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BAKGRUND: 
I dagens samhälle krävs det mer eller mindre att alla har datorvana. Oavsett vilket yrke du 
väljer behöver du kunskapen. Detta ställer krav på oss pedagoger som har ett stort ansvar att 
förmedla rätt information till eleverna för att hjälpa dem att skapa kunskap för framtiden. 

 
SYFTE: 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva hur en grupp elever och 
pedagoger ser på datorn som redskap i undervisningen. 

 

• Hur används datorn som redskap i undervisningen enligt pedagoger respektive elever? 

• Kan man se skillnader och likheter mellan pedagogers och elevers sätt att tänka kring 

datorn som redskap? 

• Vilka faktorer påverkar pedagogernas val av att använda/inte använda datorn som 

redskap i undervisningen? 

 
METOD:  
Genom intervjuer med 16 elever och tre pedagoger från två skolor fick vi fram ett resultat 
som visar att elever och pedagoger har till viss del delade åsikter. 
 
RESULTAT:   
Det resultat som framkommit är att eleverna ser datorn främst som en skrivmaskin medan 
pedagogerna ser steget längre och ser den som ett bra hjälpmedel samt en viktig faktor i 
undervisningen. 
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Inledning  
 

Datorn utgör en stor del av dagens samhälle, det mesta är uppbyggt kring tekniken och att inte 

ha kunskap om tekniken utgör ett hinder i vanligt leverne. Därför anser vi att datorn är av stor 

vikt för elevernas framtid. Det borde ligga i alla pedagogers intresse att utbilda eleverna med 

och om datorn samt ge eleverna den kunskap som är relevant just nu och kanske förmodligen 

även framöver. Vi har uppmärksammat att det ofta saknas en datorkunskap hos pedagogerna 

och vi vill titta närmre på detta, framförallt därför att vår inriktning på lärarutbildningen är 

fokuserad på datorn och andra medier. Enligt Utbildningsdepartementet (2006, s. 10) ska 

eleverna kunna använda sig av just datorn när de söker kunskap för lärande. Trots att 

datortekniken utvecklats väldigt mycket de senaste åren kan man undra varför situationen 

med pedagoger som har bristande kunskaper finns i skolan. Vi har undersökt hur dagens 

pedagoger ser på datorn i undervisningen och vad eleverna anser om den datorundervisning 

som finns idag. För att kunna fungera i samhället idag bör man ha viss kunskap om datorer 

och hur de fungerar. Vi har en demokratisk skyldighet att se till att eleverna lär sig detta i 

skolan, vi kan inte räkna med att de tillägnar sig den kunskapen hemma. Tekniken kommer att 

gå framåt och utan kunskapen som krävs blir det svårare att klara av vardagen.  

 
”...för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla och krita, för femtio år 

sedan var bläck och en stålpenna viktiga bruksföremål i klassrummet, sedan kom kulspets- och 

tuschpennorna och därefter datorn... Därför ska datorer med ordbehandlingsprogram vara ett 

vanligt inslag i klassrummen, även i de lägre årskurserna. De är nästa generations skrivredskap.”  

(Engen, 2002, s. 46-47) 

 

Engens ord visar en säker utveckling på att datorn och IT kommer att öka ännu mer i 

framtiden. Därför är det viktigt att redan nu se hur elever och pedagoger ser på datorn som 

redskap i undervisningen för att vi som nyblivna pedagoger vet vad vi kommer att möta ute i 

arbetslivet. Samt att kunna veta vad vi skulle behöva ändra på för att ge eleverna den bästa 

utbildningen inom just dataområdet i skolan.  
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur en grupp elever och pedagoger ser 

på datorn som redskap i undervisningen. 

 

• Hur används datorn som redskap i undervisningen enligt pedagoger respektive elever? 

• Kan man se skillnader och likheter mellan pedagogers och elevers sätt att tänka kring 

datorn som redskap? 

• Vilka faktorer påverkar pedagogernas val av att använda/inte använda datorn som 

redskap i undervisningen? 

 

Begreppsförklaringar 
 

I detta avsnitt beskrivs centrala begrepp i studien och vår tolkning av den. 

 

I studien används begreppet IT, Informationsteknik, som är ett samlingsbegrepp för de 

tekniska möjligheter som skapats genom samverkan mellan datateknik och 

telekommunikation. Vi syftar på datorn och Internet som centrala begrepp. 

 

Ordet pedagog används flitigt och i vår studie syftar vi på de personer som arbetar inom 

skolverksamheten oavsett pedagogisk utbildning 

 

Smart Board är en interaktiv whiteboard med touch-funktion. Den kan kopplas till alla slags 

PC-datorer och projektorer för en interaktiv och praktisk undervisningsmiljö. Oavsett inom 

vilket ämnesområde man använder Smart Board kan man snabbt och överskådligt förmedla 

innehåll så eleverna kan delta aktivt och kommunikationen underlättas. Smart Board är ett av 

många varumärken, i studien syftar vi på interaktiva whiteboards med touch-funktion i 

allmänhet. 

 

I studien använder vi oss av ordet dator/datorn och detta innefattar både datorn och IT. 
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Bakgrund 
 

I detta avsnitt beskrivs ett urval av nationell och internationell forskning som beskriver hur 

datorn används i undervisningen. Här tas även upp viktiga faktorer till varför det ser ut som 

det gör idag och andledningar till varför datorn i skolan kan vara både en positiv och en 

negativ del i undervisningen. 

 

Datorns bakgrund i skolans värld 
 
Enligt Jedeskog (1998, s. 5) introducerades datorn i de svenska skolorna redan på 80-talet. 

Hon menar att sedan dess har det hänt mycket. Datorerna har blivit mycket lättare att använda, 

blivit billigare, det finns fler program att använda sig av och Internets omfattning har blivit 

större. Med andra ord, vi kan idag lättare få information via Internet än tidigare. Jedeskog 

(1998, s. 5) skriver också att en del lärare och elever använder datorn regelbundet medan 

andra bara gör det vid enstaka tillfällen. Pedersen (2000, s. 16) anser att vissa forskare 

troligen skulle säga att det som styr undervisningen är den enskilde lärarens egen pedagogiska 

grundsyn och eget undervisningssätt. Därav anledningen till att en del väljer att arbeta mer 

med datorn och andra inte. 

 

Syftet med att använda datorn i skolan har enligt Jedeskog (1998, s. 15-18) sedan 80-talet haft 

tre anledningar, nämligen inlärning, arbetsliv och demokrati. Jedeskog beskriver dessa 

aspekter på följande sätt: Inlärningsaspekten innebär att nya arbetssätt tillkommer. Dessutom 

bidrar detta till att skrivarglädjen ökar, eleverna får mer uppmärksamhet av pedagogen och 

befäster därför mer kunskaper. Genom att använda datorn i undervisningen ökar elevernas 

nyfikenhet och intresse att fördjupa sina kunskaper. Arbetslivsaspekten innebär enligt 

Jedeskog att man förbereder eleverna inför kommande yrkesliv, att man förbereder dem på att 

datorerna kommer att utvecklas. Samhällets hastiga förändringar fordrar att eleverna följer 

med i utvecklingen. Demokratiaspekten innebär en viss risk för att använda datorer eftersom 

det kan finnas för få datorer på en skola. Jedeskog menar att detta gör att det finns risk att alla 

elever inte får chansen att lära sig datorn och IT-teknik. Det gäller då för pedagogen att göra 

ett urval, det är pedagogens skyldighet att fundera över vad datorn betyder i deras 

undervisning. 
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”När man började använda datorer i skolan blev jag ängslig att eleverna en dag skulle kunna 

mycket mer om datorer än vad jag någonsin skulle lära mig. I början visste jag mest eftersom jag 

hade varit med i en workshop där man använde Logo. Men eleverna hade tid att hålla på mera 

med datorerna och knappade in på mitt försprång. Även om det skulle dröja flera år innan de 

kom ikapp mig kände jag trycket från barnen som hade mer tid och var mera på samma 

våglängd som datorerna än vi vuxna. Den första gången som eleverna fick problem som jag inte 

kunde förstå och ännu mindre lösa, ansträngde jag mig att bibehålla lärarauktoriteten. Men det 

gjorde bara saken värre. Till slut var jag tvungen att ge upp och säga åt eleverna att fråga 

klasskamraterna till råds istället. Detta gjorde de och de hittade tillsammans en lösning på 

problemet. Till min förvåning kändes det befriande. Jag behövde inte längre vara allvetande. Det 

bästa var att jag överförde den insikten till andra områden också, vilket kändes som en stor 

lättnad. Relationen till barnen blev helt annorlunda nu och vi bildade en arbetsgemenskap där vi 

lärde oss saker och ting tillsammans.” 

(Papert 1993, s. 64-65) 

 

Med detta citat vill Papert (1993, s. 65) påvisa att många pedagoger faktiskt är rädda och 

osäkra när det gäller att använda datorn som redskap i sin undervisning, de är okunniga och 

detta sätter stopp för mångas motivation. Lindh (1997, s. 12) menar att ett hinder för att arbeta 

med datorn som redskap är pedagogernas bristande kunskaper inom ämnet. En ökad 

vidareutbildning för pedagogerna krävs för att förbättra pedagogernas beredskap att använda 

datorer i sin undervisning. 

 

Pedersen (2000, s. 21-22) diskuterar hur och om undervisningen blir bättre med att använda 

datorn i skolan. Han skriver att först och främst måste man komma ihåg att datorer i skolan är 

väldigt användbara till mycket och kan användas på flera olika sätt, Informationssökning på 

Internet, kommunikation, ordbehandling, pedagogiska program etc. Pedersen menar att det är 

svårt att veta var förändringarna kommer att ske, han betonar att ordet ”bättre” kan betyda 

olika saker för olika personer. Det är helt individuellt hur en person uppfattar datorn som 

redskap. Pedersen menar också att för en del kan det vara att inlärningen och/eller 

undervisningen i något kvalitativt anseende blir bättre. Vidare skriver Pedersen att motivation 

kan öka och i sådana fall kan inlärningen påverkas, dock är inte detta samband något 

självklart. Han anser att även ordet ”bättre” kan innebära variation i undervisningen. Pedersen 

behandlar också aspekten om datorkunnande i framtiden, att det är en viktig aspekt i 

arbetslivet. Detta kan liknas med Jedeskogs beskrivning av Arbetslivsaspekten.  
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Jedeskog (1998, s. 16) anser att det finns förväntningar på datorn som sträcker sig långt 

utanför skolans värld. Man kan även se datorn som en möjlighet att hejda att människor flyttar 

från glesbygden. Det blir lättare att kommunicera med omvärlden via exempelvis Internet där 

man kan hämta kunskap och samtala med människor. Jedeskog (1998, s. 29) menar att för 

elever med särskilda behov är datorn absolut nödvändig. Jedeskog anser också att för många 

av dessa elever innebär datorn en kommunikation som får dem att bryta den isolering de lever 

i samt att undervisningen kan anpassas efter varje enskild elev.  

 

Enligt en undersökning som gjorts av Skolverket på uppdrag av Utbildningsdepartementet 

(2001, s. 11) finns det mer än 122 000 datorer på kommunala och fristående grundskolor. 

Sedan 1999 har antalet undervisningsdatorer inom den kommunala grundskolan ökat med 15 

procent. Datortätheten varierar något mellan de olika typerna av kommuner, exempelvis 

glesbygdskommunerna har lägst antal elever per dator.  

 

Sverige ligger enligt en studie gjord av Myndigheten för skolutveckling (2007, s. 6) på tredje 

plats av 27 länder när det gäller IT-användningen under lektioner i europeiska skolor. Ett 

dilemma är emellertid att huvudparten av pedagogerna i Sverige använder datorer mindre än 

10 % av lektionstiden. 43 % av alla pedagoger i Sverige upplever att det största problemet 

med IT i skolan är tillgången till datorer. Myndigheten för skolutveckling visar också att 

antalet datorer med Internetuppkoppling är totalt 16,6 datorer per 100 elever, vilket i ett 

europeiskt perspektiv innebär att Sverige ligger på en 6:e plats. Ca 74 % av pedagogerna i 

Sverige upplever emellertid inte att de svenska skolorna har tillräckliga kunskaper om IT, och 

ungefär hälften av pedagogerna tror inte att IT främjar lärandet för eleverna i skolan. När det 

gäller sammankopplingen av god tillgång till IT och datorer, kunskaper om IT och motivation 

för att använda IT i skolan, så hamnar Sverige nästan längst ned på listan alltså på 22: a plats.  

 

Westby & Atencio (2002, s. 71) skriver att attityderna mot datoranvändningen med barn är 

delade. En åsikt är att datorerna har en potential att öka elevernas motivation och göra dem 

involverade i det egna lärandet. En motpol till detta är att eleverna ska involveras för mycket 

och bli osociala. Mardrömmen är att eleverna sporadiskt klickar sig fram på Internet och inte 

förstår sambandet med informationen de får. 
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Datorns användningsområde i skolan 
 

Lindh (1997, s. 31) beskriver två olika sätt att integrera datorn i skolan. Dels finns det ett 

administrativt system, dels ett undervisningssystem.  Det administrativa systemet handlar om 

rutiner som pedagogerna gör för att underlätta sin verksamhet, exempelvis elevregistrering, 

protokollföring, lönesystem och schemaläggning. Det administrativa systemet kan ses som ett 

stödsystem till undervisningen. Undervisningssystemet handlar om det som sker i 

undervisningen, kommunikationen mellan elev och pedagog, mellan elev och elev samt i 

skapande verksamheter.  

 

Öhman (1994, s. 11-13) beskriver flera olika anledningar till varför datorn ur en pedagogs 

synvinkel ska användas i skolan. För sin egen personliga utvecklings skull är det lönsamt, 

som pedagog vill man känna sig modern i sin lärarroll. Barnen använder datorer på sin fritid 

och som pedagoger vill vi kunna samtala och resonera med eleverna på samma sätt som med 

andra ämnen och aktiviteter. Generationsklyftan växer om vi som pedagoger inte kan föra ett 

resonemang om datorn med våra elever. Det är viktigt att kunna möta eleverna på deras nivå, 

att ta del av deras ungdomskultur. Möjligheter till individualisering ökar, för att vissa 

individuella behov kan tillgodoses bättre med datorns hjälp. Datoranvändningen ses som en 

jämlikhetsfråga, om alla får jobba lika mycket med datorn som redskap i tidig ålder främjar 

detta jämlikheten mellan könen.  

 

Öhman menar att datorn är ett hjälpmedel inom många olika yrken. På både gott och ont har 

arbetet effektiviserats. Undervisningen kan förändras med hjälp av datorerna och pedagogiska 

förtjänster finns att ta del av. Den tekniska utvecklingen gynnas, skolan ska vara en del av 

vårt samhälle och därför är det viktigt att den teknik som finns används. Eleverna behöver 

kunskap i hur man hanterar en dator. Det är av största möjliga vikt att man kan hantera den 

moderna tekniken när man kommer ut på arbetsmarknaden i framtiden. Man kan producera 

snygga och proffsiga dokument. Detta behövs för att ge ett gott intryck och för att praktiskt 

kunna visa att man klarar av det.  

 

Öhman skriver att föräldrarna ställer krav på en modern undervisning. Många föräldrar står 

för att skolan ska vara modern och samhällsutvecklande. Med den nya tekniken står man 

stadigare på arbetsmarknaden. Eleverna ställer krav på pedagogen. Eleverna vill ha en 

utvecklande undervisning som är moderniserad och framförallt varierad.  Skolledningen och 

skolverket ställer krav på pedagogerna. Rektorn vill se att datorerna som finns på en skola 

nyttjas. Skolverket ser på datorerna som effektiva och naturliga hjälpmedel i samhället. 
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Skolan är en del av vårt samhälle och eleverna ska mötas på ett naturligt sätt. Öhman (1994, s. 

11-13) står för att datorn som redskap utvecklar arbetssätt och arbetsformer. Trycket från 

kollegorna ger slagkraft och kan få de mest ointresserade att följa med. Politikerna och 

samhället har krav på Sverige gällande informationsteknologi. För att Sverige ska bli ledande 

inom ämnet krävs en tidig satsning redan i skolan. 

 
Technology, particularly the computer and the Internet, not only provides solutions to existing 

problems, it changes the problems we have to solve every day. It also creates more problems that 

demand new solutions. In other word, technology innovations not only improve the means, but 

also change the ends.  

   Zhao, Hueyshan Tan & Mishra (2001, s. 352) 

 

Zhao, Hueyshan Tan & Mishra visar att även om nya problem dyker upp i samband med 

datoranvändning kommer nya lösningar att skapas. Vi som individer kommer att förändra 

våra vanor och mönster, skapa nya och därmed ändra våra fasta rutiner. 

 

 

Ekonomiska möjligheter 

 
Pengar är ofta en återkommande fråga i vårt samhälle, de ska räcka till mycket och rätt 

prioriteringar ska göras. Jedeskog (1998, s. 8) beskriver en pedagog som uttrycker sig bittert 

över sin försvunna motivation. Pedagogen förklarar att det krävs av oss lärare att vi ska hänga 

med i utvecklingen, men när vi vill det bromsas vi upp av dem som sitter på pengarna. Healy 

(1998, s. 83) menar att det faktiskt är dyrare än vad många tror att uppdatera och uppgradera 

skolornas teknologiska kompetens. Utöver inköp av hårdvara och mjukvara tillkommer 

kostnader för uppgradering av hårdvara, infrastruktur och Internetuppkoppling. Healy skriver 

även att de sedvanliga skolorna blivit föråldrade och det kostar pengar att bygga nya skolor, 

men för en effektiv och produktiv användning av datorer krävs uppemot 25 % större yta än 

vad som för det mesta finns att tillgå i traditionella klassrum. Dessutom menar Healy (1998, s. 

84) att en dold kostnad är datasäkerheten. Dessa pengar som läggs för att skydda den 

teknologiska utrustningen dras från pengar som kunnat användas till undervisning. Förutom 

dessa kostnader kräver datorer en tekniskt kunnig personal och just att lära pedagogerna mer 

om datorn anser experterna att man ska sätta av minst en tredjedel av budgeten för.  
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Trageton (2007, s. 27) menar att det ofta talas om skolan som en ”bromskloss” för 

utvecklingen av datorer och IT och andra nyheter i skolan. Men samtidigt har det skett 

förändringar i västvärlden vad det gäller datorer och IT. Trageton (2007, s. 37) berättar om 

Sandra Cooper, hon är IT-chef i den fattiga stadsdelen Queens i New York (USA).  Trots den 

otillräckliga ekonomin på skolor i området har Cooper ändå klarat av att installera datorer i de 

flesta klassrum samt ordnat tillgång till Internet och lokala nätverk. Detta visar på att även 

skolor med små resurser och lite pengar kan klara av att tillföra datortekniken, mycket handlar 

om de prioriteringar och värderingar man gör. 

 
”Det verkliga priset  

Den väsentliga uppgiften är att ta reda på hur man kan ge barn, hemma och i 

skolan, meningsfulla och giltiga inlärningserfarenheter. I det långa loppet 

kommer det verkliga priset för många av våra teknikbeslut att utkristallisera sig. 

Det handlar inte om pengar utan om värderingar.” 

    (Healy 1998, s. 86) 

 

Det verkliga problemet handlar inte alltid om ekonomin utan istället om hur motiverade 

pedagoger och även rektorer är. De värderingar man har speglar ens förmåga att hantera de 

pengar man har att röra sig med. Ekonomin kan dock påverka motivationen, finns det inga 

pengar och resurser finns det risk att motivationen faller. 

 

Morgondagens kunskap 
 
 
Zhao, Hueyshan Tan & Mishra (2001, s. 349) anser att pedagoger och elever har olika 

attityder gällande datorer. Pedagogerna ser och har ofta fått rådet att se datorn som ett verktyg 

för att hjälpa dem att undervisa bättre. Eleverna ser datorn som en lösning på andra typer av 

problem, bland annat för att kommunicera med vänner, spela spel och ha kontakt med 

familjen. 

 
Enligt Utbildningsdepartementet (2006, s. 10) är ett av målen i grundskolan att sträva mot att 

eleverna kan använda datorn som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. Detta är det 

enda konkreta mål som går att finna i Lpo 94 om just datorn i skolan.  Eftersom tekniken är en 

stor del av vårt samhälle idag och antagligen kommer att bli större i framtiden är det av stor 

vikt att man redan i skolåldern hjälper elever att förbättra sina kunskaper inom 

datoranvändning. Detta för att kunna klara av framtiden, både vardagligt och yrkesmässigt.  

Jedeskog (1998, s. 17) menar att den nya datatekniken gör att vårt samhälle snabbt förändras 

och att detta kräver att skolorna hänger med i utvecklingen. Hon menar också att oavsett om 
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skolan följer med eller inte kommer utvecklingen att ske ändå. Öhman (1994, s. 10) skriver att 

morgondagens samhälle med dessa snabba växlingar och väldiga informationsflöden kommer 

att vara varje enskild individs vardag. Skolans mål bör därför vara att det naturliga 

förhållningssättet och användandet av den nya tekniken genomsyrar lärandet och att eleverna 

kan ta del av detta. Öhman menar vidare att oavsett vilket yrke eleverna kommer att ha i 

framtiden är det högst sannolikt att datatekniken kommer att behöva behärskas. 
 

 

”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans 

arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet.” 

(Utbildningsdepartementet, 

2006 s. 6) 

 

Med detta citat vill vi lyfta fram att olika kunskapsformer innebär olika kunskapskällor. 

Datorn är en form av kunskapskälla där man kan tillägna sig nödvändig information såsom en 

lärobok. 

 

En av skolans viktigaste uppgifter i framtiden enligt Öhman (1994, s. 221) kommer att bli att 

få eleverna att handskas med informationen de tilldelas på rätt sätt. De måste lära sig att skapa 

ordning, att kritiskt granska någonting, kunna strukturera upp helheter med den tillgängliga 

informationen. Dessutom måste de lära sig hur information kan bidra med en ökad förståelse 

och ny kunskap och framförallt att sätta samman informationen med tidigare kunskaper så att 

en vidgad bild kommer fram med ökade kunskaper. Öhman (1994, s. 220) skriver att det är 

endast genom att ha en bred kunskap som man vågar ställa frågor och ifrågasätta saker och 

ting. En ökad kunskap och kritiskt tänkande går hand i hand. Rask (2000, s. 15) tar upp de åtta 

S:en som innefattar Söka, Samla, Sålla, Sovra, Sortera, Strukturera, Systematisera och 

Sammanställa. Dessa moment bidrar till att eleverna omvandlar framtidens information till 

den kunskap som krävs. 

 

Axelsson (2000, s. 60) skriver att med ett förändrat arbetssätt i skolan får pedagogerna en ny 

infallsvinkel att syna, deras uppgift blir då att få eleverna att behärska och använda redskapet 

för sitt eget lärande. Det en pedagog gör är att erbjuda vägledning i kunskapsprocessen.  
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Teoretisk ram 
 
Undersökningens teoretiska ram bygger på antaganden där teorin sociokulturellt lärande är 

centralt. Vi anser att när eleverna skall kunna ta till sig kunskap inom dataundervisning krävs 

ett samspel mellan pedagog och elev samt mellan elev och elev. 

 

Det sociokulturella perspektivet 
 
Bråten (2007, s 14) menar att trots Vygotskijs breda ämnesorierntering kan man påstå att 

medelpunkten för hans vetenskapliga insats var det mänskliga medvetandet och dess 

utveckling genom uppkomsten av större psykologiska processer. Detta kan ses som ett 

väsentligt tema i vygotskiansk teori som har en tydig betydelse för pedagogik och 

undervisning.  

 

Barns utveckling sker i samspel med dess omgivning i större utsträckning än att det är ett helt 

oberoende individuellt förlopp. Vygotskij fokuserade på skillnaden mellan vad barn kan lära 

sig på egen hand och vad som kräver hjälp av en vuxen (pedagog). Beroende av vilken 

assistans de får kan barn antingen befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå, eller i sin 

potentiella nivå, där den förra avser situationen när barn lär sig av egen kraft och den senare 

när de blir stimulerade av föräldrar eller pedagoger. Bråten (2007, s. 23) menar att Vygotskij 

kallade detta för ”den närmaste utvecklingszonen”.  Vygotskij (1978, s. 57) anser att ett barns 

sociala utveckling sker i två stadier, först på den sociala nivån och senare på den individuella 

nivån. Detta sker dels genom en biologisk mognad och dels genom sociokulturella 

förhållanden. Den biologiska mognaden innebär en stegvis kunskap om sin kropp och dess 

funktioner. Det innebär även förmågan att upptäcka och samspela med sin omvärld. De 

sociokulturella förhållandena innebär att barn lär sig att anpassas till de fysiska och kulturella 

förutsättningar som de lever i. För ett barn övergår utvecklingen i etapper från att bestämmas 

av biologiska faktorer till sociokulturella förhållanden. 
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Säljö (2000, s. 18) menar att samspel mellan kollektiv och individ ligger i fokus när det gäller 

ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2000, s. 20) menar också att i ett sociokulturellt 

perspektiv finns termerna redskap och verktyg. De har en alldeles särskild betydelse ur detta 

perspektiv, de står för de språkliga och fysiska resurser som vi har till förfogande och som 

används när vi ska förstå och agera i vår omgivning.  Evenshaug och Hallen (2001, s. 135) 

beskriver den sociokulturella teorin som ett samspel och samarbete med andra. Detta är av 

stor betydelse för barns utveckling och är förutsättningen för Lev Vygotskijs sociokulturella 

syn på den kognitiva utvecklingen. Evenshaug och Hallen (2001, s. 117) skriver att Vygotskij 

står för en social konstruktivistisk syn på både utveckling och inlärning.  

 

Denna konstruktivistiska syn står för att barnens kunskap hela tiden utgör en aktiv process där 

det är dem själva som konstruerar sin kunskap. Kunskapen ses som något som skapas socialt, 

inte minst genom språket. Tulviste (1994) menar att kommunikation och språkanvändning är 

centralt i ett sociokulturellt perspektiv. Det utgör länken mellan barnet och omgivningen. 

 

Illeris (2001, s. 47-48) menar att Vygotskij behandlar lärande som grundande för den situation 

där någon faktiskt ska lära sig något. Säljö (2000, s. 11) skriver att lärandet har en stor och 

viktig position i vår kultur och det är samtidigt kopplat till våra förevisningar om finansiell 

och social utveckling. Det finns en önskan om att förbättra våra villkor och vår 

levnadsstandard. Säljö fortsätter med ett amerikanskt exempel där ”learning society” står i 

fokus. Ungdomarna ska lära sig att leva i ett högteknologiskt samhälle och detta kräver en 

kvalificerad utbildning. I Sverige pågår ett stort kunskapslyft menar Säljö, och det bygger på 

liknande ambitioner och på samma teorier. Säljö (2000, s. 13) menar att den kunskap som blir 

funktionell och produktiv har ständigt ändrats genom tiderna och i takt med att vårt samhälle 

utvecklas kommer omvärlden ha större krav och fler möjligheter kommer att finnas.  

 
”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar någonting nytt, 

oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion av 

intellektet eller känslan, en konstruktion som bara existerar och ger sig till känna 

i människans inre.” 

(Vygotskij 1995, s.11) 

 

Vygotskij förklarar att kreativiteten går att finna genom olika sätt och handlingar. Man måste 

kunna använda sin kreativitet inom de flesta områden, vad man än kan tänkas arbeta med. 

Framförallt i skolans värld krävs en dos av kreativitet, från både pedagoger och elever.     
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Dale (i Bråten, 2007, s. 43) menar att Vygotskij ansåg att inlärningsprocessen i leken och i 

undervisningen är god, i de fall den föregår barnets utveckling och väcker en rad funktioner 

som befinner sig på ett mognadsstadium i zonen för den närmaste utvecklingen. Leken och 

undervisningen kan i sig bidra till att något nytt uppstår. Eleven utför via leken eller 

undervisningen ett handlingsmönster som kreativt framkallar elevens utveckling.  

 
”Den som använder sig av medierad kommunikation rör sig nu fritt mellan olika 

medier och lärandet består mer i att man återskapar något personligt intressant 

utifrån olika resurser som man har tillgång till. Lärande blir en innovativ och 

personligt styrd process på ett sätt som vi inte sett tidigare, det är skapandet av 

innebörd och mening som är intressant snarare än bevarandet av 

ursprungsversioner. Lärandet blir mer ”design” än återgivning”. 

(Säljö 2005, s. 222) 

 

Lärandet sker på detta sätt i en helt annan dimension. Det finns nu fler verktyg att använda sig 

av som pedagog för att eleverna ska kunna utveckla sitt lärande. På detta sätt kan man, som 

Säljö (2005) påpekar, hitta nya sätt att lära och lära ut utan att alltid ta till samma metoder.  
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Metod 
 

Metodavsnittet redogör för vald metod och tillvägagångssätt. Undersökningsgrupp och etiska 

aspekter lyfts upp.  

 

Kvalitativ metod 
 
Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur en grupp elever och pedagoger ser på datorn 

som redskap i undervisningen. Studien inriktar sig därför på kvalitativa data eftersom det som 

undersöks ska tolkas utifrån vad människor upplevt. Den kvalitativa metoden använder, till 

skillnad från den kvantitativa, sig inte av siffror eller tal. Den kvalitativa metoden använder 

sig istället av språkliga uttryckssätt, som skrivna eller talade ord. Backman (1998, s. 31) 

menar att det kvalitativa perspektivet inte är synonymt med den kvalitativa metoden. Men 

man använder ofta sig av dessa i en traditionell ansats. En kvalitativ studie handlar med andra 

ord om att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Vid en kvalitativ studie använder man 

sig ofta av intervju vilket denna undersökning har som verktyg för att få svar på syftet. Starrin 

& Svensson (1996, s.19) menar att den kvalitativa metoden kan tolkas på olika sätt. De menar 

även att kvalitativ data handlar om personliga uppfattningar, där svaren är individuella.  

 

Verkligheten är enligt den kvalitativa metoden en individuell, social och kulturell struktur. 

Här riktar forskaren sitt intresse mot den enskilda individen där frågor om hur individen tolkar 

och formar sin verklighet. Enligt Backman (1998, s. 47-48) intresserar sig forskaren av hur 

individer tyder, uppfattar och formar sin omgivning utifrån sina tidigare kunskaper och 

upplevelser.  
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Intervju 
 
Verktyget som har använts för att samla in data är intervjuer för att få fram svar som gynnar 

denna undersökning. Vid en intervju kan man lättare tillägga en följdfråga eller upprepa en 

fråga om man inte förstår det respondenten svarar eller om inte respondenten förstår vad man 

vill ha fram. Lantz (2007, s. 12) menar att vid en intervju är det den som intervjuar som styr 

och reglerar utvecklingen och åt vilket håll intervjun ska riktas. Valet av metod har gjorts 

utifrån det som anses passa bäst till det som undersöks samt för de antal elever och pedagoger 

som deltar i undersökningen.  

 

Vid en intervju kan man använda sig av olika former av intervju, den öppna, den riktat öppna, 

den halvstrukturerade eller den strukturerade. Lantz (2007, s. 17-19) beskriver den 

halvstrukturerade och den helt strukturerade intervjun som intervjuer där det finns 

förutbestämda svar. Respondenten får olika svarsalternativ att välja bland och kan därför inte 

resonera med sig själv i svaret. I denna undersökning har vi använt oss av den riktat öppna, 

där respondent får tillfälle att diskutera med sig själv och intervjuare. Lantz (2007, s. 17-19) 

beskriver den öppna och den riktat öppna intervjun som intervjuer där man har möjlighet att 

fånga respondentens uppfattningar och upplevelser i ämnet. En fråga ställs som respondenten 

får svara fritt på och kan på så sätt ge sin bild av verkligheten. Patel & Davidsson (2003, s. 

78) skriver att kvalitativa intervjuer har så gott som ständigt en låg grad av standardisolering 

som betyder att de frågor som intervjuaren ställer ger chans och utrymme för respondenten att 

besvara frågorna med egna ord. Det händer i en kvalitativ intervju att frågorna är konstruerade 

i en viss ordning, en hög nivå av strukturering.  

 

Vid en intervju får man personlig kontakt med den man talar med. Man kan på så sätt få ett 

större helhetsintryck av personen. Eftersom vissa förkunskaper finns inom ämnet kan vi på ett 

annat sätt formulera frågor utifrån det vi redan vet samt komma med lämpliga följdfrågor vid 

intervjuerna än om vi inte hade haft några kunskaper alls inom ämnet. Lantz (2007, s. 23) 

menar att valet av intervjuform samt innehåll har att göra med just hur mycket förkunskap 

som finns om ämnet. Lantz anser att beroende på förkunskaperna kan frågorna formas på det 

sätt som anses vara bäst för undersökningen.  
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Urval 
 

Studien har gjorts på två olika skolor som valts ut efter tips från VFU-samordnare på 

Högskolan i Borås. Det som spelade roll vid valet var skolornas användande av datorn och 

framförallt möjligheter till det i undervisningen. Vi har vid flera tillfällen varit ute i 

verksamheten på de utvalda skolorna och sett hur de har arbetat med datorer. Intresset väcktes 

hos oss att se hur deras tankar går kring datorn i undervisningen. En annan viktig faktor i valet 

har varit avståndet till dessa skolor, det har varit enkelt för oss att ta oss till och från skolorna 

för att göra intervjuerna. Valet av antal elever var enkelt. I en av skolorna finns det enbart 8 

elever i år 5, dessa elever intervjuades samt 8 elever ur år 5 från den andra skolan. Valet av år 

5 beror även på att vi är nyfikna på deras kunskaper och synsätt med tanke på att vissa mål 

ska nås i slutet av det femte skolåret. Pedagogerna valdes därför att de arbetar i dessa klasser. 

 

Båda skolorna ligger utanför en större stad, en ligger på landsbygden och den andra i en 

mindre ort. De 16 elever som intervjuats kommer från år 5 och är mellan 10-12 år. De 3 

pedagoger som intervjuats undervisar i år 5. Vi har uppmärksammat att elever från denna 

årskurs har mer tillgång till datorer än andra klasser samt att deras ålder är intressant för 

denna studie. 

 

I undersökningen används fiktiva namn på skolor, elever och pedagoger. Detta gjordes för att 

hemlighålla respondenternas riktiga namn samt att särskilja de olika personerna i 

undersökningen när det gäller vår analys samt citat i resultatavsnittet.  

 

Röda skolan 
Den röda skolan är en åldershomogen (rena åldersklasser) F-6 skola med 173 elever.  Ett nära 

samarbete bedrivs klasserna i mellan. Här arbetar 8 pedagoger samt en specialpedagog. 

Skolan ligger centralt i en liten ort, men närhet till skog och mark finns. Det är en gammal 

utpräglad skolbyggnad, men är om och tillbyggd med fina funktionella lokaler och inredning. 

Miljösatsningen är aktiv. Datasal finns med 12 datorer samt minst en dator i varje klassrum.  

 

Rut har jobbat som lärare i 7 år. För tillfället arbetar hon som klassföreståndare i en årskurs 5. 

Hon har läst en förskollärarutbildning på 3 år, sedan 80 poäng ytterligare för att få behörighet 

som Svenska och SO lärare i årskurs 1-7. 
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Blå skolan  
Den blå skolan är en F-6 skola med 50 elever. Skolan har integrerade klasser vilket betyder att 

klasserna är åldersblandade. Här arbetar 7 pedagoger i ett nära samarbete. Skolan ligger på 

landsbygden en bit från ett större samhälle. Skolbyggnaden är relativt nybyggd med stora och 

luftiga lokaler. Varje klassrum har minst en dator och biblioteket tillhandahåller ett par 

datorer dit alla har tillgång. I lärarrummet och rektorns rum finns det två datorer samt en 

laptop1 som finns till för alla klasser. Skolan har totalt 10 datorer.  

 

Bettan har jobbat som lärare i 20 år efter en utbildning till mellanstadielärare. Hon är 

klassföreståndare för år 5-6, men undervisar även elever i år 1-4 i gymnastik och matematik. 

 

Bodil har jobbat som lärare i ungefär 12 år. Hon har i grunden en fritidspedagogutbildning, 

men har även läst en vidareutbildning till lärare på 2,5 år. Hon jobbar nu som lärare i Svenska 

och SO för år 1-7. Sedan två år tillbaka har hon en tjänst i år 5-6 men har tidigare arbetat med 

elever i år 1-2.  

 

Genomförande 
 
 
Studien har gjorts på två skolor där tre pedagoger och 16 elever har intervjuats. 

Intervjufrågorna som har använts har varit konstruerade i förväg för att behålla fokus mot det 

som undersökts, de tre didaktiska frågorna, hur, vad och varför har använts om det har 

behövts. Dessutom har språket anpassats till varje enskild individ för att få så bra svar som 

möjligt. Vi har tänkt på att använda ett enkelt och lättförståeligt språk. Frågorna är kvalitativa 

eftersom de fokuserar på individen och hur just respondenten tolkar och formar sin verklighet.  

 

Ett missivbrev2 skickades ut till föräldrar/vårdnadshavare samt pedagoger innan intervjuerna 

och där beskrevs syftet med undersökningen. Information om att intervjun var frivillig för 

samtliga samt att de har haft rätt att avbryta intervjuerna när de vill fanns också med i texten. I 

missivbrevet till föräldrarna/vårdnadshavarna bads de att godkänna sitt barns medverkan 

genom att fylla i en talong som sedan lämnades in. Eleverna hade även getts tillfälle att 

godkänna sin medverkan. I den röda skolan delades det ut 24 missivbrev. Alla elever fick 

godkännande att medverka. Utifrån dessa svar valdes 8 elever ut genom lottning.   

I den blå skolan delades det ut 8 missivbrev till samtliga elever i år 5. Samtliga elever fick 

sina föräldrars godkännande att medverka och blev därför automatiskt medverkande i studien. 

 
1 Med laptop syftar vi på en bärbar dator. 
2 Se bilaga 
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Pedagogerna tillfrågades först muntligt om de ville medverka. De fick i samband med denna 

information om undersökningen tillfälle att ställa frågor till oss om något varit oklart. Därefter 

delades ett missivbrev ut till dem med samma information som till föräldrar/vårdnadshavare. 

Dock fanns ingen talong med i detta brev eftersom ett godkännande redan tillhandahållits.  

 

Intervjuerna har spelats in med en diktafon för att kunna fokusera på respondenten och dess 

svar. Det positiva med att spela in det på band är att vi kunnat lyssna på svaren upprepade 

gånger för att skriva ner svaren ordagrant. Intervjuerna sparades ner till en dator och efter den 

färdigställda undersökningen har de raderas.  

 

Endast vid intervjun med pedagogen Rut medverkade både Lina och Ida. Eftersom det var det 

första intervjutillfället som gjordes i undersökningen föll valet av bådas närvaro på att 

uppmärksamma eventuella tilläggsfrågor som kunde uppkomma. De andra intervjuerna 

delades upp, vi gjorde dem på var sin skola.  

 

På den röda skolan skedde intervjuerna med eleverna i ett konferensrum. Där fick intervjuare 

och respondenter samtala i lugn och ro utan att bli störda. Alla intervjuerna skedde under 

samma dag under en eftermiddagslektion som eleverna kunde avvika en kort stund ifrån. 

Pedagogintervjun skedde i hennes klassrum under en lektion då eleverna var iväg på slöjd. 

 

På den blåa skolan gjordes alla intervjuer enskilt. De genomfördes i ett grupprum eller i 

lärarrummet. Allt för att elever och pedagoger skulle känna sig trygga samt ostörda när de 

svarade på frågorna. Intervjuerna gjordes vid tre tillfällen under tre olika dagar. Intervjuerna 

med pedagogerna skedde under eftermiddagen då eleverna slutat för dagen. Elevintervjuerna i 

sin tur skedd på skoltid, direkt när eleverna kom på morgonen. Valet av dessa tider berodde 

helt på hur det passade undervisningssituationen och tillgång till personal. 

 

 



 20

Analys och bearbetning 
 
 
Intervjuerna har analyserats noggrant och transkriberats för hand för att få en bättre struktur 

över datamängden och vad som verkligen sagts. Varje intervju har transkriberats var för sig 

för att kunna skilja på dem. Intervjuerna transkriberades av den person som gjort dem. Efter 

det gick vi tillsammans igenom varandras intervjusvar. Utifrån detta bearbetade vi frågorna 

var för sig och tolkade respondenternas svar för att se skillnader och likheter. Extra fokus 

lades på jämförelsen mellan pedagoger och elever, hur de upplever samma sak. Patel & 

Davidsson (2003, s.14) menar att vid en kvalitativt inriktad forskning använder man sig ofta 

av tolkande analyser samt verbala analysmetoder av det insamlade materialet. Efter arbetet 

med sammanställning och bearbetning sammanställde vi ett resultat utifrån de frågeställningar 

vi har. I samtal med varandra analyserade vi studien genom att noggrant studera de svar vi fått 

och för att se om de verkligen svarade på vårt syfte.  Bryman (2002, s. 80) menar att kvalitativ 

analys bygger på synsättet att samspel mellan ett eller flera element kan skapa någonting nytt. 

Denna metod strävar alltså efter att skapa en djupare förståelse för olika fenomen, eller ett 

specifikt fenomen vilket eftersträvades i denna studie.  

 

Utifrån vårt syfte skrev vi sedan ner det sammanställda resultatet genom att skriva en löpande 

text varvat med citat från elever och pedagoger. Både likheter och skillnader mellan elev - 

elev samt pedagog – pedagog uppmärksammades, men främst likheter och skillnader mellan 

elever och pedagoger framkom i det analyserande resultatet. Vi har valt att inte ta ställning till 

resultatet förrän i diskussionen, detta val gjordes för att vi vill ha ett objektivt otolkat resultat. 

  

Etik 
 

En viktig del av en studie är att man innan delar ut ett så kallat missivbrev där man informerar 

elever/föräldrar om studien samt får deras tillåtelse om barnets medverkan. Vetenskapsrådet 

(2002) menar att det finns fyra huvudkrav man måste uppnå. De fyra huvudkraven är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi tog 

hänsyn till detta i missivbrevet som delades ut till elevernas vårdnadshavare. 
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Informationskravet innebär att man som forskare skall informera de som berörs av studien om 

det aktuella syftet. Detta gjordes i missivbrevet som delades ut till alla vårdnadshavare samt 

pedagogerna. Där beskrevs tydligt vad som skulle undersökas3. Samtyckeskravet innebär att 

alla som deltar i en undersökning har rätt att själva bestämma om de vill medverka eller inte. 

Man skall som forskare be om samtycke från både uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare. Är deltagarna i studien under 15 år eller om undersökningen tar upp 

ett ämne av etiskt känslig karaktär bör man få samtycke från förälder/vårdnadshavare. I 

missivbrevet till förälder/vårdnadshavare bifogades en talong att fylla i om dem godkände att 

deras barn blev intervjuade. Eleverna informerades samt att det skrevs ner i missivbrevet att 

intervjun var frivillig4. Konfidentialitetskravet innebär att alla berörda i en studie skall ges 

största möjliga konfidentialitet. Deras personuppgifter skall förvaras skyddat och inga utom 

undersökarna ska kunna ta del av uppgifterna. I studien har det garanterats en anonymitet 

både vad det gäller elevernas och pedagogernas identitet samt skolans5. En anonymitet 

innebär att skydda personers identitet. För att skydda individerna i denna studie har fiktiva 

namn getts. Nyttjandekravet innebär att all insamlad data om enskilda personer endast får 

användas inom den forskning som studien innefattar. I missivbrevet har vi garanterat att den 

materiel vi samlar in endast kommer att användas i forskningssyfte6. 

 

Validitet och Reliabilitet  
 
Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur en grupp elever och pedagoger ser på datorn 

som redskap i undervisningen. Därför kan man inte uttala sig om att det resultat som 

framkommer gäller för alla elever och pedagoger i resten av Sverige eller världen. Antalet 

personer som medverkar i studien är för få, sedan är de alla hemmahörande i angränsande 

kommuner, vi kan alltså inte göra en större generalisering av det som framkommit i studien. 

Alla de studier som görs kräver dock en viss trovärdighet och pålitlighet, de resultat som 

presenteras måste kännas riktiga för dem som läser, skriver Merriam (1994, s. 174). 

Oberoende av vad det är man forskar om ska man lägga fokus och en noggrann 

uppmärksamhet på hur man samlat in sina data, analyserat och tolkat den. Merriam (1994, s. 

177) menar att den inre och interna validiteten handlar om frågan i vilken omfattning ens 

resultat balanserar ihop med verkligheten. Validiteten ska alltid bedömas utifrån de tolkningar 

man gjort. 

 

 
3 Se Bilaga 1 och 2 
4 Se Bilaga 1 och 2 
5 Se Bilaga 1 och 2 
6 Se Bilaga 1 och 2 
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Det har varit viktigt för oss att försöka få fram trovärdig information genom att intervjua 

personer som är relevanta för vår studie. Detta för att få fram en rättvisare bild av 

verkligheten, hur det faktiskt ser ut i skolorna vi undersökt. Det är viktigt att inte försköna 

svaren utan att verkligen ge en rättvis bild åt den studie man faktiskt utför. Om man ser till 

resultatet som framkommit i denna studie har vi haft turen att även se hur elever och 

pedagoger faktiskt arbetar med datorn i undervisningen. Detta gör att vi kan lita på de svar 

som framkommit på ett annat sätt än om vi inte hade sett hur de arbetar. I denna studie har 

detta givetvis tagits med i analysen av det insamlade materialet. Lantz (1993) menar att 

eftersom respondentens svar kommer att ligga till grund för data som genom analys ger 

resultat måste svaren ha en viss tillförlitlighet som gör att det går att dra en så säker slutsats 

som möjligt samt att det ska vara möjligt att kritiskt granska resultatet. 

 

När det gäller reliabilitet i kvalitativa studier, såsom vår studie, använder man sig sällan av 

begreppet reliabilitet utan sammanflätar detta begrepp med validitet. Man använder därför 

validitet men menar de båda begreppen. Reliabilitet har en helt annan innebörd i den 

kvalitativa studien jämfört med den kvantitativa. Enligt Patel & Davidsson (2003, s. 103) är 

det ett tecken på låg reliabilitet om man i en kvantitativ studie frågar en person samma fråga 

flera gånger och får olika svar. Men i en kvalitativ studie är detta nödvändigtvis inte fallet. 

Som forskare i en kvalitativ studie ser man inte de olika orsakerna som tecken på låg 

reliabilitet. Respondenten kan ha ändrat uppfattning sen förra intervjutillfället eller skaffat sig 

mer kunskap om ämnet som gör att svaren ser annorlunda ut. Vi anser att om vår studie skulle 

göras om skulle vi antagligen få annorlunda svar eftersom eleverna då har inhämtat mer 

kunskap inom ämnet. Patel & Davidsson menar även att reliabiliteten ska ses mot bakgrund 

av den alldeles särskilda situation som föreligger vid undersökningstillfället. Om frågan 

lyckas fånga det unika i situationen och detta yttrar sig i variationen i svaren är detta 

betydelsefullare än att samma svar utvinns. Merriam (1994, s. 181) menar att eftersom man 

kan tolka vad som händer på många olika sätt, finns det därför inga självklara 

hänvisningsplatser man kan utgå ifrån för att mäta en företeelse och på så sätt skapa en 

sedvanlig pålitlig studie. Han menar även att reliabilitet och validitet är alltid associerade med 

varandra under tiden som studien görs.  
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Resultat 
 

I detta avsnitt behandlas studiens resultat. Resultatet är uppdelat i olika delar och är analyserat 

utifrån vårt syfte.  

 

Olika uppfattningar om datorn som verktyg 
 
Det har framkommit i resultatet av intervjuerna att datorn framförallt ses som ett skrivredskap 

både hos pedagoger och elever. Eleverna är ense om att man använder datorn till att skriva 

berättelser, söka fakta (Google7 och Google Earth8 nämns ett flertal gånger) samt att spela 

spel, både spel som tillhandahålls av skolan samt spel som finns på nätet. Pedagogerna styrker 

det eleverna säger att datorn används som en skrivmaskin, men även som ett hjälpmedel för 

att inspirera och locka eleverna till lärande. 

 

”Jag ser det nog som ett hjälpmedel, dels för att inspirera för att ungar tycker 

det är kul med datorer och dels att det underlättar, det syns bättre och man kan 

få reda på mycket”.  Bettan 

 

De tre pedagogerna arbetar inte på samma sätt, men de använder sig av liknande moment i 

undervisningen. Användningsområden är pedagogiska spel i olika ämnen, brevvänner från 

olika länder, PowerPoint när det gäller arbeten med bilder, specifika program på Internet där 

glosor skrivs in och eleverna kan komma åt dem hemma, landskapsundervisning med 

dialektlyssning, strömmande media, prov och utvärderingar. Pedagogerna använder dessutom 

datorn för att söka information inför lektioner och för att hämta aktuellt materiel. Dessutom är 

e-post, som kommunikationsmedel, någonting som alla tre pedagoger använder sig av. Rut 

säger att hon använder Kom&Gå, ett administrativt program på datorn där man fyller i 

sjukdagar och när man är hemma för vård av barn. 

 

 
7 Sökmotor på Internet där man kan söka den mesta information som behövs. www.google.se 
8 Är en virtuell jordglob utvecklad av Google. Se vidare på www.google.se/earth/ 
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Datoranvändning på olika sätt 
 
Datorer finns i alla elevers hem och den brukas regelbundet av de flesta elever. Enligt flera av 

eleverna används datorn ungefär lika mycket hemma som i skolan. Några använder den mer 

hemma, andra mindre. 

 

”Internet kan jag göra hemma, men när jag skriver på datan använder jag ju 

den i skolan”  Svante 11 år 

 

”Jag får inte vara på datan hemma för mamma tycker det är onödigt” Lisa 11 

år 

 

De flesta elever är rörande överens om att det är roligt att arbeta med datorn i skolan, det finns 

dock en och annan som inte riktigt håller med.  

 

”Inte tråkigt men jag vet inte. Kul vet jag inte heller” Svante 11 år 

 

Det som är roligt är framförallt att det går fortare och att det blir snyggare.  

 

”Att man slipper skriva själv och skriver på datorn istället. Mycket roligare att 

söka information och lägga in bilder från Internet, det går snabbare också. Det 

finns ofta flera grejer på datorn än vad det finns i böcker” Sara 11 år 

 

”Det är nog bättre å vara på datan faktiskt tror jag för man kan ju gå in på 

Internet och söka på nästan vadsomhelst” Lukas 10 år 

 

”Det är roligt att trycka på knapparna” Kalle 11 år 

 

 

När det gäller elevernas Internet användande sker detta främst i hemmet eftersom man 

försöker hålla det under kontroll i skolan. Med det menas att man endast godkänner vissa 

sidor och användningsområden. Populära sidor hos eleverna är Google, Lunarstorm, 

Bilddagboken, MSN9, spelsidor och Youtube. Om vi tittar närmre på frågan om eleverna 

 
9 MSN messenger är en chat där man kommunicerar med andra människor och delger varandra filer 
www.msn.se  

http://www.msn.se/
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skulle vilja arbeta mer med datorn är det ganska splittrade svar, många vill arbeta mer med 

den, en del är tveksamma medan ett par är nöjda som det är.  

 

”Ja, för att lära mig mer. Lära mig att hitta på tangentbordet” Sofia 11 år  

 

Framtida förändringar 
 
Pedagogerna upplever att eleverna tycker det är roligt med datorn och motiveras därför till att 

arbeta med den mer i undervisningen. De har valt att arbeta på detta sätt av olika anledningar, 

Bettan tycker att det ligger i tiden och Rut tycker att det ger variation i undervisningen som 

behövs för både henne själv och eleverna. Bodil säger själv att hon inte tycker att hon är bra 

på datorer och därför är inte datorn en naturlig del av hennes undervisning. Det finns mycket 

som skulle kunna förbättras säger pedagogerna. Ny och bättre teknik står högt på önskelistan.  

 

”Då skulle jag först och främst ha en Smartboard här inne, helt klart. Har 

kollegor på andra skolor som jag har pluggat med som man har hört använder 

sig av det och det verkar fantastiskt, smidigt och användbart på alla sätt” Rut 

 

 

”Overheaden känns ju lite gammal och förlegad” Rut 

 

 

Bettan och Bodil är helt klart inne på samma spår gällande Smartboard. Alla tre pedagoger 

önskar att det funnits fler datorer på skolan. 

 

”Skulle vilja använda det mycket mer, men 25 barn på 12 datorer går inte. Med 

mitt förra gäng gick det jättebra, men de var lugna och kunde jobba 2 och 2. Ett 

rörigt gäng blir det inte mycket av” Rut 
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Bettan vill ha fler pedagogiska IT-läromedel och hade önskat att skolan hade råd med 

färgskrivare och fotopapper. Rut och Bodil efterfrågar tid till att lära sig det tekniska bättre. 

 

”Sen har vi en kanon men den skulle jag nog vilja kunna bättre, finns ingen tid 

till att lära sig den och då blir man lite mesig. Då använder man den sällan för 

det tar för mycket tid och det blir fel. Då kör man den gamla teven med dvd för 

att man är säker på den liksom” Rut 

 

 

Alla tre har varit med i projektet ITIS10 för flera år sedan och kurser i bland annat 

PowerPoint, Word och Excel. Detta räcker för den grundläggande kunskapen, men dagens 

växande samhälle kräver mer kunskaper inom dator- och IT användning. Rut påpekar att man 

måste underhålla sin kunskap för annars glöms den bort. Pedagogerna är överens om att 

samhället idag kräver tekniken och därför är det jätteviktigt att den lärs ut i skolan.  

 

”Jag tycker det är jätteviktigt, jag tror man måste kunna det idag. Är du 

bilmekaniker så måste du kunna det och är du kassörska måste du kunna det. 

/…./ Jag tycker att det tillhör livet nu. Det är ett handikapp att inte kunna” 

Bettan 

 

”Sen när man blir äldre kanske man vill typ vill kolla på nån resa eller nånting 

så kan man gå in och kolla” Sofia 11 år 

 

”Bra att kunna när man blir äldre när man chattar med sina vänner eller ja, 

gillar att vara inne på datorn” Elin 11 år 

 

”Man kan hitta mycket fakta och man lär sig samtidigt” Sara 11 år 

 

 

 
10 ITIS står för informationsteknik i skolan. En satsning gjord av staten avsedd att nå ut till alla skolor, pedagoger 
och elever i Sverige mellan 1998-2002. 
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Fördelar och nackdelar ur olika perspektiv 
 
När det gäller nackdelar med datorn tycker flera elever att det inte finns några. Dock är det ett 

fåtal som pratar om beroende om datakrångel, exempelvis att det går långsamt eller att man 

kan få virus. Sofia 11 år uttrycker att strålning är en negativ effekt av datoranvändning. 

Pedagogerna nämner problem som att datorerna krånglar. 

 

”/…./ Sen är det ibland tekniska problem. Att vi inte kan skriva ut eller 

någonting annat som gör att det blir inte så roligt, därför att det funkar inte som 

det ska riktigt” Bodil 

 

Rut påpekar även all ”skit” eleverna hittar, såsom sexbilder och otäcka skjutspel. Hon nämner 

även MSN som en negativ del. 

 

”/…./ när de inte ser personen kan de säga hur elaka saker som helst, vi reder 

jätteofta ut sådana saker som hänt på kvällarna” Rut 

 

 

Positiva saker är framförallt att motivationen ökar enligt pedagogerna. 

 

”Lärare kan sucka; åh ska vi göra någonting på datorn, men ungarna säger 

aldrig så” Bettan  

 

Även koncentrationen kan bli bättre. Om man har svårt att skriva motoriskt är datorn populär 

för det blir snyggare text.  

 

”Det blir mycket roligare och även om du skriver som en kratta och har ful 

handstil så blir det fint när du skriver på datorn. Den rättar till och med dina 

stavfel” Bettan 

 

Även svaga elever tycker i många fall att det är fantastiskt eftersom de har lättare för att hänga 

med på samma villkor. Pelle 11 år tycker att han lättare följer med på datorn än i den vanliga 

boken.  
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Mål i datakunskap 
 
Gällande målen för datakunskap är det en av tre pedagoger som säger att det finns specifika 

mål. Dessa mål har vi inte kunnat få tillgång till eftersom de var under bearbetning vid 

intervjutillfället. De två andra pedagogerna har haft mål tidigare, men har inte det längre. 

 

”Under vissa perioder har vi haft det. Vi hade en period så att de äldre lärde de 

yngre” Bodil 

 

”Vi har benat upp det från år 1 för att det inte ska försvinna så att har man då 

en lärare som inte är intresserad i år 1, 2 och 3 och man inte får nåt så blir det 

kaos i år 4, vi har gjort små mål för att alla ska få kunskap” Rut 

 

Att inte ha mål kan få konsekvenser.  

 

”Vi blev ju lite förskräckta i början av terminen för årskurs 5, de kan ju nästan 

ingenting. De frågade; varför är det röda streck under orden? De tycker vi att 

det ska man kunna när man går i 5:an, att man ska veta att det är felstavat” 

Bodil 

 

Pedagogerna är överens om att mål i datakunskap är nödvändigt och alla tre hoppas på 

framtida förbättring inom detta område.  
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Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras metoden och studiens resultat.  

 

Resultatdiskussion 
 
Vi har fått fram ett resultat som med våra ögon sedda gör oss lite förbryllade. Vi hade hoppats 

på en djupare syn på datorn, framförallt från eleverna. Tanken har slagit oss att resultatet 

kanske hade blivit annorlunda om vi intervjuat äldre elever i exempelvis högstadiet. Kanske 

deras kunskaper och framförallt intresse hade varit annorlunda.   

 

Vi som nyblivna pedagoger ser nästan enbart ljust på datorn som redskap i undervisningen, 

efter genomgången utbildning inser vi hur viktigt det är att behärska digitala medier. Överallt 

möts man av högteknologin och Vygotskij (1978, s. 57) anser att de sociokulturella 

förhållandena handlar om att barn anpassas till de fysiska och kulturella förutsättningar de 

lever i.  

 

Okunskap och osäkerhet om morgondagens verktyg 
 

Enligt Utbildningsdepartementet (2006, s. 10) är ett av målen i grundskolan att sträva mot att 

eleverna kan använda datorn som ett verktyg för kunskapssökande och lärande och ändå 

verkar det enligt pedagogerna själva inte vara så hög nivå på de intervjuade elevernas 

datakunskap. Vi undrar givetvis varför det är såhär och vad det beror på.  

 

Papert (1993, s. 65) menar att många lärare faktiskt är rädda och osäkra när det gäller att 

använda datorn som redskap i sin undervisning, de är okunniga och detta sätter stopp för 

mångas motivation. Detta har vi fått bekräftat under våra intervjuer. En av pedagogerna, Bodil 

säger, ”Ja, alltså jag är inte så duktig när det gäller datorn själv. Jag tycker att det har varit 

svårt att liksom, vad ska man säga, få in det naturligt i verksamheten”. Alla tre pedagoger 

efterfrågar mer tid till att faktiskt lära sig det praktiska för att kunna nyttja detta mer i sin 

undervisning. Vi funderar lite över vår egen utbildning, vi har haft en hel del med datorer och 

annan teknisk utrustning att göra under våra år på högskolan och utan denna bas att stå på när 

vi kliver ut i yrkeslivet skulle våran väg vara tuffare. De flesta av dagens nyutbildade 

pedagoger får mer erfarenhet av den nya tekniken på högskolan/universitetet. Pedagoger som 

jobbat ett par år har helt enkelt inte fått det och det borde kanske finnas mer 
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kompetensutveckling för dessa pedagoger att ta till. Om nu framtiden kräver vissa kunskaper 

gällande datakunskap är det ett krav att man som pedagog har kunskapen att kunna lära ut 

detta till eleverna. Men vem ansvarar för detta, är det rektorn, kommunen eller pedagogerna 

själva? Pedagogerna vi intervjuat säger att kunskapen måste underhållas för annars glöms den 

bort. 

 

Många av eleverna tycker faktiskt att det är väldigt roligt att få sitta och arbeta vid datorn, 

men samtidigt har vi dem som inte är lika lockade. Vi tror att detta kan bero på bristande 

kunskaper, vi kan bara se till oss själva. Är det något vi inte kan faller intresset fortare. Detta 

gäller även pedagogerna, finns kunskapen och intresset är det lättare att använda datorn i 

undervisningen. Pedersen (2000, s. 21-22) menar att motivation och lärandet hänger ihop. 

Inlärningen kan öka om motivationen finns. Öhman (1994, s. 10) påpekar att skolans mål bör 

ha ett naturligt förhållningssätt och användandet av den nya tekniken bör genomsyra lärandet. 

 

Användningsområden 
 

Av det resultat vi fått fram funderar vi lite över elevernas svar. De verkar bara se en liten del 

av den faktiska datoranvändningen. För dem verkar datorn bara handla om att skriva 

berättelser eller söka information på Internet medan pedagogerna faktiskt talar om ytterligare 

användningsområden exempelvis projektorer och PowerPoint. Men även som ett hjälpmedel 

för skolarbetet, både för elever och pedagoger. 

 

Lindh (1997, s. 31) beskriver två olika sätt att integrera datorn i skolan. Dels finns det ett 

administrativt system, dels ett undervisningssystem. Vår pedagog Rut nämner att båda 

används, det administrativa är Kom&Gå. Mycket av den administrativa delen kräver datorer 

för att arbetet ska gå snabbare samt att underlätta för pedagoger och rektorer. Mail kan 

skickas smidigare än vanlig post och beställningar via mediapoolen och andra liknande 

företag görs lättare via Internet än telefon. 

 

Att alla elever har datorer hemma är uppmuntrande, men att det finns elever som inte 

använder den gör oss mindre glada. Öhman (1994, s. 11-13) menar att föräldrar ställer krav på 

att skolan ska vara modern och samhällsutvecklande, då är det givetvis viktigt att man får 

praktisera den kunskap man får i skolan även hemma. Lisa säger dock ”Jag får inte vara på 

datan hemma för mamma tycker det är onödigt”. Samtidigt som många föräldrar vill att sina 

barn ska få nyttja den senaste teknologin i skolan finns det föräldrar som inte ser lika positivt 
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på detta. En del barn sitter helt enkelt så pass mycket vid datorn hemma att föräldrarna tycker 

att det räcker. 

 

Eleverna är överens om att när man skriver på datorn blir det både snyggare samt att det går 

fortare. Fördelen för oss pedagoger är att det blir väldigt smidigt att läsa en datorskriven text, 

men elevens egen personliga handstil kan sätta prägel på en text och göra den mer personlig 

enligt oss. Öhman (1994, s. 11-13) menar dock att det är viktigt att kunna producera snygga 

och proffsiga dokument, detta gör att man slår hårdare på arbetsmarknaden. Det är lite 

skrämmande att elever idag vill att allting ska gå så fort som möjligt, men det är kanske 

konsekvenserna vi får ta. Utvecklingen sker framåt och ett högteknologiskt samhälle byggs 

inte bara upp för att det är smidigt utan också för att allting ska gå fortare.  

 

Pedagogerna säger att de motiveras av eleverna till att arbeta mer med datorn i 

undervisningen, de säger att det ligger i tiden samt att variationen behövs. Variationen är av 

stor betydelse, om vi ser tillbaka på vår egen skolgång var allt som skedde monotomt hela 

tiden väldigt tråkigt. Men så fort något nytt hände, att vi fick arbeta på ett nytt sätt eller med 

andra uppgifter steg intresset igen. Att få arbeta tillsammans, leka, lära och uppleva i samspel 

med andra kan skapa förbättrade möjligheter. Detta är en viktig aspekt i den sociokulturella 

teorin.  

 

Ny och bättre teknik efterfrågas bland pedagogerna och detta är något som skulle ge ökade 

möjligheter i undervisningen. Detta med vidareutbildning av pedagoger tar Healy (1998, s. 

84) upp som en ganska stor kostnad. En tredjedel av budgeten bör avsättas för att finansiera 

rätt utbildning av pedagoger. Vi kan tycka att detta betalar sig i slutändan, men alla ser inte 

saker på samma sätt. Något som hela tiden har framkommit under våra intervjuer med 

pedagogerna är att fler datorer önskas. Som det ser ut nu är det för få datorer på det antal 

elever som går på dessa två skolor. 

 

För- och nackdelar 
 

Det är klart att det finns för- och nackdelar med det mesta i vår vardag. Det som är intressant 

här är att se hur elever och pedagoger upplever datorn, om det enbart är en fördel eller om det 

faktiskt kan finnas nackdelar också. Eleverna har svårt att se en enda nackdel förutom att det 

kan gå långsamt eller haka upp sig ibland. Även pedagogerna ser detta som ett problem och 

om det krånglar har de inte alltid kunskapen att ordna upp det. Dessutom ser pedagogerna 

problem med vissa delar av Internet. MSN kan vara förödande då eleverna lättare kan vara 
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elaka mot varandra genom text. Fördelarna är framförallt att motivationen ökas tycker 

pedagogerna och detta tror vi beror på att datorn är spännande för eleverna. De får göra något 

annat än att traggla i sina läroböcker och detta är roligt för dem. Pedersen (2000, s. 21-22) 

menar även han att motivationen kan öka genom arbete med datorn. Svagare elever har extra 

nytta av datorn för de säger att de har lättare att följa med på samma villkor. Intressant tycker 

vi då vi har sett att glappet mellan två elever kan vara väldigt stort. Med datorns hjälp kan 

arbetet individualiseras och varje enskild elev kan få chans att jobba vidare i sin takt utan att 

känna pressen från övriga klasskamrater. Jedeskog (1998, s. 29) menar att för elever med 

särskilda behov är datorn absolut nödvändig. 

 

Hur mäter man kunskap 
 

Konkreta mål är svåra att finna, bara en av tre pedagoger berättade att mål finns på skolan. 

Som vi tidigare påpekat har vi inte kunnat få tillgång till dessa mål. Vi blev förskräckta över 

detta, varför finns det mål i alla andra ämnen men inte inom datakunskap. I studien beskriver 

pedagogerna hur viktigt det är med datorn för lärandet, att man vill ha mer undervisning med 

datorn och att man vill ha mer kunskap som pedagog. Frågan vi ställer oss själva är varför det 

inte bedöms genom konkreta mål om det är så viktigt med datakunskap. 

 

Säljö (2000, s. 13) menar att barn- och ungdomar ska lära sig att leva i ett högteknologiskt 

samhälle och detta kräver en kvalificerad utbildning. Vi undrar givetvis var denna 

kvalificerade utbildning finns om pedagogernas kunskaper inte räcker till. Som pedagogerna 

har nämnt så finns inte tiden för att lära sig heller. Rut säger ”Sen har vi en kanon men den 

skulle jag nog vilja kunna bättre, finns ingen tid till att lära sig den och då blir man lite 

mesig. Då använder man den sällan för det tar för mycket tid och det blir fel. Då kör man den 

gamla teven med dvd för att man är säker på den liksom”.  
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Didaktiska konsekvenser 
 
Som pedagog idag krävs det att man hänger med i tekniken, vi syftar främst på datorers 

tekniska förändrig. Efter vad som framkommit i undersökningen är det nödvändigt att de 

flesta människor har någon form av datavana. Självklart på grund av att de flesta yrken redan 

idag har datorn som en viktig del i arbetet, men även för att kunna underlätta vardagen som 

redan idag är väldigt datorstyrd. Det krävs att man redan i de tidiga skolåren får den rätta 

utbildningen för att kunna socialisera sig in i både det sociala och det kommande yrkeslivet. 

Vi tror att framtiden kommer att innebära att ännu fler yrken kommer att kräva någon form av 

datakunskap. Se bara på läraryrket som exempel, ett av de viktigaste yrken som finns, den nya 

teknikens framfart ställer högre krav på oss pedagoger. Som pedagog är det du som sitter på 

kunskapen och som ska lära ut till andra. Enligt Utbildningsdepartementet (2006, s.10) skall 

eleverna kunna använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande. 

Vi som verksamma pedagoger vill vara en bra förebild för våra elever och framförallt få 

eleverna att nyfiket lära genom olika metoder. 

 

Enligt Utbildningdepartetmentet (2006, s. 5) har skolan i uppdrag att överföra grundläggande 

värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma 

referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex 

verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter 

och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Vi diskuterar detta 

stycke och kommer fram till att som nyblivna pedagoger har vi svårt att följa detta utan att 

vara interaktiva. För att leva och verka i dagens samhälle behövs en viss form av datakunskap. 

Exempelvis, hur klarar man annars av högskolestudier som till stor del är beroende av mediala 

verktyg. 

 

Vi anser att det är mycket viktigt för elevernas framtid att lärarutbildningar innehåller mycket 

datakunskap, men det behövs även kurser för de pedagoger som redan jobbar ute i skolorna. 

Eftersom kunskaperna inte alltid räcker till är vi som nyblivna pedagoger en stor 

kunskapskälla och inspiration till våra blivande kollegor. Vi kommer att vara ett bra tillskott 

för vårt kommande arbetslag, både för att vi besitter kunskapen utifrån vår utbildning, men 

även utifrån vår studie gällande ämnet. Vi har det intresse och den motivation som behövs för 

att kunna arbeta mycket mer med datorn i skolan. Det som kanske fattas är utrustning 

och/eller pengar till den. Men har man motivationen kommer man en bra bit på vägen. Det är 

viktigt att man hakar på tåget och inte blir kvar på perrongen. 
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Metoddiskussion 
 
Vi hade självklart efter närmre eftertanke alltid kunnat förbättra vissa saker. Frågorna hade 

kunnat följas upp djupare. Vi förklarar och diskuterar i detta stycke vad vi anser har varit bra 

och dåligt med vår studie. Vi tar även upp vad vi skulle vilja förbättra eller förändra till nästa 

undersökningstillfälle.  

 

Pilotstudie 
 
Om en pilotstudie gjorts hade den möjligtvis kunnat bidra till att våra frågor blivit annorlunda 

formulerade. Enligt Patel (2003, s. 58) används en pilotstudie i de fall där man behöver testa 

en metod för att samla information eller testa en viss planering. Pilotstudien är en miniatyr av 

den verkliga undersökningen. Eftersom en pilotstudie inte gjordes på grund av tidsbrist får vi 

aldrig riktigt veta om resultatet sett annorlunda ut. Vi kan bara spekulera om vad vi tror kunde 

ha förändrats. Om en liknande studie skulle göras igen skulle valet falla på att en pilotstudie 

utfördes. Förhoppningsvis skulle den kunna leda till att våra frågor kunde omformuleras för 

att få fram ett mer rättvist resultat. Den skulle också kunna leda till att formulera frågorna på 

ett sådant sätt att respondenten inte skulle kunna missförstå eller misstolka dem.  

 

Kvalitativ metod 
 

Valet av kvalitativ metod gjordes främst utifrån att den kvalitativa undersökningsmetoden ska 

tolka det som undersöks utifrån vad människor upplevt.11 Vi anser att denna metod fungerat 

bra för vår studie, men för att kunna dra en mer generell slutsats krävs ju mer kvantitet. Med 

det menar vi att en större studie med fler deltagare krävs för att se om resultatet gäller för 

exempelvis en hel stad, en kommun, hela Västra Götalands län eller för hela Sverige. Därför 

skulle en kvantitativ studie med ett verktyg som enkät passa bättre för att lättare nå ut till fler, 

om det är det man vill. Men vill man, som vi ville i denna studie, ha mer kontakt genom ett 

samtal med de medverkande fungerar en kvalitativ undersökning med intervju som redskap 

bättre.  

 

 
11 Se avsnitt om metod för närmre beskrivning 
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Val av verktyg  
 

Hade valet av verktyg varit något annat hade antagligen andra typer av data framkommit vid 

studien. Men resultatet skulle fortfarande vara det samma, eftersom frågorna hade ställts på 

samma sätt i en enkät samt att man tittat på samma faktorer vid en observation. Vi anser att 

just en intervju skapar en bättre kontakt mellan intervjuaren och respondenten, man har fått en 

bättre uppfattning om personerna i studien vid ett samtal med dem. Vi har kunnat ställa 

följdfrågor eller så har vi kunnat ställa om frågan igen om respondenten inte har förstått.  Man 

har även haft makten att styra svaren dit man vill, men vi har försökt att vara mycket 

försiktiga med detta eftersom vi ville ha så rena svar som möjligt. Med rena menar vi att 

svaren kommer direkt från respondenten och inte är tagna från oss med våra värderingar.   

Lantz (2007, s. 12) menar att vid en intervju är det den som intervjuar som styr och reglerar 

utvecklingen och åt vilket håll intervjun ska riktas.  

 

Urval 
 
Valet av elever och pedagoger har varit betydelsefullt för denna studie. Valet, som vi tidigare 

påpekat, gjordes utifrån tips om hur de använder datorer i undervisningen. Skulle vi göra en 

liknande studie skulle valet främst falla på äldre elever, år 6 eller högre upp i åldrarna. Vi har 

svårt att se att yngre elever har rätt tankesätt gällande datorer och just det vi undersöker. Som 

vi tidigare påpekat har elevernas svar varit för inrutade när de först och främst sett datorn som 

ett skrivverktyg. En äldre elev kan eventuellt svara med djupare svar och se lite längre än att 

datorn bara används som skrivmaskin. Resultatet hade sett helt annorlunda ut om pedagogerna 

även svarat att de ser och använder datorn som en skrivmaskin. Men när deras svar skiljer sig 

så mycket från elevernas svar förstår vi att elevernas svar inte varit tillräckligt djupa.   

 
 

Etik 
 
När det gäller etiken under studiens gång anser vi att alla krav har tillgodosetts och vi har gått 

till väga på ett korrekt sätt vid alla delar i studien. Vetenskapsrådet (2002) menar att det finns 

fyra huvudkrav man måste uppnå. De fyra huvudkraven är; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.12 Vi tog hänsyn till detta i 

missivbrevet som delades ut till elevernas vårdnadshavare. Som vi tidigare påpekat så har vi 

följt alla dessa krav till punkt och pricka.  För oss har det varit viktigt att följa dessa för att 

 
12 Se sidorna 19-20 
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kunna göra en så rättvis och riktigt studie som möjligt samtidigt som vi får de medverkade att 

känna sig trygga i det vi gör.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 
Det vore intressant med en liknande studie fast i större omfattning så att mer generella 

slutsatser kan dras. Man skulle kunna intervjua en större grupp med elever och pedagoger för 

att se hur fler ser på datorn som verktyg i undervisningen. Det skulle även vara intressant att 

intervjua äldre elever och se hur de ser på datorn som verktyg i undervisningen samt göra 

jämförelser med invandrarelever och se om det finns skillnader i hur man ser på datorn. 

 

Om man utifrån denna studie skulle göra fortsatta studier anser vi att det skulle vara mycket 

intressant att undersöka varför elever och pedagoger har så skilda åsikter om hur de ser på 

datorn som verktyg i undervisningen. Enligt resultatet ser eleverna bara en liten del av vad 

datorn egentligen används till inom undervisningen.  

 

Ett annat förslag till intressant fortsatt forskning är varför det saknas konkreta mål på skolor 

när datorn anses vara så viktig för lärandet. 
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Att tacka 
 

Vi vill börja med att tacka alla som ställde upp på att bli intervjuade, både elever och 

pedagoger. Utan er skulle denna undersökning inte ha blivit vad den faktiskt är. 

Ett stort tack till varandra för gott samarbete, samt tack till pizzabagaren på Norrmalms 

pizzeria för alla goda pizzor. 

Tack till Tobias Ruhtenberg för tillhandahållande av teknisk utrustning.  

Tack till alla er andra som har hjälpt oss med tekniska frågor. 

Tack till vår handledare Lena Tyrén. 

Ett speciellt tack till ”Kalle” 11 år för inspiration till vår titel. 
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Bilaga 1 

 

 

Bilagor 
 
Till föräldrar/vårdnadshavare…. 
 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som heter Ida Johansson och Lina 
Wernersson. Vi kommer att skriva vårt examensarbete nu under hösten. Det gör 
vi som en sista del i vår lärarutbildning Syftet med denna studie i 
examensarbetet är att undersöka och beskriva hur en grupp elever och pedagoger 
ser på datorn som redskap i undervisningen. Vi ber därför om din medgivelse att 
intervjua din son/dotter.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band för att underlätta för oss under och efter 
intervjun. Banden kommer endast att höras av oss och efter arbetet raderas. Vi 
garanterar att det material som vi samlar in endast kommer att användas i 
forskningssyfte och vi förvarar materialet så att ingen utomstående kommer åt 
det. Inga namn kommer att nämnas, elevens identitet kommer att vara anonym 
och samma sak gäller i vilken skola som studien gjorts. Det finns inga rätt eller 
fel svar. Intervjun är givetvis helt frivillig. Vi ber dig fylla i bifogad blankett 
med ett godkännande eller inte godkännande till intervju och lämna blanketten 
till klassföreståndaren senast den 20/11. Om ni har frågor eller funderingar är ni 
välkomna att höra av er till oss. 
 
Med vänlig hälsning Ida Johansson och Lina Wernersson 
 
Ida Johansson 
0705685127 
s051226@utb.hb.se
 
Lina Wernersson 
0730790004  
s050963@utb.hb.se   
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Bilaga 1 

 

 
 
Lämnas till klassföreståndaren senast 20/11-08 
Fyll i den del som är relevant för ditt barn.  
 
 
 
Jag godkänner att………………………………..blir intervjuad och inspelad. 
                                              Elevens namn 
 
                                                                                                         
Underskrift:………………………………………Datum……………………… 
                                Målsmans underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag godkänner inte att………………………………..blir intervjuad och 
inspelad.                                           Elevens namn 
                             
 
                                                                                                         
Underskrift:………………………………………Datum:…………………… 
                                  Målsmans underskrift 
 



Bilaga 2 

 

 
 
Till klassföreståndare 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som heter Ida Johansson och Lina 
Wernersson. Vi kommer att skriva vårt examensarbete nu under hösten. Det gör 
vi som en sista del i vår lärarutbildning Syftet med denna studie i 
examensarbetet är undersöka och beskriva hur en grupp elever och pedagoger 
ser på datorn som redskap i undervisningen. Vi är mycket intresserade av just 
dina erfarenheter och synpunkter inom detta område. 
 
Intervjun kommer att spelas in på band för att underlätta för oss under och efter 
intervjun. Banden kommer endast att höras av oss och efter arbetet att raderas. 
Vi garanterar att det material som vi samlar in endast kommer att användas i 
forskningssyfte och vi förvarar materialet så att ingen utomstående kommer åt 
det. Ditt namn kommer inte att framgå i uppsatsen men du kan komma att känna 
igen dina egna yttranden i form av citat. 
Det finns inga rätt eller fel svar. Intervjun är givetvis helt frivillig och du kan när 
du vill avbryta intervjun.  
 
 
Om ni har frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss. 
 
Med vänlig hälsning Ida Johansson och Lina Wernersson 
 
Ida Johansson 
0705685127 
s051226@utb.hb.se
 
Lina Wernersson 
0730790004  
s050963@utb.hb.se
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Bilaga 3 

 

 
Intervjufrågor 

Till pedagogerna: 
 

1. Vad har du för utbildning? 
2. Hur länge har du arbetet som lärare? 
3. Vilken klass undervisar du i? 
4. På vilket sätt ser du på datorn som verktyg i undervisningen? 
5. Hur använder du datorn i undervisningen? 
6. (Används den som hjälpmedel?) 
7. Varför har du valt att arbeta på detta sätt? 
8. Hur skulle du vilja arbeta? 
9. Tycker du att det är viktigt att eleverna får arbeta med datorn i skolan? 
10.  Vad finns det för fördelar med datorn som verktyg? 
11.  Vad finns det för nackdelar med datorn som verktyg? 
12.  Märker du någon skillnad i elevernas prestationer när datorn används? 
13.  Märks det någon skillnad på deras motivation? 
14.  Märks det någon skillnad från tidigare arbetssätt? 
15.  Hur har du lärt dig att arbeta med datorn? 
16.  Har ni fått gå några kurser i datakunskap på skolan? 
17.  Vad finns det för hinder respektive möjligheter för dig att använda datorn 

i din undervisning? 
18.  Har ni några specifika mål i datakunskap? 
19.  Hur många datorer finns det på skolan? 

 
Till eleverna: 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Vilken klass går du i? 
3. Vilka är dina intressen? 
4. Vilka är dina favoritämnen i skolan? 
5. Var använder du datorer, skolan, hemmet, hos kompisar, föreningar? 
6. Vad använder du datorn till i skolan? 
7. Vad tycker du om att använda datorn i skolan? 
8. Vad är roligast med att använda datorn i skolan? 
9. Vad är det som är bra med att använda datorn i skolan? 
10.  Finns det något som är dåligt med att använda datorn i skolan? 
11.  Skulle du vilja arbeta mer med datorn i skolan? 
12.  Hur mycket arbetar ni med datorn nu? 
13.  Vad tänker du på när du hör ordet Internet? 
14.  Vad gör du när du är ute på Internet? 
 
 

Varje fråga kompletteras med eventuella följdfrågor för att få det bästa svaret för vår 
undersökning, exempelvis de tre didaktiska hur, vad och varför?  


	Inledning 
	 Syfte
	Begreppsförklaringar

	 Bakgrund
	Datorns bakgrund i skolans värld
	 Datorns användningsområde i skolan
	Morgondagens kunskap

	 Teoretisk ram
	Det sociokulturella perspektivet

	 Metod
	Kvalitativ metod
	 Intervju
	 Urval
	Röda skolan
	Blå skolan 

	Genomförande
	 Analys och bearbetning
	Etik
	Validitet och Reliabilitet 


	 Resultat
	Olika uppfattningar om datorn som verktyg
	 Datoranvändning på olika sätt
	Framtida förändringar
	 Fördelar och nackdelar ur olika perspektiv
	Mål i datakunskap

	 Diskussion
	Resultatdiskussion
	Okunskap och osäkerhet om morgondagens verktyg
	Användningsområden
	För- och nackdelar
	Hur mäter man kunskap

	 Didaktiska konsekvenser
	Metoddiskussion
	Pilotstudie
	Kvalitativ metod
	 Val av verktyg 
	Urval

	Etik
	Förslag till fortsatt forskning

	 Att tacka
	Referenser
	Bilagor
	 
	 


