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Bakgrund  
I bakgrunden redogörs för hur datorer i undervisningen ur ett historiskt perspektiv har sett ut i 

Sverige från 80-talet tills idag, samt diskussioner kring ämnet datorer i undervisningen och 

den demokratiska betydelsen av ämnet. Skolverket har genom åren gjort diverse satsningar på 

IT i skolan. Trots detta har spridningen av IT har gått långsammare i skolan än i samhället i 

övrigt.  

 

Syfte  
Undersökningens syfte är att ta reda på hur ofta elever, från 7 skolklasser i åk 6, använder 

datorerna i skolans datorsal, samt jämföra elevernas datoranvändning mellan och inom varje 

skolklass. 

 

Metod 
Undersökningen gjordes genom enkät som är en kvantitativ metod. Då denna studie har i syfte 

att jämföra ett större urval elever, är en kvantitativ metod att föredra. Sammanlagt 105 elever 

från 7 skolklasser, samtliga i årskurs 6, medverkar i undersökningen. Enkätstudien gjordes år 

2010 och utgår från elevernas egna erfarenheter. 

 

Resultat   

Utifrån resultatet framgår det att majoriteten av eleverna (60 %) använder datorerna i 

datorsalen varje vecka. 22 procent  av eleverna använder datorerna varje månad eller mer 

sällan. 1 procent av eleverna sitter vid datorerna varje dag och 17 procent saknar tillgång till 

datorsal. I de flesta skolklasser har eleverna svarat att de använder datorsalens datorer varje 

vecka. Samtidigt uppger ett fåtal elever, i 3 skolklasser, att de använder datorerna i mindre 

utsträckning än deras klasskamrater. 1 skolklass har ett längre datoranvändande, där 

majoriteten av eleverna uppger sig sitta vid datorerna varje månad eller mer sällan.  
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1. INLEDNING 

Skolans mest centrala uppgift är att utbilda och förbereda eleverna inför dagens och 

framtidens samhälle. Vi lever i ett samhälle där datorn har allt större betydelse i vårt dagliga 

liv. Datorn har blivit ett så pass etablerat verktyg inom samtliga delar av samhället att vi 

knappt klarar oss utan den.  Allt fler privata ärenden styrs idag via internet, såsom att söka 

information eller kommunicera med omvärlden. Likaså fordrar de flesta yrken i dag viss 

kunskap i datorhantering. Att ges möjlighet att lära sig att använda datorn som ett verktyg, är 

idag en demokratisk rättighet i vårt samhälle. Det finns en samhällelig politisk enighet om att 

låta alla våra elever få lika rättigheter till utbildning i datorer och enligt läroplanens 

övergripande mål är det skolan uppgift att träna eleverna i att använda modern teknik som ett 

verktyg för kunskapssökande, kommunikation och lärande.  

1.2. Bakgrund till undersökningen 

Utifrån egna upplevelser finns det skolklasser i årskurs 6 där man knappt alls använder 

datorsalens datorer under lektionstid, trots tillgång till datorsal. Problematiken med att välja 

bort datorer i undervisningen i grundskolans tidigare år, kan tänkas bli att eleverna får helt 

skilda förmågor i att använda datorer, när de sedan kommer upp i högstadiet. Jag har mött 

elever i årskurs 8 som aldrig fått någon utbildning i att skriva med hjälp av en dator och dessa 

elever kan hamna på efterkälken jämfört med mer datorvana klasskamrater. Om alla elever 

erbjuds träning i att använda datorer under sin grundskoleutbildning, kan man undvika denna 

problematik.  

1.2.1. Undersökningen 

Denna undersökning har för avsikt att titta närmare på hur ofta elever i olika skolklasser i 

årskurs 6 använder datorerna i skolornas datorsalar. Detta för att ta reda på dels hur ofta 

eleverna får träning i att använda datorer i undervisningen, dels om det finns skiljaktigheter i 

elevernas datoranvändning mellan och inom de olika skolklasserna. 

I denna studie medverkar 105 elever i 7 skolklasser, på 5 av totalt 17 grundskolor, inom Borås 

kommun. Undersökningseleverna är mellan 12-13 år gamla och både pojkar och flickor 

medverkar i undersökningen. Studien är gjord år 2010. 

1.2.2. Avgränsningar 

Denna studie undersöker endast elevernas datoranvändning i datorsalarna. Detta för att det var 

i datorsalarna tillgången var störst på skolorna, medan det enbart fanns 1 eller 2 tillgängliga 

datorer i klassrummen. Ytterligare ett skäl till att datoranvändningen i klassrummet inte tas 

upp i denna undersökning är att det inte alltid är eleverna själva, utan pedagogen som 

använder klassrummets datorer i samband med exempelvis föreläsningar eller filmvisning. 

Klassrummets dator fungerar dessutom oftast som ett digitalt lexikon i klassrummet, vilket 

innebär snabba informationssök och ingen långvarig träning vid datorerna. I datorsalen kan 

man ana att eleverna arbetar själva med datorn, och under längre tid. Hur länge eleverna sitter 
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vid datorn per användningstillfälle undersöks dock inte. Undersökningen tar inte heller reda 

på hur god träning de får, d v s vad de lär sig, i samband med datoranvändningen.  

Undersökningen utgår endast från elevernas egna erfarenheter, vilket ger det mest tillförlitliga 

svaret på hur ofta eleverna använder datorsalens datorer. Elevernas erfarenheter är det som är 

relevant för att utröna om det finns skiljaktigheter i elevernas datoranvändande. Lärarens 

erfarenheter av hur ofta eleverna använder datorsalens datorer är inte relevant i denna 

undersökning, då en bokad datorsal inte alltid innebär att alla elever i klassen går dit lika 

mycket.  

2. SYFTE 

2.1. Syfte 

Undersökningens syfte är att ta reda på hur ofta elever, från 7 skolklasser i åk 6, använder 

datorerna i datorsalen, samt jämföra elevernas datoranvändning mellan och inom varje 

skolklass. 

2.2 Frågeställningar 

Hur ofta anser eleverna att de använder datorerna i datorsalen? 

Finns likheter/skillnader i eleverna datoranvändning mellan skolklasserna? 

Finns likheter/skillnader i eleverna datoranvändning inom varje skolklass? 

 

3. Begreppsdefinitioner  

Digitalisering är ett begrepp som innebär att material av skilda slag omformas för att kunna 

bearbetas i dator. Digitalisering betyder att t.ex. text och bilder omvandlas till datoranpassat 

språk, dvs. ettor och nollor (Nationalencyklopedin 2011-03-03). 

IT (informationsteknik) eller IKT (information och kommunikationsteknik) IT är hårdvara, 

som datorer, så väl som programvara, websidor och digitala bibliotek. IKT är detsamma som 

IT men där även kommunikation är inräknat i begreppet. En stor del av vår sociala vardag går 

därmed in under beskrivningen IKT (Nationalencyklopedi, 2008, s. 153). 

IT-kompetens/digital kompetens: (IT/Digitalisering se ovan) Kompetens är att ha 

tillräckligt god förmåga för viss aktivitet eller att ha den utbildning eller erfarenhet som krävs 

för visst göromål (Nationalencyklopedin, 2008, s. 283). 

Nätgenerationen: Nätgenerationen innefattar människor födda mellan 1978 och 1997, som 

vuxit upp med internet och digital teknik (Zimic, 2010). 
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4. BAKGRUND  

4.1. Antalet datorer ökar i samhället 

Sedan de första datorerna kom till Sverige på 1980-talet har användningen av datorer ökat 

kraftigt. 1985 använde 35 procent av Sveriges befolkning (åldrarna 16-44) datorer . Fyra år 

senare, 1989 hade andelen ökat till 42 procent. År 1995 använde hela 61 procent datorer. Fem 

år senare, år 2000, låg andelen datoranvändare på 99 procent av Sveriges befolkning 

Söderlund, 2000, s. 42).  

 
Figur: Datoranvändning i andel procent av Sveriges befolkning (åldrarna 16-44) från år 1985 till år 2000. 

 

Främst inom arbetslivet ökande användandet av datorer.  Från 1,4 miljoner inköpta datorer till 

2,1 miljoner mellan år 1989 och 1995 (Söderlund, 2000, s. 42).  

Redan i början av 1980-talet fanns hushåll med datorer. Dock kan man se en kraftig ökning av 

tillgång till egna datorer i hemmen hos Sveriges befolkning. Från endast 3,4 procent 1984 till 

hela 95-98 procent år 2000 (Söderlund, 2000, s. 44).  

 En utav de viktigaste faktorerna till att folk började införskaffa datorer i hemmen under 1980-

talet hade att göra med att universitetsstuderande blev i allt större behov av datorer. Ett annat 

skäl till den kraftiga ökningen tror man har att göra med att arbetsgivare år 1997 kunde hyra 

ut datorer till sina anställda mot avdrag i lönen, vilket upplevdes som lönsamt för många. 

(Söderlund, 2000 s 45) År 2009 använder 73-79 procent av befolkningen (35-54 år) datorer i 

arbetet. Datorn har därmed stor betydelse på arbetsmarknaden i dagens Sverige (SCB, 2009, s. 

44). 

4.2. Antalet datorer ökar i skolan 

Enligt datadelegationen (1985) fanns det år 1983 cirka 3000 st. datorarbetsplatser i 

grundskolan och 5000 st i gymnasieskolan. Det fanns i genomsnitt 5 datorplatser per 
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grundskola och 20 per gymnasieskola. 1/3 av skolorna, främst grundskolor, hade ingen 

datorundervisning alls (Söderlund, 2000, s. 45).  

Mellan år 1983 och 1993 ökade antalet datorer i grundskolan från 1000 st. till 21143 st. för att 

år 1999 övergå till 101602 st. datorer. Alltså en ökning från 100 procent till 1000 procent på 

sex år.  Enligt Skolverkets rapport (Skolverket, 1999) har allt fler datorer flyttat från 

datorsalar till klassrummet vilket visar på att datorn mer aktivt används som ett 

undervisningsstödjande medel. Trots denna ökning så visar data på att spridningen av IT trots 

allt gått långsammare i skolan än i samhället i övrigt (Söderlund, 2000, s. 45- 48).  

 
Figur: Datorökning i skolan i andel procent från år 1983 till år 1999. 

 

4.3. IT-satsning i skolan  

4.3.1. IT-satsning år 1980-1990 

Skolöverstyrelsen 1980 

År 1980 lade Skolöverstyrelsen (SÖ) fram det första handlingsprogrammet för 

dataundervisning i skolan, Datorn I Skolan (DIS). Motivationen för att införa 

dataundervisning i skolan byggde på att tekniken identifierades som drivkraft för en ny 

samhällsförändring i klass med industrialiseringens genombrott.  SÖ:s generaldirektör 

hävdade i rapporten att ”datorns användning kan mötas varje dag: På post, bank och 

försäkringskassor, hos polisen, inom sjukvård, handel, industri etc. Kunskaper om datorer och 

deras användning sägs vara nödvändig för att dels få inflytande över datoranvändningen, dels 

för att den krävs för att bevara vårt lands roll som ledande industrination” (Skolöverstyrelsen, 

1980, s 1). Skolans ansvar i förhållande till IT-utvecklingen beskrevs som att ge de unga 

”beredskap för den framtid som skymtar” och både arbetssätt och undervisningens innehåll 

skulle förändras. I rapporten tog man fram tre viktiga områden i dataundervisning i skolan: 
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Datalära, ämnesanknuten datoranvändning samt datorstödd undervisning (Skolöverstyrelsen, 

1980).  

Detta handlingsprogram togs i verk år 1981 men resultatet blev inte som SÖ önskat. Det blev 

för lite utrymme för ämnet ”datalära” i timplanen samt att endast 20 % av de 30 000 lärare 

som behövt utbildning hade utbildats, uppgavs vara orsaken till att datoriseringen inte tog fart 

med en gång. Dessutom utbildades många på andra datorer än de datorer som fanns 

tillgängliga på skolorna och innehållet i dataundervisningen inskränktes i stort sett till 

programmering vilket inte intresserade många lärare. Detta bidrog till att dataundervisning 

förknippades med teknik (Söderlund, 2000, s. 68).  

Skolöverstyrelsen 1984 

Skolöverstyrelsen lade ut ett andra handlingsprogram år 1984. Datalära skulle få mer 

utrymme i timplanen. Sverige beskrevs som ett av världens mest datoriserade länder, där data 

förekommer i utbildning, forskning och industri och man beslutade att datalära skulle ingå i 

högstadiet i samhälls- och naturorienterade samt matematik. År 1985 gjorde man en satsning i 

gymnasieskolan. Denna satsning var dock inriktad mer på hårdvara än undervisning. Även 

högstadiet skulle få fler timmar i timplanen för datalära. År 1987 upptäckte man dock att 

satsningen inte lett till någon markant förändring och data förknippades fortfarande med 

Naturorienterande ämnen eller teknik (Söderlund, 2000, s. 69). 

Datautbilningsgruppen 1985 

Datautbildningsgruppen (DUG) som utgick från Skolöverstyrelsens målsättningar för 

”Utbildning inför datasamhället”, genomförde en treårssatsning på datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel i skolan. Denna treårssatsning kallades DOS-projeketet (Dator Och Skolan) och 

genomfördes mellan 1988-1991. Man ville att datorn skulle förknippas som ett pedagogiskt 

hjälpmedel istället för teknik. Man ville datalära skulle beröra alla stadier från lågstadiet till 

gymnasieskolan. Något som uppmärksammandes i och med denna satsning var att barn med 

handikapp fick allra störst vinst på skolans datorisering. Datorstödd undervisning kunde också 

genomföras i grundskolans tidigare år och man fick även en positiv respons från elevernas 

sida (Söderlund, 2000, s. 83). 

4.3.2. Sammanfattande kommentar IT-satsning 1980-1990 

År 1980 lade Skolöverstyrelsen fram det första handlingsprogrammet för dataundervisning i 

skolan. Man framhöll skolans ansvar i förhållande till IT-utvecklingen och tog fram vikten 

med ge de unga ”beredskap för den framtid som skymtar”. Resultatet blev dock inte som 

Skolöverstyrelsen önskat dels för att det fanns för lite utrymme för ”datalära” i timplanen, 

dels för att för få lärare utbildade sig i ”datalära”. 1984 lade Skolöverstyrelsen ut ett andra 

handlingsprogram med uppdrag att ”datorlära” skulle få mer plats i timplanen. Man satsade 

mest pengar på samhällsorienterade ämnen på högstadiet och i gymnasiet. Denna satsning 

gick inte som man hoppats på och det ledde inte till någon markant förändring. År 1988 

genomfördes en treårssatsning på datorn som pedagogiskt hjälpmedel i skolan. Man ville att 

datorn skulle förknippas som ett pedagogiskt hjälpmedel istället för endast teknisk 
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hjälpmedel. Man ville även införa datorn längre ned i åldrarna. Denna satsning fick en positiv 

respons och framföralt elever med handikapp fick störst vinst på denna satsning.  

4.3.3. IT-satsning 1990- 2000 

Skolverket 1993 

År 1993 lades SÖ ned och deras arbete ersattes av Skolverket. Skolverket ville att datorn som 

redskap i samhället skulle betonas. Den skulle få större plats även i låg- och mellanstadiet och 

främst inom ämnet svenska och specialundervisning. Man konstaterade att brist på pengar i 

skolan samt kompetensbrist var orsak till att dataundervisning i skolan inte utvecklats 

nämnvärt sedan 1991. Datoranvändning i skolan gick långsammare fram till mitten av 90-talet 

än i samhället i övrigt.  Även sättet att introducera IT i skolan kan vara en orsak då datorn 

hade förknippats med teknik mer än pedagogisk användning (Söderlund, 2000, s. 95). 

Ny läroplan 1994 

År 1994 lades det fram en ny läroplan, LPO 94. Det fanns väldigt få omnämnande av IT i 

läroplanen. IT förekom endast i bild, slöjd, svenska. I historia nämns databaser men datorn 

fick inte mer plats än så. Självaste ämnet datalära upphörde att existera och datorn skulle ses 

som ett läromedel bland andra (Söderlund, 2000, s. 99). 

 IT-kommissionen 1994 

År 1994 skapades en kommission som skulle arbeta med IT-frågor, IT-kommissionen. De 

hade målsättning för en ökad IT-användning i skolan. IT skulle användas i alla ämnen och 

genomstyra utbildningen och skolans IT-användning framställdes som grundläggande för hur 

IT:s möjligheter skulle tillvaratas och spridas i samhället. Man genomförde en ökad satsning 

på IT i skolan 1994. Det var upp till varje kommun att utarbeta en strategi för hur 

användandet skulle byggas ut i skolan. Undervisningsmiljön skulle förnyas, pedagogiken 

skulle utvecklas och inlärningen skulle förbättras.  Stiftelsen för kunskap och kompetens, KK-

stiftelsen, kom framåt att stödja ett antal IT-projekt i skolan. I motsats till DOS-projektet som 

satsade på så många skolor som möjligt valde KK-stiftelsen att satsa på ett mindre antal.  

Detta tillvägagångssätt fick större kraft än tidigare och allt fler skolor följde med i ”trenden” 

(Söderlund, 2000, s. 101-104).  

Skolverket 1998  

År 1998 presenterades skrivelsen ”Lärandets verktyg – nationellt program för IT i skolan” 

(ITiS) som framför allt framhöll en satsning på kompetensutveckling av lärare. Satsningen 

genomfördes 1999–2002 och kom att omfatta totalt ca 1,7 miljarder kronor. Ca 70 000 lärare 

erbjöds kompetensutveckling (Skolverket, 2007, s. 4). 

4.3.4. Sammanfattande kommentar IT-satsning 1990-2000 

När SÖ lades ned år 1993 ersattes deras arbete av Skolverket. Skolverket ville att datorn 

skulle få större plats även i låg- och mellanstadiet och främst inom ämnet svenska och 

specialundervisning. Man diskuterade varför introduktionen av datorn i skolan gått 
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långsammare än i samhället i övrigt och konstaterade att detta främst berodde på brist på 

pengar och kompetens. I den nya läroplanen (LPO 94) fanns dock väldigt få omnämnande av 

IT. Självaste ämnet ”datalära” upphörde att existera och datorn skulle ses som ett läromedel 

bland andra. År 1994 skapades IT-kommissionen, som skulle arbeta med IT-frågor och dessa 

genomförde en ökad IT-satsning i skolan. Man genomförde satsningen en kommun i taget 

med förhoppning om att fler kommuner skulle haka på trenden. 1998 ville man satsa på 

kompetensutveckling av lärare och ca 70 000 lärare erbjöds utbildning i datorkompetens.  

4.3.5. IT-satsning 2000-2010 

Skolverket 2007 

Skolverket lade 2007 en plan för förbättrad IT-uppföljning. Planen var att kontinuerliga 

uppföljningar av ett urval verksamheter, vilket ansågs vara lämpligt att göra vart tredje år, i 

syfte att ge en nationell bild av IT-användningen och IT-kompetensen inom de olika 

verksamhetsområdena. Uppföljningarna hade i uppdrag att ge en bild av IT-användningen i 

det pedagogiska arbetet samt aktuell IT-kompetens hos pedagogerna (Skolverket, 2007, s.1). 

Skolverket 2009 

Enligt Skolverkets redovisning i april 2009 utifrån ovanstående plan synliggjordes det att i 

princip alla lärare hade tillgång till dator på arbetsplatsen och bland grundskolelärarna angav 

tre av fyra lärare att man delar dator med kollegorna. I de kommunala grundskolorna fick det i 

genomsnitt 6,0 elever per dator. De flesta lärare uppgav att de använde datorn för såväl 

pedagogiska som administrativa syften. Omkring 9 av 10 lärare uppgav att de använde datorer 

på lektionstid åtminstone någon gång och drygt hälften av lärarna på grundskolan angav att de 

använde dator på lektionstid varje vecka. Omkring 2/3 av lärarna på gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen bedömde i denna redovisning sin egen IT-kompetens som ganska eller 

mycket bra, personal på grundskola och förskola bedömde sin IT-kompetens som något lägre.  

Många lärare uppgav behov av kompetensutveckling inom IT och önskan om att framförallt 

lära sig mer om arbete med bild/ljud/video med hjälp av IT (Skolverket, 2009, s. 1-4). 

I augusti 2009 gav regeringen Skolverket i uppdrag att främja IT-användningen i grundskolan.  

Detta uppdrag gjordes i målsättning att IT bör utnyttjas mer effektivt i undervisningen, en 

ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet samt att lärare måste öka sin 

kompetens och förtrogenhet med IT. Man lyfte vikten av digital kompetens hos eleverna med 

tanke på de förändringar gällande IT-användning som skett i samhället och problematiserar att 

våra dåvarande läroplan, LPO 94 (1994), vilken inte tar fram vikten av IT-kompetens på det 

sätt som vårt samhälle idag fodrar (Skolverket, 2009, s.1-4). 

Utifrån Skolverkets uppdrag år 2009 att bedöma verksamheters utvecklingsbehov avseende 

IT-användningen inom grundskolan samt förslag på insatser, synliggjordes det att svenska 

grundskoleelever använde internet 14 timmar per vecka. Av dessa skedde en timme av IT-

användningen i skolan. Ungdomars IT-användning pågick därmed främst utanför skolan. 

Resultatet visade även att 1/3 av svenskarna uppgav sig stå utanför informationssamhället. 
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Det innebar att de inte kände sig förtrogna med IT och inte använde internet (Skolverket, 

2009, s. 10).  

Skolverket 2010 

År 2010 gjorde Skolverket ytterligare en redovisning av regeringens plan från 2007 angående 

uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i grundskolan. Resultaten av uppföljningen 

visade att de flesta elever använde datorer i skolan men att elever i grundskolans tidigare år 

använde datorer i mindre utsträckning än elever 7-9 eller uppåt. Närmare hälften av eleverna i 

årskurs 4-6 uppgav sig använda skolans datorer sällan eller aldrig (se figur nedan). Det 

vanligaste var att eleverna i dessa årskurser använde datorer på lektionerna i några få ämnen. 

1/5 av eleverna använde datorer på lektionerna i flera olika ämnen. Nästan lika många uppgav 

att de inte använde datorer på lektionerna överhuvudtaget. Det var fler som angav att de aldrig 

använde datorer på någon lektion än att de aldrig använde datorer i skolan. Datoranvändning i 

skolan behövde med andra ord inte innebära att datorerna användes på lektionstid. Enligt 

uppföljningen hade eleverna i det svenska utbildningssystemet ett gott självförtroende när det 

gällde datoranvändning. 9/10 av eleverna i årskurs 4-9 ansåg sig vara mycket eller ganska bra 

på att använda datorer (Skolverket, 2010, s. 1- 11). 

  
 Figur:  Hur ofta elever, i åk 4-6, använder datorer i skolan. 

 

4.3.6. Sammanfattande kommentar IT-satsning 2000-2010 

År 2007 lade Skolverket upp en plan för förbättrad IT-uppföljning. Planen avsedde 

kontinuerliga uppföljningar av ett urval verksamheter vart tredje år. Man ville genom dessa 

uppföljningar ge en bild av IT-användningen i det pedagogiska arbetet samt aktuell IT-

kompetens hos pedagogerna. Den första uppföljningen 2009 visade att omkring 9/10 av 

lärarna uppgav att de använde datorer på lektionstid åtminstone någon gång, och i princip alla 

lärare hade tillgång till dator på arbetsplatsen. Pedagoger på högstadie- och gymnasienivå 

bedömde dock sin egen IT-kompetens som bättre än vad pedagoger på grundskola och 

förskola gjorde. Skolverkets uppföljning 2010 visade att ungdomars IT-användning främst 

pågick utanför skolan. Uppföljningen visade även att elever i grundskolans tidigare år 

använde datorer i mindre utsträckning än vad elever 7-9 eller uppåt gjorde. Närmare hälften 

av eleverna i årskurs 4-6 använde sällan eller aldrig datorer i skolan. 1/5 av eleverna uppgav 

Varje dag
1%

Varje 
vecka
25%

Varje 
månad

26%

Mer 
sällan
36%

Aldrig
9%

Vet ej
3%

Skolverkets undersökning
Elevers datoranvändning i åk 4-6 

(%)



9 

 

sig inte använda dator på lektionerna överhuvudtaget. Det är fler som angav att de aldrig 

använder dator på någon lektion än att de aldrig använde dator i skolan. Datoranvändning i 

skolan behövde med andra ord inte innebära att datorerna användes på lektionstid.  

4.3.7. IT-satsning idag  

Läroplanen 2011 

Enligt läroplanens övergipande mål och riktlinjer skall varje elev, efter genomgången 

grundskola, kunna använda modern teknik, som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation och lärande (Skolverket 2011, s. 14). 

Borås stad 2011  

Borås stads gymnasieskolor har testat elev-datorer i mindre omfattning sedan tre år tillbaka. 

Höstterminen 2010 beslöt Sven-Erikssonsgymnasiet att alla första-års-elever skulle få låna 

varsin dator. I oktober 2010 beslutade utbildningsnämnden om en ny utvecklingsplan, 

”Bildningsstaden Borås”, för år 2011-2015. I den beslutades det att alla elever och lärare ska 

ha tillgång till en egen dator och alla gymnasieskolor beslöt att gradvis införa detta från och 

med höstterminen 2011.  Satsningen på Elev-datorer i Borås stad är inget unikt, utan i många 

svenska kommuner satsas det idag på elevdatorer. Detta fenomen kallas för ”En-till-En”
1
:  

4.4. Datorer i undervisning 

 4.4.1. Attityder kring datorer i undervisningen 

Man talar ofta om skolan och IT-utvecklingen som motsats till varandra. Det är lätt att tro att 

lärarkåren som yrkesgrupp ”vill hålla utvecklingen tillbaka” och skolan uppfattas ofta som 

motståndare mot det ”nya”. Detta är dock inte en helt korrekt uppfattning, då många lärare har 

en positiv attityd och nyfikenhet inför datorer i skolan. Att IT inte introducerats med någon 

större hastighet, beror snarare på skolans svaga ekonomi än lärarnas attityder (Båth, Cleasson 

& Dimenäs, 1997, s 31). Enligt den svenska studien IT i skolan 2006 – attitydundersökning 

upplevde fler än 90 procent av de tillfrågade lärarna och gymnasieeleverna att IT underlättar 

för elevernas informationssökning. Mellan 70 och 90 procent uppgav att fördelarna med IT i 

undervisningen är dels att det underlättar för inlärningen och motivationen för arbetet, dels 

ger eleverna en naturlig datorvana (Myndigheten för skolutveckling, 2007, s. 22). 

4.4.2. Dator som kompensatoriskt hjälpmedel 

Många lärare som arbetar med barn som är i behov av särskilt stöd upplever att många 

program gynnat deras elever. Skrivprogram via datorn gör oftast skrivandet både enklare och 

tydligare. Genom internet finner eleverna lätt den information de söker och internet ger även 

stora möjligheter för kommunikation. Möjligheterna med multimedia stimulerar även många 

                                                 
1
http://www.boras.se   

http://www.boras.se/
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lärare, då kombinationen bild, ljud, text kan göra lärandet mer visuellt intressant (Båth, 

Claesson & Dimenäs, 1997, s 31-38).  

Ekstedt och Rönnåsens (2006) undersökning hos 8085 elever kring användandet av 

kompenserande datorhjälpmedel genomfördes i sex kommunala kommuners grundskolor. 

Undersökningen gällde elever med brister i läs- och skrivförmåga. Enligt resultatet hade 4,3 

% av eleverna (348 elever) tillgång till dator för att kompensera brister i läs- och 

skrivförmåga. I enkätundersökningen framkom det dock att endast 0,9 %, dvs. 70 elever i 

undersökningen hade egen dator. En egen dator kan vara fördelaktigt om ett kompensatoriskt 

datorhjälpmedel ska vara verkningsfullt i det vardagliga skolarbetet. Resultaten pekade på att 

det fanns fler elever som skulle behöva en dator för att kompensera för sina brister inom läs- 

och skrivområdet, än vad som fanns att tillgå. Flera tänkbara förklaringar till att det ser ut som 

det gör diskuteras i resultatet i form av bristande resurser, bristande kunskap om datorns 

möjligheter eller bristande insikter i betydelsen av datorn som kompenserande hjälpmedel. 

Enligt undersökningen skedde användandet av dator för kompensation i större grad utanför 

klassrummet, i grupprum eller i specialpedagogens arbetsrum. Både klassläraren och 

specialpedagogen handledde eleverna i arbetet med det kompensatoriska hjälpmedlet. 

Klasslärarens insatser minskade ju äldre eleverna blev. Respondenternas inställning till dator i 

det pedagogiska arbetet var mycket positiv, men det saknades ekonomiska resurser för att 

tillfredsställa behovet av både kompensatoriska datorhjälpmedel och dator i det allmänna 

pedagogiska arbetet (Ekstedt och Rönnåsen Jacobson (2006), Oscar och Idor Svensson, I, 

(red) 2006 s 86-99). 

4.4.3. Kritik mot IT-dominerad undervisning 

Enligt Enkvist (2002) skadar IT skolans verksamhet, om den drar resurser från andra viktiga 

läromål. Satsningen på IT har blivit något utav en ideologi inom svensk skola och den 

svenska skolan har aldrig tidigare satsat så mycket pengar och förhoppningar på något tidigare 

som på IT. Istället för att satsa på datorer i skolan är det viktigare att lägga resurserna på 

högre lärartäthet och kompetenta lärare, enligt Enkvist. Eleverna får mer nytta av en 

svensklärare med goda språkkunskaper än med goda IT-kunskaper. Grundläggande 

skrivkompetenser hos eleverna fordrar nödvändigtvis inte tunga IT-investeringar. När det 

gäller att använda datorn som en ren ordbehandlare kunde man konstatera, i diverse studier, 

att eleverna ändrade skrivfel och stavning men att de samtidigt inte såg alla fel, att vissa 

uttryck ändrades till ett felaktigt alternativ och att de allra flesta ändringarna var utan 

betydelse. I ett handskrivet dokument får eleverna större möjlighet att tillsammans med 

läraren reflektera över sina skrivfel, vilket är mer positivt för skrivinlärningen. Dessutom är 

det pedagogiskt problematiskt när eleverna skriver uppsatser via datorn, då det är alltför lätt 

för eleverna att kopiera texter från internet, ändra några ord via ordbehandlingsprogram och 

lämna in. Många gånger klarar inte eleverna av att redogöra för vad deras uppsats innehöll om 

läraren ber dem återberätta den några veckor senare (Enkvist 2002, s. 25-28). 
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4.5. Den digitala klyftan 

Man har under ett antal år diskuterat den så kallade ”digitala klyftan” som uppstått i samband 

med den ökande digitaliseringen i samhället. Denna innebär att tekniken inte är tillgänglig för 

alla, p.g.a exempelvis sämre ekonomiska eller sociala förutsättningar. Idag är denna klyfta i 

princip utraderad i Sverige eftersom nästan alla svenskar har dator i hemmet.  

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) är en organisation vars 

uppdrag är att skapa riktlinjer som förbättrar det sociala och ekonomiska välbefinnandet för 

människor över hela världen
2
. OECD började på 1960-talet och har idag 34 medlemsländer 

över hela världen, varav Sverige är ett.
3
 

OECD varnar nu för en andra digital klyfta. Den andra klyftan handlar om hur den digitala 

tekniken används och om man har de kunskaper som behövs för att utnyttja de nya 

möjligheterna till fullo. Den digitala klyftan är enligt OECD, det gap mellan människor, 

hushåll, företag och geografiska områden av olika socioekonomiska förutsättningar när det 

gäller möjligheten att tillgå information och kommunikationsteknologi (ICT). Den digitala 

klyftan speglar varierande olikheter mellan och inom länder. Individers och företags förmåga 

att dra fördel av internet varierar betydligt mellan individer och länder (Understanding The 

Digital Divide: OECD, 2001, s. 3). 

Zimic (2010) undersöker digital kompetens och delaktighet i det digitala samhället hos 

människor inom den s.k. ”Nätgenerationen”, som enligt henne innefattar människor födda 

mellan 1978-97. Enligt Zimic skiljer sig undersökningspersonernas digitala kompetens och 

självförtroende åt när det gäller användning av datorer. Även den upplevda känslan av 

delaktighet i informationssamhället skiljer sig mellan dem. De har olika förutsättningar att 

delta i det digitala samhället och deras internetanvändning skiljer sig åt både när det gäller hur 

mycket tid de spenderar samt vad de gör online. Detta indikerar att inte alla har samma 

förutsättningar att vara delaktiga i det digitala samhället (Zimic, 2010, s. 1). 

Undervisningsrådet Karlberg, Skolverket, menar på att en digital klyfta även finns bland våra 

ungdomar i Sverige, och har med den socioekonomiska bakgrunden att göra. De barn som 

kommer från en miljö där de stimuleras till att använda nätet till att ta reda på saker och får 

stöd till detta hemifrån, har ett väldigt försprång i skolan och i livet framför de barn som mest 

använder hemdatorn till att spela och facebooka (Lärarnas tidning, 2011, s.39). Zimic menar å 

andra sidan att det inte finns någon statistisk signifikans för att just socioekonomi skulle 

påverka nätgenerationens digitala kompetens, men att däremot hög utbildning har en märkbar 

påverkan på detta. Det är inte heller de yngsta, 12-16 åringarna, som känner sig mest 

delaktiga i informationssamhället, utan det är äldre studenter på gymnasie- och högskolenivå 

(Zimic, 2010, s.39). 

                                                 
2
 http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 

3
 http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/25/0,3746,en_36734052_36761800_36999961_1_1_1_1,00.html
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Det finns två olika målsättningar med att arbeta med datorn i skolan, enligt Cleasson (1997). 

Den ena målsättningen är att eleverna skall ha färdighet i hur man använder datorer på olika 

sätt, dvs datorkompetens. Den andra målsättningen med dator i undervisningen är att datorn 

skall vara ett hjälpmedel för elevernas kunskapsutveckling. Det finns en samhällelig politisk 

enighet om att låta alla våra elever få lika rättigheter till utbildning i datorer och många skolor 

gör upp specifika målsättningar på hur eleverna skall utbildas i datoranvändning (Båth, 

Claesson & Dimenäs, 1997). 

Enligt SO-läraren och IT-pedagogen Stina Ekmark värdesätter många företag ute på 

arbetsmarknaden kompetenser som skolan traditionellt inte har uppmuntrat. Arbetsmarknaden 

efterfrågar elever med ledarskapsförmågor, simultankapacitet, uthållighet, med fallenhet för 

problemlösning och samarbete och som kan hantera språk på ett effektivt och kommunikativt 

sätt. Hon upplever dock att resurserna till ny teknik är för knappa för att upprätthålla den 

standard som krävs. Vissa skolor har så dålig kapacitet att det är ett skämt, enligt Ekmark. Att 

alla elever får samma förutsättningar med tillgång till datorer är en demokratisk fråga 

(Lärarnas tidning, 2011, s. 48) 

4.5.1. Sammanfattande Kommentar Digitala klyftan 

”Den digitala klyftan”, att tekniken inte är tillgänglig för alla, har idag ersatts med en ”andra 

digital klyfta”, att alla inte har de kunskaper som krävs för att utnyttja de nya teknikerna till 

fullo. Man tror att detta kan ha med individernas socioekonomiska bakgrund att göra men 

även deras utbildningsnivå. Den digitala kompetensen skiljer sig mellan våra svenska 

medborgare och likaså självförtroendet när det gäller användning av datorer. Alla svenskar 

upplever sig inte vara delaktiga i informationssamhället och detta indikerar att inte alla har 

samma förutsättningar att vara delaktiga i det digitala samhället. En andra digital klyfta kan 

även antydas bland Sveriges unga och det finns en samhällelig politisk enighet om att låta alla 

elever få utbildning i datorer. 

4.6. Teoretisk ram: Sociokulturell teori 

Teoretisk utgångspunkt för denna undersökning är Säljös sociokulturella teori.  

Enligt det sociokulturella perspektivet sker lärande och utveckling genom interaktion mellan 

människor. Kunskaper lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den 

enskilde individen och dennes tänkande och handlande (Säljö, 2000, s. 17-20). 

Utvecklingspsykologen Lev Vygotskij menade likaså på att barn lär i samspel med andra och 

varje kultur utrustar barnen med vissa redskap som skall användas i den intellektuella 

anpassningen av vår omgivning (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 135).   

 

Enligt den sociokulturella teorin har människan utvecklat fysiska och språkliga redskap för att 

ta oss förbi våra egna biologiska begränsningar. Människans förmåga att lyfta ett föremål är 

inte längre begränsad av hennes styrka då hon numera kan ta hjälp av exempelvis en lyftkran. 

På samma sätt är hennes förmåga att räkna ut avancerade matematiska tal inte längre 

beroende av hennes egen hjärnkapacitet då hon nu kan ta hjälp av en miniräknare. Vår 
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förmåga att tänka och lära, handlar i dag om att behärska sådant som ligger bortom vår egen 

kropp och hjärna. Alla dessa fysiska redskap som vi använder oss av och som hela vår 

omgivning är fylld av kallas artefakter och bland annat datorn är en sådan artefakt. Dessa 

fysiska redskap har blivit en betydande del av vår hela vår omgivning och vår kultur. Datorn 

som kulturellt verktyg har idag blivit ett så pass etablerat verktyg i samhället att vi knappt 

klarar oss utan den.  (Säljö, 2000, s 29-34).  

 

5. METOD 

5.1. Kvalitativa eller kvantitativa metoder 

Undersökningen kartlägger hur ofta undersökningseleverna använder datorerna i datorsalen. 

För att kunna undersöka detta är ett kvantitativt angreppssätt att föredra framför ett kvalitativt. 

De kvantitativa metoderna, som exempelvis enkäten, grundar sig i den positivistiska teorin 

där all sanning skall vara mätbar och logisk. (Backman, 1999, s.33-34).  

5.2. Kvantitativ metod – Enkät 

Denna studie är av kvantitativ karaktär och har i syfte att jämföra ett större urval elever. Av 

denna anledning var enkät en metod att föredra. Genom enkäten kan man samla in data och 

göra en statistisk sammanställning av denna datainsamling. Det resultat man främst kan få 

fram genom en enkät är antalet av något. Detta antal kan man sedan sortera, beskriva och dra 

slutsatser utifrån (Backman, 1999, s. 33-34). Fördelar med enkät i denna undersökning är att 

enkäten kan genomföras på ett större urval personer med mindre tidsomfattning än vad en 

intervju hade kunnat. Enkät ger också respondenterna möjlighet att i lugn och ro begrunda 

frågorna och överväga svarsalternativen, även känsliga frågor är lättare att svara på genom 

enkät än genom intervju. Som distributionsform valdes ”gruppenkät”. Det innebär att 

enkäterna distribueras samtidigt till en grupp personer. I detta fall i elevernas klassrum under 

deras ordinarie lektionstid. En fördel med denna distributionsform är, att man dels har kontroll 

över vem som svarar och att respondenterna inte diskuterar med varandra (Ejlertsen 1996, s. 

8, 10-12). 

5.3. Urval 

Endast elever medverkar i undersökningen då undersökningens syfte är att utgå ifrån deras 

erfarenheter. 105 elever i årskurs 6 har deltagit i undersökningen på 5 grundskolor i Borås 

stad.  

5.4. Tillförlitlighet och giltighet 

Utifrån en kvantitativ undersökning måste två viktiga aspekter belysas, reliabilitet 

(tillförlitlighet) och validitet (giltighet). Reliabilitet innebär att mätningarna/datainsamlingen 

är tillförlitlig, alltså positiv, säker. Därför är det viktigt att undersökningens resultat 

presenteras tydligt och endast visar den datainsamling som inkommit presenteras. Likaså ges 

enkäterna utrymme åt tillräckligt många olika synvinklar vilket gör att inte svaren blir ledande 



14 

 

åt en viss riktning. Validitet innebär att undersökning är giltig och att undersökningen fått 

fram det resultat den är avsedd att undersöka (Thurén, 2007, s.26-27). De frågor som ställts i 

undersökningen är därmed relevanta för frågeställningen. För att resultatet skall vara 

tillförlitligt krävs ett större antal medverkande och därmed har ett större antal elever deltagit i 

enkätundersökningen. Dock kan undersökningen endast belysa själva siffran men inte de 

bakomliggande faktorerna till de siffror som uppträder. Dock kommer det göras en noggrann 

enkätanalys där slutsatser kan dras utifrån varje elevs svar. 

5.5. Etik 

Utifrån vetenskapsrådet forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig 

forskning har följande krav tagits i åtanke. Enligt nyttjandekravet används det insamlade 

materialet endast i forskningsändamål och i syfte för denna undersökning. I enlighet med 

informationskravet var studiens syfte tydligt presenterat till både rektorer, pedagoger och 

elever innan genomförandet av enkäten. Det framgick att de insamlade uppgifterna enbart 

skulle användas för forskningen. Det är krav på samtycke mellan både rektorer, pedagoger 

och elever fick själva bestämma om de ville medverka i undersökningen. Även elevernas 

vårdnadshavares samtycke tillfrågades. Till sist är det konfidentialitetskravet på att skydda de 

medverkande grundskolorna samt elevernas identiteter, informerades rektorer, pedagoger och 

elever att undersökningen kommer vara anonym. Eleverna uppmanades även att inte skriva 

sina namn på enkäten. Även enkäterna är kodade för att inte avslöja medverkande 

grundskolor. (Vetenskapliga rådet, 2002, s. 7-16) 

5.6. Genomförande 

5.6.1. Kontakt med skolorna 

Undersökningsskolorna valdes ut utifrån skolornas eget intresse att medverka efter 

tillfrågning. Rektorer från sammanlagt 17 grundskolor inom Borås stad blev tillfrågade 

genom e-post meddelande och därefter togs telefonkontakt. 7 rektorer godkände förfrågningen 

och klasslärare på 5 av dessa 7 grundskolor var därefter kontaktbara och öppna för samarbete. 

Detta ger ett bortfall på 12 grundskolor (se figur nedan). 

  
Figur: Bortfall grundskolor i procent och antal. 

 

Andel 
deltaga

nde
29% (5)

Andel 
bortfall

71% 
(12)

Bortfall grundskolor



15 

 

5.6.2. Förberedelser av undersökningen 

För att ta reda på frågeställningen gjordes en enkätundersökning (bilaga 1) bland elever i 

årskurs 6 i 7 skolklasser. Enkätformuläret bestod av kryssfrågor med flera fasta alternativ. 

Ett missivbrev (bilaga 2) med information och föräldramedgivande tilldelades till eleverna en 

vecka innan undersökningsdagen och utav 129 tillfrågade elever fick 105 elever godkännande 

av föräldrar att medverka i enkäten, vilket är ett bortfall om 24 elever (se figur nedan). 

 
Figur: Bortfall elever i procent och antal. 

5.6.3. Genomförande av enkätundersökningen 

Enkätundersökningen gjordes 19-20 april 2010, de gjordes i elevernas egna klassrum och tog 

ungefär 5-10 minuter per skolklass. Sammanlagt medverkade 7 skolklasser. Då 

undersökningen är helt anonym kommer inte undersökningsskolornas namn nämnas i studien.  

5.6.4. Analys och bearbetning 

Efter insamling av samtliga enkäter analyserades varje enskild enkät utifrån frågeställningen 

hur ofta eleverna använder datorerna i datorsalen. Enkäterna delades in och namngavs utifrån 

skolklass. Därefter räknades svarsalternativen ihop och detta sammanställdes i Excel och 

figurer skapades för att synliggöra enkäternas resultat. 

5.7. Presentation av grundskolor och skolklasser 

Grundkolor  Skolklasser          Antal elever 

Skola 1 Skolklass 1 16 

 Skolklass 2 10 

Skola 2 Skolklass 3 13 

 Skolklass 4 19 

Skola 3 Skolklass 5 13 

Skola 4 Skolklass 6 16 

Skola 5 Skolklass 7 18 

Tabell: Tabellen visar undersökningens medverkande grundskolor, skolklasser och elever. 
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6. RESULTAT 

6.1. Elevernas datoranvändning 

Nedan följer tabell (i antal elever) samt en figur (i andel procent elever) av hur ofta 105 

elever, från 7 skolklasser i åk 6, använder datorerna i datorsalen (Tabell 1, Figur 1).  

Frågeställning: Hur ofta sitter du vid datorsalens datorer under lektionstid? 

Tabell 1: Hur ofta elever, från 7 skolklasser i åk 6, har svarat att de använder datorerna i datorsalen.  

 
Figur 1: Hur ofta samtliga elever procentuellt använder datorerna i datorsalen. 

 

Utifrån resultatet framgår det att majoriteten av eleverna (60 %) har svarat att de använder 

datorerna i datorsalen varje vecka. Resultatet på att 22 procent  av eleverna har en lägre 

användning av datorerna, d v s varje månad eller mer sällan. 1 procent använder datorsalens 

datorer varje dag och 17 procent saknar tillgång till en datorsal.  
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Skolklass 1 0 13 3 0 0 0 

Skolklass 2 0 8 1 1 0 0 

Skolklass 3 0 5 7 0 1 0 

Skolklass 4 0 0 3 8 8 0 

Skolklass 5 0 7 4 2 0 0 

Skolklass 6 1 4 8 2 1 0 

Skolklass 7 0 0 0 0 0 18 

 = = = = = = 

Sammanlagt: 1 37 26 13 10 18 
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6.2. Jämförelser mellan skolklasserna 

Nedan följer en figur av hur ofta eleverna i varje skolklass använder datorsalens datorer, i 

procent (Figur 2). 

 
Figur 2: Hur ofta eleverna procentuellt i varje skolklass har svarat att de använder datorerna i datorsalen. 

 

Utifrån jämförelser mellan skolklasserna, visar resultatet att majoriteten av eleverna (80 - 100 

%) i de flesta skolklasser svarat att de använder datorerna i datorsalen varje vecka.  Skolklass 

1 har högst datoranvändning då samtliga elever har svarat att de använder datorerna varje 

vecka. Skolklass 4 skiljer sig från övriga då majoriteten av eleverna (85 %) använder 

datorerna varje månad och mer sällan. Skolklass 6 har det mest spridda datoranvändandet med 

elevsvar från att de sitter varje dag till mer sällan än varje månad i datorsalen. Skolklass 7 har 

ingen datorsal.   

 

6.3. Jämförelser inom skolklasserna 

6.3.1. Hög datoranvändning för alla utom en 

 I skolklass 2 och 3 använder majoriteten av eleverna datorsalens datorer veckovis, medan 1 

elev i dessa skolklasser svarat att han/hon använder datorerna mer sällan än sina 

klasskamrater. I skolklass 3 använder 1 elev datorerna mer sällan än varje månad. (Se figur 3, 

se figur 4).  
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Figur 3: Hur ofta eleverna i skolklass 2 har svarat att de använder datorerna i datorsalen. 

 

 
Figur 4: Hur ofta eleverna i skolklass 3 har svarat att de använder datorerna i datorsalen. 

 

6.3.2. Hög datoranvändning för alla utom två 

I skolklass 5 använder majoriteten av eleverna i datorsalens datorer veckovis, medan 2 elever 

har svarat att de använder datorsalen varje månad (Se figur 5). 

 
Figur 5: Hur ofta eleverna i skolklass 5 har svarat att de använder datorerna i datorsalen. 
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6.3.3. Mer varierat datoranvändande 

I Skolklass 6 har eleverna ett mer varierat användande av datorerna, då eleverna har svarat på 

fyra olika svarsalternativ. Majoriteten av eleverna använder dock datorsalens datorer varje 

vecka.  Notera att skolklass 6 är den enda skolklass som har 1 elev som svarat att han/hon 

använder datorerna varje dag.  (Se figur 6). 

  
Figur 6: Hur ofta eleverna i skolklass 6 har svarat att de använder datorerna i datorsalen. 

 

6.3.4. Lägre datoranvändande 

I skolklass 4 använder majoriteten av eleverna datorsalens datorer varje månad eller mer 

sällan, medan ett fåtal elever har svarat att de använder datorerna varje vecka. (Se figur 7).  

  
Figur 7: Hur ofta eleverna i skolklass 4 har svarat att de använder datorerna i datorsalen. 
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Mina tidigare upplevelser av att det fanns skolklasser i årskurs 6 där man knappt alls använder 

datorsalens datorer under lektionstid, trots tillgång till datorsal, visade sig vara ett undantag då 

endast en utav undersökningens skolklasser påminde om mina erfarenheter (se skolklass 4, 
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%) svarat att de använder datorsalens datorer varje vecka. Inom skolklasserna kan man se 

vissa skiljaktigheter. I skolklass 2,3 och 5 (se figur 3,4 och 5) finns ett fåtal elever som svarat 

att de använder datorerna i mindre utsträckning än deras klasskamrater. I skolklass 6 (se figur 

6) varierar elevernas svar något och i denna klass finns även den enda elev i undersökningen 

som svarat att han/hon använder datorerna varje dag. I det stora hela visar denna 

undersökning på en genomsnittligt hög användning av datorsalens datorer i undervisningen i 

årskurs 6, då majoriteten (60 %) av eleverna svarat att de använder datorerna i datorsalen 

varje vecka. 22 procent  av eleverna använder datorerna varje månad eller mer sällan.  

 

7. DISKUSSION 

7.1. Resultatdiskussion 

7.1.1. Borås stads prioriteringar i skolan 

I skolklass 7 saknas tillgång till datorsal. Där kan man sluta sig till att IT-utbyggnaden inte är 

den första prioriteten på denna skola, och är därför ännu inte fullt utbyggt. I Borås stad har 

man hög prioritet på datorresurser högre upp i skolåldrarna. Samtliga elever i gymnasieskolan 

får idag egna bärbara datorer. Således kan man ana att Borås stad lägger pengarna på datorer 

högre upp i åldrarna och arbetar sig nedåt efter hand. Enligt Skolverkets uppföljning (2010) 

använde elever i grundskolans tidigare år datorer i mindre utsträckning än elever 7-9 och 

uppåt. Närmare 50 % av eleverna i årskurs 4-6 uppgav sig använda datorer i skolan sällan 

eller aldrig. Denna undersökning visar dock på ett annorlunda resultat där minoriteten av 

eleverna använder datorerna sällan eller aldrig medan majoriteten använder datorer varje 

vecka. Detta kan möjligen antyda att Borås stad har ett genomsnittligt högre datoranvändande 

i mellanstadiet (Se figurer nedan). 

 
Figur: Hur ofta elever i åk 4-6 använder skolans 

datorer.                                                                      

Figur: Hur ofta elever i åk 6 använder skolans 

datorer.
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prioriteringar kan vara bidragande skäl till detta. I de flesta skolklasser (1,2,3,5,6) tyder 

resultaten på att läraren bokar en datorsal för hela klassen veckovis. Detta betyder att läraren 

medvetet utnyttjar datorn som verktyg.  I skolklass 6 kan man urskilja en mer varierad 

datoranvändning och med det kan man anta att läraren har en mer flexibel attityd till elevernas 

vistelse i datorsalen. För en annan lärare (skolklass 4) tycks inte undervisning i datorsal vara 

största prioritering, utan där är det ett fåtal elever som själva går dit medan resten av klassen 

är kvar i klassrummet. Enligt Enkvist (2002) behöver det inte vara fel, då skrivkompetenser 

hos eleverna inte nödvändigtvis fordrar tunga IT-investeringar. 

7.1.3. Arbetssätt i undervisningen 

Utifrån undersökningens resultat finns även skiljaktigheter i hur ofta eleverna använder 

datorsalens datorer inom skolklasserna. I skolklass 2,3,5 framgår det att det är ett par elever 

inte använder datorerna i samma utsträckning som deras klasskamrater. Varför det ser ut så 

kan man endast spekulera kring. En del elever väljer eventuellt att avstå från att gå till 

datorsalen av olika skäl. Det finns elever som tycker att det går fortare att skriva på papper 

direkt, och väljer att undvika datorn av effektivitetsskäl. Sedan finns det andra elever som 

upplever sig vara ovana datoranvändare, och därför inte har självförtroendet till att använda 

datorerna. En annan anledning till att ett fåtal inte är med i datorsalen kan även vara att de 

sitter i s.k. ”smågrupper” med specialpedagog, och därmed inte medverkar i den ordinarie 

undervisningen.  

Av studiens samtliga 105 elever finns det endast 1 elev som svarat att han/hon sitter vid 

datorsalens datorer varje dag. Varför denna elev använder datorerna dagligen kan man endast 

spekulera kring. Eventuellt är det en kombination av lärarens flexibla attityd till datorsalen 

och elevens intresse som bidrar till det flitiga användandet. Det kan även vara eventuella läs- 

och skrivsvårigheter som ligger bakom det dagliga datoranvändandet. Enligt Ekstedt och 

Rönnåsens undersökning (2006) skedde datoranvändandet, för de eleverna med tillgång till 

dator för att kompensera brister i läs- och skrivförmåga, framför allt utanför klassrummet. 

Denna enskilda elev går möjligen till datorsalen själv, eller tillsammans med en tillgänglig 

specialpedagog, för att kompensera för eventuella läs- och skrivsvårigheter. 

7.1.4. Den digitala klyftan 

Utifrån undersökningens resultat framgår det att det finns skiljaktigheter i hur ofta 

undersökningseleverna sitter vid datorerna i datorsalen. En del elever får därmed troligtvis 

mer träning i att använda datorer än andra. Detta kan eventuellt bidra till en sådan ”andra 

digital klyfta” OECD och utbildningsrådet Karlberg varnar för. Om de elever som sällan sitter 

vid skolans datorer, inte heller får stöd i att använda datorer hemma, riskerar de hamna på 

efterkälken jämfört med mer datorvana klasskamrater. Eventuellt skulle skolan kunna jämna 

ut en sådan digital klyfta genom att erbjuda alla elever lika stor träning i att använda datorer, 

och därmed framförallt ”täcka upp” för de elever som inte har stöd hemifrån.  

Enligt Skolverkets uppföljningsrapport (2009) visade resultatet att 1/3 av svenskarna 

upplevde sig stå utanför informationssamhället, vilket innebar att de inte kände sig förtrogna 

med IT och inte använde internet. Zimics undersökning (2010) visade på att i det inte var de 
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yngsta, 12-16 åringarna, som kunde använda verktyget bäst, utan det var äldre studenter på 

gymnasie- eller högskolenivå som kände sig mest delaktiga i informationssamhället. Detta 

antyder att det är högre studier som gör oss till mer IT-kompetenta medborgare. Frågan är 

därför hur stort gapet blir mellan de som läser vidare efter grundskolan och de som inte gör 

detta. Framförallt om de inte fått någon märkbar utbildning i datohantering i grundskolan.  

 

7.2. Didaktiska  konsekvenser 

Enligt Cleasson (1997) finns det en samhällelig politisk enighet om att låta alla våra elever få 

utbildning i datorer, dels för att eleverna skall ha kunskaper i hur man använder datorer på 

olika sätt, dels för att datorn skall vara ett hjälpmedel för elevernas kunskapsutveckling. Som 

lärare inom grundskolans tidigare år anser jag att det är viktigt att låta alla elever få möjlighet 

i att träna sig i att använda datorn som ett verktyg för kunskap, kommunikation och lärande, 

enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011). Min målsättning är att ge alla elever samma 

förutsättningar, oavsett socioekonomisk bakgrund.  

I undersökningen har det framgått att det fanns elever som får betydligt mindre träning i att 

använda datorer än deras klasskamrater. Detta är något som jag som pedagog kan undvika 

genom att stötta dessa elever lite extra. Om eleverna av olika skäl väljer att inte engagera sig i 

den datorstödda undervisningen är det pedagogens uppgift att ta reda på varför och komma på 

den bästa lösningen för dem. Man kan aldrig tvinga någon, men man kan uppmuntra och 

stötta varje elev. Det är viktigt att eleverna själva förstår vikten med digital kompetens. Deras 

framtida utbildning pekar på det, likaså yrkeslivet. Många företag ute på arbetsmarknaden 

värdesätter elever med IT-kompetenser (Lärarnas tidning, 2011).  

I en utav skolklasserna (skolklass 6) tycks läraren ha en något mer avslappnad inställning till 

datorsalen och där ser man stora variationer på elevernas svar. Detta är ett bra sätt att arbeta 

på, enligt min bedömning.  Jag vill ge mina elever frihet att använda datorerna efter egen 

vilja. Men som lärare får man akta sig för att glömma bort dem som aldrig tar eget initiativ till 

att använda skolans datorer. Dessa elever kan behöva lite mer stöttning och struktur på 

datorundervisningen.  

Som lärare är det viktigt att vara aktiv i elevernas lärandeprocess även i samband med 

datoranvändandet. Det räcker inte att sätta en elev framför en dator och förutsätta att denne 

skall lära sig själv, utan pedagogens uppgift är att ge eleverna de kunskaper de behöver för att 

utnyttja datorn och andra tekniker till fullo. Skolans uppgift är att förbereda eleverna inför 

samhället och datorn är enligt den sociokulturella teorin (Säljö, 2000) ett väl etablerat verktyg 

i dagens samhälle som vi knappt klarar oss utan. Att ges möjlighet att lära sig att använda 

datorn som ett verktyg, är idag en demokratisk rättighet i vårt samhälle. 
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7.3. Metoddiskussion  

7.3.1. Genomförandet 

Strävan med undersökningen var att få med så många elever som möjligt och målet var att få 

ihop minst 100 elever till enkätundersökningen, vilket uppnåddes med sammanlagt 105 

elever. Jag skickade mejl till rektorer på 17 grundskolor i Borås stad men fick endast svar från 

7. Eventuellt skulle telefonkontakt med rektorerna gett en bättre respons på min förfrågan. Att 

genomföra en enkät för elever under deras ordinarie lektionstid gav mig möjligheten att få in 

många svar. Samtidigt föll en del elever bort då föräldramedgivanden ej erhölls i tid. i Trots 

en veckas förberedelse glömde några elever att ta med sig blanketterna med föräldrarnas 

medgivande, vid enkättillfället. Några utav eleverna blev besvikna över att inte få delta och i 

efterhand borde jag lämpligen ha erbjudit dem ytterligare ett tillfälle att delta.   

7.3.2.  Enkäten 

Jag valde att använda mig av den kvantitativa metoden enkät i min undersökning. Denna 

metod kändes mest överensstämmande med undersökningens strävan att jämföra elevers 

datoranvändande i skolan, med utgångspunkt i den digitala klyftans problematik. Enkäten 

visade sig vara en framgångsrik metod då jag ville göra en bred och jämförande studie. 

Enkäten som sammanställdes tog upp diverse olika områden inom datoranvändning såväl i 

skolan som på elevernas fritid (se bilaga 1). Undersökningens första syfte var att jämföra 

elevernas datoranvändning i skolan med deras datoranvändning på fritiden. Detta för att se om 

det fanns elever som stod utanför informationssamhället. Dessvärre uppkom diverse brister i 

min enkät. Jag hade glömt fråga eleverna angående deras internettillgång, vilket var 

avgörande för att ta reda på om ett digitalt utanförskap kunde förekomma. Enkäten var 

dessutom för bred med sammanlagt elva frågeställningar, varvid de flesta frågorna var 

oanvändbara. Jag var tvungen att göra en hel del avgränsningar. I slutändan bearbetades 

endast två frågeställningar; vilka berörde hur ofta eleverna sitter vid datorsalens datorer.  

 

7.4. Reflektioner kring undersökningen 

Att endast elevernas användande av datorsalens datorer har undersökts här, ger inte en helt 

rättvis bild av hur ofta eleverna verkligen använder datorer i skolans undervisning. En 

datorsal behöver inte alltid vara enda platsen för datoranvändning. På skolorna kan även 

bärbara datorer finnas till hands, ofta på ambulerande datorvagnar. Även datorer inne i 

klassrummet eller i närliggande grupprum kan vara en god tillgång. 

Dessutom finns det andra former av tekniska hjälpmedel som blir alltmer framträdande i 

samhället som inte undersöks i denna studie. Idag är det allt fler som använder sig av 

exempelvis mobila telefoner, smartphone eller Iphone (ett mellanting mellan handdator och 

mobiltelefon) och Ipad (pekdator med internetuppkoppling
4
) till både kunskapssökande, 

                                                 
4
 Wikipedia.org 
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kommunikation och lärande. Datorn är inte längre det enda tekniska hjälpmedlet som utgör 

”digital kompetens” hos dagens medborgare.  

 

En annan brist i undersökningen är att man genom att undersöka hur ofta eleverna sitter vid 

datorerna inte vet hur god träning eleverna får i att använda datorerna. Man vet inte vad de 

gör vid datorerna, hur lärarstödd datorundervisningen är eller vilken digital kompetens läraren 

själv har, samt vad läraren kan förmedla till eleverna. Man kan omöjligt ta reda på hur stor 

kompetens eleverna får i datoranvändning genom att undersöka hur ofta de sitter vid datorerna 

under lektionstid. Att mäta ungdomars digitala kompetens är i stort sett omöjligt utan att 

utsätta dem för ett standardiserat test. Ett lämpligt sådant test, skulle kunna vara ECDLs 

standardtest för ”datorkörkort”:  

 

ECDL är en global standard för grundläggande datorkunskaper. Det är en internationellt erkänd 

certifiering av hög kvalitet, utformad, validerad och godkänd av experter från hela världen
5
. 

 

7.5. Framtida forskning  

Framtida forskning kan bestå i att undersöka den digitala kompetensen hos elever i högstadiet 

samt jämföra detta med hur ofta de fick använda datorer i undervisningen i grundskolans 

tidigare år, för att se om det finns någon koppling mellan dessa. 

  

                                                 
5
 http://ecdl.se/ 
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Bilaga 1: Enkätformuläret 

 

 

IT-undersökning Åk.6 (Skriv inte ditt namn på lappen) 

 

Hur många datorer har du hemma? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 

 

 Tre eller fler                  Två                     En                    Ingen                                                                                

 

 

Hur många i din familj använder datorn/datorerna hemma? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 

 
Bara du                             Två pers                 3 pers                 4-5 pers eller fler               Ingen 

 

 

Hur ofta använder du datorn hemma eller på fritiden? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 

 
 Varje dag                   3-4 dagar              På helgen                    Varannan helg            Mer 

sällan 
                                      i veckan                                                                                           

  

Har ni en datorsal på skolan? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 

 

Ja                         Nej 

 

Om Ja: Finns det en dator till varje elev i klassen då ni sitter i datorsalen? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 

 
Ja, alltid                     Till de flesta av oss, några får dela              Nej, bara till halva klassen 

ca.          

                                   

 

Hur ofta använder du datorerna i datorsalen på lektionstid? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 

 
Varje dag             Ca 3 dagar              Ca 1 dag i                Någon gång i                 Mer sällan 

                                i veckan                 veckan                   månaden                         

 

Har ni datorer i klassrummet? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 
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Ja                     Nej 

 

Om Ja: Hur många?                st 

 

Hur ofta använder du datorn/datorerna i klassrummet? 
Kryssa  i ett av följande alternativ 

 
Varje dag             Ca 3 dagar              Ca 1 dag i                Någon gång i                 Mer sällan 

                                i veckan                 veckan                   månaden                         

 
 

Vad har du gjort på datorn (under lektionstid) det senaste halvåret? 

OBS.Du kan kryssa i flera alternativ 

 

Skriva längre texter (ex Word, blogg)                                Media (mp3, youtube,mediapoolen) 

 

Underhållning (ex onlinespel, kunskapsspel)                   Skapande (ex  måla, musik, 3D) 

 

Söka information via nätet (ex Google)                             Kontaktnät (ex Communitys, chatt)          

       

 

Vad har du gjort på datorn (hemma) det senaste halvåret?  
OBS. Du kan kryssa i flera alternativ 

 

Kontaktnät (ex  Communitys, chatt                           Skriva längre texter (ex Word, blogg)                        

 

Underhållning (ex spel)                                                Söka information via nätet (ex Google) 

 

Media (ex webteve, mp3, youtube)                           Skapande (ex  måla, musik, 3D) 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2: Blankett föräldramedgivan 

 

 

 

Examensarbete: IT-undersökning i åk.6 

 
Hej! 

Mitt namn är Emily Petrone och jag är student på högskolan i Borås. 

 

Jag skall göra en enkätundersökning i ditt barns klass nästa vecka, v 16, och 

behöver därför ditt medgivande (då eleverna är under 15 år)  

Enkäten kommer vara kort, enkel (kryssfrågor) och helt anonym. 

 

Tackar för svar!  

OBS. Lämnas till klassläraren senast Fredag 16/4. 

 

Med vänlig hälsning, Emily Petrone 

 

 

JA, mitt barn                                          får svara på enkäten för mig. 
                                  Elevens namn 

      

 

          
 

 

 

Förälderns underskrift 
 

 

 

 

 

 


