inte i
grundskolan men många elever har ändå, till gymnasiet, med sig
kunskaper de förvärvat på annat sätt. I läroplanen för grundskolan, Lpo94,
nämns ”dator” endast i ämnet Svenska där det står att ”eleven ska kunna
skriva både för hand och med dator”. Nu valde de flesta respondenter
alternativet att det är gymnasiets uppgift.

9. Löser dina elever några arbetsuppgifter vid dator?
Här kan lärarens intresse och drivkraft synas i lusten att ge eleverna
uppgifter som ska lösa vid datorn.

26 Stor omfattning
48 Viss omfattning
2 Inte alls

Svaren visar hur eleven allmänt, och spontant, använder datorn för
skolarbete. Att lärare här har en uppfattning i frågan vittnar om intresse för
hur eleverna jobbar och vilken omfattning detta sker vid dator. Fråga kan
jämföras med fråga 11 som gäller hur läraren aktivt riktar en uppgift mot
datorn som verktyg.
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10. På vilka olika sätt löser eleverna uppgifter vid datorn? Flera alternativ
kan anges.
De tre första svarsalternativen var givna i formuläret. Därefter följer
exempel som respondenterna själva angett.
68 Söker information
56 Skriver dokument
52 Förbereder redovisningar
24 Egna svar
3
4
1
1
1
4
4
3
1
1

Bildprogram
Gör laborationer
Träningsdagbok
Söker arbete/utbildning
Verkstadslitteratur
Program för läs- och skrivsvårigheter
Språkprogram
Ritningar/CAD/Photoshop
Bokföring
Recept

11. Utformar du övningar eller prov som skall lösas vid en dator?
39 Ja
35 Nej
2 Ej svarat

Att utforma övningar och prov kräver en arbetsinsats och ska eleverna lösa
dessa vid datorn måste läraren tänka på hur eleverna uppfattar uppgiften,
hur de angriper problemet och hur det löser uppgiften. Detta gäller
självfallet all konstruktion av uppgifter men framför en dator har eleverna
tillgång andra verktyg än när de sitter med uppgifter i pappersform och
med penna. Elevens tillgång till helt andra verktyg gör att läraren kanske
måste ange vilka metoder och regler som ska gälla för uppgiftens lösning.
Frågorna 9, 10 och 11 tillsammans visar på den mångfald av
användningsområden som datorn erbjuder. I många fall som ersättning för
eller komplement till andra hjälpmedel. Min tolkning är att många lärare
aktivt söker programvaror, exempelsamlingar, tips, mm, i sitt arbete med
material för eleverna.

12. Har du schemalagd tid i datorsal?
12 Ja
62 Nej
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13. Bokar du någon gång själv tid i datorsal?
Frågorna 12 och 13 är tänkta att hänga samman. Många av de respondenter
som svarat att de inte är schemalagda i datorsal väljer att vid behov boka
tid i sal. 33 av de totalt 75 som valt att svara på de båda frågorna. Här finns
ett samband mellan tillgång till sal och önskan att kunna möta eleverna i
datasal. Det bör påpekas att undersökningen visar att även lärare som är
schemalagda i datasal bokar ytterligare tid vid behov.

Egna initiativ för att möta elever i datormiljö
90

76

75

62

Antal respondenter

Antal respondenter
som besvarat frågan

Ej schemalagda i
datasal

33

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Därav antal som
bokar själva

Många av de respondenter som svarat att de inte är schemalagda i datorsal
väljer att vid behov boka tid i sal. Jag tolkar detta som att lärare har ett
behov av att möta sina elever i en datasal och då vidtar mått steg för att
förverkliga detta. Det är definitivt en indikering på intresse och drivkraft,
en ambition att låta eleverna lösa en viss uppgift vid dator.

14. Känner du till om dina elever, på eget initiativ, uppsöker bibliotekets
datorer för sina studier?
Skolbibliotekets personal är angelägen om att lärare informerar och
entusiasmerar eleverna om bibliotekets funktion i studierna. Genomslaget i
denna information visas här.

44 Ja
9 Nej
23 Vet ej

Vid introduktionen av elever i årskurs 1 ingår en presentation av
skolbiblioteket med dess personal tillsammans med utbudet av litteratur,
tidningar, datorer, mm. Lärare kan sedan, tillsammans med sina elever
boka tid i biblioteket för att få en mer djupgående inblick i bibliotekets
18

resurser. Skolbiblioteket erbjuder en studiemiljö och representerar
ytterligare ett inslag i de hjälpmedel skolan tillhandahåller eleverna. Här
kan eleverna också få hjälp med inloggning till olika databaser för arbeten
med informationssökning. Genom att testa hur eleverna utnyttjar denna
möjlighet och i vilken mån lärare medverkar till att informera eleverna kan
ytterligare en faktor läggas till hur lärarna sörjer för att eleverna får hjälp
med verktyg i sin utbildning.
Mer än hälften av respondenterna visste att eleverna besökte biblioteket i
studiesyfte. Antalet Vet ej var måhända lite högre än väntat.

15. Vilka nackdelar ser du med att låta eleverna jobba med datorn för att
lösa sina uppgifter?
På skolan finns en IT-grupp som ser över elevernas IT-miljö. En av de
återkommande frågorna vid gruppens möten är regler för datoranvändning
och hur eleverna är disciplinerade i sin användning av datorer. I detta
forum dyker ibland upp exempel på olika problem och de fem vanligaste
är angivna i formuläret. De övriga, som redovisas under frågans fortsatta
diskussion nedan, har respondenterna själva föreslagit.
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Eleverna gör annat vid datorn
Hanterar information okritiskt
Använder upphovsskyddat material
Tekniken krånglar
Glömt inloggningsuppgifter

5 Egna svar

Datorn och Internet erbjuder idag en ofantlig mängd av vägval i
användning och att bjuda in gymnasielever i en datasal kan därför ses som
ett problem med alla de frestelser som serveras, eller som en möjlighet
med alla de resurser som står till buds.
Idag är datorn och Internet en naturlig del i vardagen, både i arbetslivet, i
utbildningen och i privatlivet. I kursplanen för Datorkunskap står att
eleven efter avslutad kurs ska ”ha kunskap om datasäkerhet och
lagstiftning som har betydelse för datoranvändning samt ha kännedom om
etiska och demokratiska aspekter av datorteknologin” och ”hantera
information med ansvar och omdöme”. Det är alltså lärare i datorkunskap
som ska fostra eleverna att använda datorn på ett ansvarsfullt sätt.
Dagens elever har ett intresse och en drivkraft som gör tiden i datorsalar
spännande och intressant. Datorn är också ett modernt kommunikationsmedel där eleven kan meddela sig med sin familj och sina vänner.
Det höga antalet respondenter som valt alternativet ” inte jobbar med
uppgiften utan gör annat på datorn” antyder en oro för, eller en vetskap
om, disciplinsvårigheter när det gäller att koncentrera sig på skolarbete.
Här råder alltså en konkurrenssituation och är en fråga om fostran till att ta
ansvar för sina studier.
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Tre av de övriga alternativen är också föremål för utbildning. Eleverna ska
vara välutbildade i hur man tar ansvar för ett nätverkskonto, känna till
aktuell lagstiftning och hur man hanterar inhämtade uppgifter.
Tekniken krånglar ibland. Det kan varken elever eller lärare lastas för.
Detta är en mer övergripande fråga för skolan att ha de IT-resurser som
krävs för att upprätthålla hög tillförlitlighet.
Bland fritextsvaren hade flera respondenter valt att förstärka alternativet
som gällde elevers okritiska hantering av information de hittar på nätet.
Detta är ett välkänt problem men lärare kan använda detta som ett moment
i utbildningen och visa hur man kan söka, finna och väga information så
att den förvandlas till värdefull kunskap.
Ett vanligt problem är också att elever arbetat hemma och sen inte har med
arbetet till skolan. Ett närliggande problem är här att eleven har en annan
programvara hemma så att arbetet inte kan öppnas i skolan.
Några respondenter har angett ergonomi som en nackdel. För många
elever kan tid vid dator bli extremt lång om även fritiden viks åt mycket
datoranvändning. Ergonomi ingår som moment i Idrott och Datorkunskap
och i flera yrkeskurser. Det är alltså återigen skolan som har möjlighet att
hjälpa eleverna med kunskaper om hur man utformar en datorplats så att
den ger minsta möjliga hälsorisk.

16. Vilka fördelar ser du med att låta eleverna jobba med datorn för att
lösa sina uppgifter?
Förutom de fem givna alternativen fanns här en rikedom av egna förslag
från respondenterna.

36
36
64
56

Sporrar elevernas studiemotivation
Ger nya infallsvinklar till problemlösningar
Få tillgång till stor informationsmängd
Elevernas tränas i datoranvändning

25 Egna svar

Frågan var tänkt att ta vara på den positiva energi som trots allt finns i
mötet mellan lärare, elever och modern teknik. Lärarna är medvetna om de
möjligheter som erbjuds och utnyttjar också dessa.
I samhällsdebatten är tillgången till information på Internet en ofta
återkommande synpunkt och i de avgivna svaren återspeglas detta i att de
allra flesta valt det svarsalternativ.
Av respondenterna fritextsvar framgår att eleverna har hur mycket energi
som helst när de sätter sig vid en dator. Balansen mellan pekpinnar och
morötter är ohyggligt svår att hitta men av svaren jag fått framgår att
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många lärare verkligen försöker. Resultatet av min undersökning kanske
kan användas för att sprida de positiva effekterna.

7.2 Övriga resultat
Förutom svarsalternativ innehöll formuläret möjlighet till fritextsvar. En
överraskande stor andel av respondenterna valde att utnyttja detta. Det
framgår tydligt att många har funderingar kring sin egen och skolans roll i
förhållande till elever och modern teknik.
Bland fritextsvaren återfanns dessa exempel på positiva effekter av
elevernas datorarbeten.
− Miljöperspektiv
Några respondenter har påpekat fördelen med att arbeta
papperslöst. Studiematerial, övningar och prov ges via dator och
eleverna å sin sida lämnar in lösningar via dator. Dock bör man
betänka datorns miljöpåverkan jämförd med färre papper. Det
framgår inte om respondenterna haft detta i tankarna.
− Hjälp vid olika funktionshinder.
I flera fall ges exempel på hur datorn kan mildra funktionshinder.
Program för stöd vid dyslexi.
− Språkträning
Språkprogram när eleven har annat modersmål än svenska
− Vardagskunskap
Förutom de traditionella färdigheterna i att hantera texter, bilder,
kalkyler, mm, får eleverna en träning i hur datorn används i
samhället och i hemmet.
− Utökad information.
Eleverna får tillgång till information som skolan inte kan erbjuda.
De får aktuell information istället för information från böcker som
kan vara flera år gamla.
− Lättare att läsa resultat.
Flera lärare visade på fördelen med datorutskrift jämfört med
handskrivna dokument. Många elever har problem med motorik
och handstil och deras resultat kommer då bättre till sin rätt.
Lärarna vill dock ha kvar möjligheten att få in handskrivna arbeten
då detta också speglar lite av elevens karaktär.
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7.3 Fortsatt forskning
Undersökningen har gjorts på en skola vid ett tillfälle. Resultatet blir
därför ett ögonblicksvärde. För att upptäcka förändringar krävs upprepade
undersökningar.
Det finns också möjlighet att undersöka datorns roll i undervisningen hos
andra funktioner inom skolan. Skolledningen, som har det ekonomiska
ansvaret och också det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet,
SYV, som har kännedom elevers meriter från tidigare skolår och om de
krav eleverna möter i högre utbildningar och i yrkeslivet, och ITavdelningen där man möter, och också ser konsekvenserna av, lärarnas och
elevernas förhållningssätt till datorn.
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8 Slutligen
Skolans uppdrag är att utbilda och fostra elever för en framtid i högre
studier, yrkeslivet och privatlivet.
Skolan har en rikedom av verktyg för att förstärka, bredda och konsolidera
de färdigheter eleverna behöver för sin framtid. Ett av dessa verktyg är
datorn.
Jag har velat visa hur skolan och den enskilde läraren idag ser på datorns
möjligheter, hur ett sunt förhållningssätt till datorn kan stärka skolans roll i
samhällsutvecklingen och hur detta kan bli en faktor i skolans uppgift att
fostra goda samhällsmedborgare.
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Bilagor
Bilaga 1:

E-post med introduktionstext
Hej!
Parallellt med min tjänst på skolan genomgår jag distansutbildning inom VALprojektet vid Dalarnas högskola och mitt mål är att få en formell behörighet som
lärare.
I min C-uppsats har jag valt att undersöka hur datorns roll som pedagogiskt
verktyg ser ut. Diskussionen i uppsatsen kommer att bygga på resultatet av ett
antal frågor jag ställer till Alléskolans lärare. Inom de närmaste dagarna kommer
du att få ett frågeformulär i pappersform. Din medverkan är självfallet frivillig men
jag hoppas att du vill ta dig tid att svara på frågorna. Resultatet kommer enbart att
bygga på statistik och inte innehålla uppgifter om identitet.
Mottagare för frågeformuläret har jag hämtat ur skolans telefonlista. Om du
känner att din roll inte är relevant för undersökningen kan du bara kassera
formuläret.
Bästa hälsningar
Dan Agardh

Bilaga 2:

Frågeformulär
Datorn som pedagogiskt verktyg

 Man
 Kvinna
Lärarrollen
1. Vilka läroämnen/kurser undervisar du i:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................

2. Hur länge har du varit verksam som lärare?
Antal år:

Din egen datoranvändning
3. Hur bedömer du dina egna kunskaper i användning av dator och Internet?
 Professionella
 Mycket bra
 Grundläggande
 Dåliga

4. Hur är tillgången till dator på din arbetsplats?
 Egen dator/datorplats
 Delar dator med andra lärare

5. Vilka av dessa användningsområden för datorn gäller i din
yrkesutövning? Flera alternativ kan anges.
 Administration
 Frånvaroregistrering
 Mail
 Annat ...........................................................

Elevkontakter
6. Håller du kontakt med dina elever med något av följande hjälpmedel?
Flera alternativ kan anges.
 Mail
 SMS via telefon
 SMS via GroupWise
 Inget av ovanstående

Elevernas förkunskaper
7. Känner du till i vilken grad gymnasieelever har med sig datorkunskap
från grundskolan?
 Ja, bra kunskaper
 Ja, en del kunskaper
 Ja, inga kunskaper
 Nej, känner inte till deras förkunskaper

8. Tycker du att gymnasieskolan ska ge utbildning i datorkunskap?
 Ja
 Nej
 Ingen uppfattning

Pedagogik
9. Löser dina elever några arbetsuppgifter vid dator?
 I stor omfattning
 I viss omfattning
 Inte alls

Om fråga 9 besvarades med ”Inte alls” hoppar du över fråga 10.

10. På vilka olika sätt löser eleverna uppgifter vid datorn? Flera alternativ
kan anges.
 Arbetar med texter
 Arbetar med bilder
 Gör presentation av inlämningsuppgifter, rapporter, mm
 Annat ................................................................................
...........................................................................................

11. Utformar du övningar eller prov som skall lösas vid en dator?
 Ja
 Nej

12. Har du schemalagd tid i datorsal?
 Ja
 Nej

13. Bokar du själv en datorsal?
 Ja
 Nej, jag låter eleverna söka upp datorer, t ex på biblioteket.

14. Känner du till om dina elever, på eget initiativ, uppsöker bibliotekets
datorer för sina studier?
 Ja, det gör de
 Nej, det gör de inte
 Vet ej

15. Vilka nackdelar ser du med att låta eleverna jobba med datorn för att
lösa sina uppgifter? Flera alternativ kan anges.
 Att de inte jobbar med uppgiften utan gör annat på datorn
 Att de använder materialet utan att ifrågasätta det
 Att de inte följer reglerna för upphovsrätt
 Att tekniken krånglar
 Att de har glömt bort sina inloggningsuppgifter
 Annat ................................................................................
...........................................................................................

16. Vilka fördelar ser du med att låta eleverna jobba med datorn för att lösa
sina uppgifter? Flera alternativ kan anges.
 Att det sporrar dem i deras studiemotivation
 Att de får nya infallsvinklar till problemlösningar
 Att det får tillgång till stor informationsmängd
 Att elevernas tränas i datoranvändning inför högre studier
eller yrkesutövning.
 Annat ................................................................................
...........................................................................................

