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Förord 
Vi fick först upp ögonen för uppsatsens ämne när vi tillsammans förra hösten skrev ett 
mindre arbete om hur lärare upplever att de kan utnyttja datorer och IT i undervisningen. 
Efter att arbetet avslutats föddes tanken på att samarbeta igen och skriva mer om detta ämne, 
eftersom vi båda ansåg det vara mycket intressant och inte minst viktigt för oss som blivande 
lärare. Med tanke på hur dataorienterat vårt samhälle redan är och vilka krav som kommer att 
ställas på dess framtida medborgare, anser vi att en god utbildning på detta område rent utav 
är livsnödvändigt. För oss som blivande lärare känner vi även ett behov av att veta mer om 
hur lärares personliga datorattityder ser ut eftersom vi anser att detta kan inverka på den 
undervisningskvalitet som eleverna får på området. Förhoppningsvis kan denna uppsats ge 
dig som läsare lite mer kunskap och kanske öppna upp för vidare forskning. 
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Abstrakt 
Denna uppsats syfte var att undersöka lärares attityder till IT och datorer i undervisningen och 
huruvida dessa är kopplade till lärarens ålder eller kön. För att uppnå syftet ställdes två 
frågeställningar upp. Den första frågeställningen behandlade en eventuell skillnad i 
datorattityder mellan manliga och kvinnliga lärare och den andra handlade om äldre och yngre 
lärares attityder till IT och datorer i undervisningen. För att besvara dessa frågeställningar 
användes både enkäter och intervjuer. Tjugofyra enkäter distribuerades och fem intervjuer 
genomfördes på två högstadieskolor i norra norrbotten. Resultaten indikerade att de yngre 
lärarna hade en mer positiv attityd till datorer, samt att de även kände sig säkrare när de 
diskuterade datorer med elever. Jämförelsen mellan de manliga och kvinnliga lärarnas 
datorattityder pekade åt olika håll. De manliga lärarnas svar tydde på att de i högre grad ansåg 
sig tillhöra de med mest kunskaper om datorer på sin skola och att en större andel även ansåg 
att datoranvändning i undervisningen gör dem till bättre lärare. De kvinnliga lärarna uppgav 
sig dock ha en större tilltro till datorernas fördelar för eleverna i undervisningen, samt att de 
kände sig säkrare på det de gjorde när de använde datorer i undervisningen. Med tanke på 
undersökningens begränsade omfattning kan den svårligen generaliseras till andra lärare, men 
resultaten borde trots detta ändå ge upphov till nya intressanta frågeställningar.   
 
Nyckelord: Kvinnliga lärare, Manliga lärare, Äldre lärare, Yngre lärare, Datorattityder, IT 

och datorer, Undervisning,   
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1. INLEDNING 
 
Dagens samhälle har i allt större utsträckning blivit en plats där data och IT-kunskaper är ett 
måste för att den enskilda individen ska kunna skapa sig en ljus framtid. Detta gäller i 
arbetslivet såväl som i privatlivet. Till och med en enkel sak som att betala ens räkningar har 
i allt högre grad kommit att kräva kunskaper om datorer som många i det svenska samhället i 
dag helt enkelt inte besitter. Om vi förutsätter att utvecklingen på detta område fortsätter i 
samma takt som under de senaste 10-15 åren kommer datakunskaper som i dagens läge ses 
som tillräckliga inte på långa vägar räcka till i ett framtida samhälle. Sett ur ett internationellt 
perspektiv har ett land vars befolknings datakunskaper ligger efter övriga länder ett stort 
underläge som inte är alldeles enkelt att hämta upp. Dessutom finns det med tanke på 
Sveriges teknikkrävande industri ett stort samhällsekonomiskt värde i att data- och IT-
kompetensens utveckling bland befolkningen hålls i paritet med övriga väl utvecklade 
industriländer.  
 
Det är för övrigt inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv som det är viktigt att ge våra elever 
goda datorkunskaper. En väl fungerande dataundervisning i den svenska skolan har ur ett 
demokratiperspektiv setts som en rättighet för alla elever, oberoende av klass, kön, etnicitet 
eller geografisk härkomst. Detta demokratiperspektiv har till och med dominerat över det 
tidigare nämnda ekonomiska perspektivet. I ett demokratiskt samhälle som Sverige ses 
datorvana som en grundläggande färdighet som skolan har tagit på sig ansvaret att lära ut 
Alltsedan 1980-talets mitt har tre motiv för IT i skolan dominerat den svenska debatten. 
Förutom de tidigare nämnda ekonomi- och demokratiperspektiven har även ett perspektiv 
som betonar elevernas inlärning varit vanligt förekommande. Det så kallade 
ekonomiperspektivet har idag fått ge vika för de två andra perspektiven som nu är de som 
står i förgrunden. Detta beror enligt Gunilla Jedeskog på att den IT-kunskap som skolan 
förmedlar är så pass generell att det är svårt att identifiera specifika arbetsområden ute i 
yrkeslivet som denna kunskap kan användas för. Enligt Jedeskog är lärarnas bristfälliga IT-
kunskaper en av de största orsakerna till att datorerna i skolan inte ännu förändrat skolans 
arbetssätt som många utanför skolvärlden förväntat sig (Jedeskog, 2007). Att ge eleverna den 
inställning till och de kunskaper som behövs för att lyckas i framtiden inom data och IT, är 
till stora delar skolans och ytterst, lärarnas ansvar.  
 
Enligt gällande läroplan för den obligatoriska skolan står det att läsa att eleven skall kunna 
”använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, 
2006). I IT-propositionen från 2005 gav den dåvarande socialdemokratiska regeringen 
följande uttryck för att man ville ha tydligare skrivningar i läroplanerna: ”Målen i läro- och 
kursplaner återspeglar inte helt och hållet de kompetenskrav som informationssamhället 
ställer.” (Prop. 2004/05:175 s. 107) Detta var under en längre tid ett av den förra svenska 
regeringens högst prioriterade områden inom skolan. Bland annat genomfördes en speciell 
satsning under åren 1999 till 2003 på något som kallades delegationen för IT i skolan, även 
kallad ITiS. Satsningen inriktade sig på kompetensutveckling av lärarna i skolan (Prop. 
2004/05:175). Myndigheten för skolutveckling tog i Mars 2003 över rollen som ITiS hade 
spelat genom att ansvara för stöd till bland annat lärares IT-arbete ute i kommunerna (Prop. 
2004/05:175). I samma proposition från 2005 skriver regeringen att ”För att fullt ut kunna 
möta ändrade kompetenskrav måste den pedagogiska personalen i skolan själv vara kunnig 
och kontinuerligt ta del av de nya möjligheter som informationstekniken ger”. För att den 
pedagogiska personalen i den svenska skolan ska kunna ges den mest effektiva utbildningen 
på data- och IT-området krävs det dock att adekvat kunskap finns om vilka lärargrupper som 
är i störst behov av stöd. I december 2006 inkluderade EU-kommissionen digital kompetens 
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som en av de åtta nyckelkompetenser som krävs för ett livslångt lärande. Enligt EU 
definieras digital kompetens som färdigheter, attityder och kunskaper som i detta fall är 
kopplade till datorområdet. Enligt EU kräver digital kompetens ”goda kunskaper om hur 
informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar och de möjligheter 
den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet (Skolverket, 2008). För närvarande arbetar 
en arbetsgrupp inom skolverket och KK-stiftelsen på hur en svensk definition av digital 
kompetens ska se ut och hur detta kan inkluderas i de nya kurs- och läroplanerna (Skolverket, 
2007).  
 
I USA och många andra industrialiserade länder har forskning visat att kvinnor i mycket 
mindre utsträckning än män söker sig till IT-områden i arbetslivet (Nicholson, Hancock, 
Dahlberg, 2007). Andra undersökningar har även påvisat en större osäkerhet hos kvinnor 
jämfört med män när det gäller hur de uppfattar sina kunskaper inom data och IT (Bauer, 
2000). Män har i vissa studier också visat sig vara mer entusiastiska till datorer, samt mer 
villiga att använda dessa inom olika områden (Kay, 1989). Det är dock så att annan forskning 
kommit fram till slutsatser som pekar på att inga skillnader mellan män och kvinnors syn på 
datorer och IT existerar (Guha, 2000). Forskning om eventuella skillnader mellan de olika 
könens syn på datorer är omfattande, men värt att notera är att när det gäller manliga och 
kvinnliga lärares attityder till datorer finns det mindre skrivet. En persons attityd i 
förhållande till ett givet område har visat sig vara avgörande i och med att en person med rätt 
attityd oftare når framgång i det personen åtar sig (Migliorino, Maiden, 2004). Forskning om 
attityder har även påvisat att våra attityder främst formas under barndomen. De så kallade 
primära socialisationsagenterna, det vill säga föräldrar och liknande, är de som i störst 
utsträckning bidrar till att forma våra attityder i unga år (Gripsrud, 1999). Näst efter våra 
föräldrar har det visat sig att lärare och liknande grupper, de sekundära 
socialisationsagenterna, i hög grad påverkar attitydbildningen hos våra unga (Gripsrud, 
1999). Denna påverkan från lärare är till stora delar omedveten, varför det inte är helt lätt för 
dessa att dölja eventuell skepticism inför datorer och IT, utan att det medför en risk att 
negativt påverka eleverna (Gripsrud, 1999). I UNESCO:s dokument Information and 
Communication Technologies in Teacher Education anses det också av yttersta vikt att de 
som ska utbilda blivande lärare har de kunskaper och färdigheter inom IT som krävs för att 
verka som effektiva förebilder för de blivande lärarna (2002). Skulle det till exempel visa sig 
att en viss lärargrupps attityder till datorer präglas av rädsla och dåligt självförtroende har det 
potential att försämra kvalitén på elevernas undervisning.  
 
I stiftelsen för kunskap- och kompetensutvecklings (KK-stiftelsen) undersökning; IT i skolan 
2006: Användning av IT visar det sig bland annat att gymnasieelever i mycket större 
utsträckning än lärare använder datorer i hemmet. 36 procent av eleverna använder datorn i 
mer än 10 timmar per vecka, medan siffran för lärare endast är 12 procent (2006). Det är 
viktigt att det inte på grund av denna skillnad i privat datoranvändning bildas ett alltför stort 
kunskapsglapp mellan lärare och elever, varför det med tanke på detta ter sig än viktigare för 
svenska lärare att deras attityder till datorer präglas av ett intresse och en vilja att lära sig 
mer. Marc Prensky har i en uppmärksammad artikel från 2001 beskrivit lärare som digitala 
invandrare och elever som digitala infödda. Med detta vill Prensky visa på skillnaden mellan 
de elever som växt upp med datorer och lärt sig förstå dessa utan problem, och lärarna, som 
likt en första generationens invandrare fortfarande har problem att vänja sig vid det nya 
digitala språket (Prensky, 2001). Tanken på att dessa digitala invandrare ska använda 
datorbaserade undervisningsmetoder ämnade för digitala infödda blir följaktligen mycket 
oroande. Denna skillnad i datorkunskap mellan de unga eleverna och de äldre lärarna borde 
rimligtvis även existera mellan yngre och äldre lärare, dock kanske inte i lika stor omfattning. 
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Olika studier har nämligen påvisat samband mellan en persons ålder och attityd till datorer. 
Äldre har visat sig mer skeptiska till ny teknologi dit datorer och IT hör (Migliorino, Maiden, 
2004). Forskningen på detta område och speciellt när det gäller äldre lärares datorattityder är 
dock inte speciellt omfattande. Den allt äldre lärarkåren i Sverige och inte minst Norrbotten 
är en orsak till varför detta område är värt att studera närmare. Om äldre lärare intar en 
skeptisk attityd till datorer och IT kan detta i likhet med kvinnliga lärares eventuella sämre 
självförtroende rörande datorer påverka den kvalitet på undervisningen om och med datorer 
eleverna har rätt att kräva från skolan. Eftersom den svenska lärarkåren består av en majoritet 
av kvinnor, samt att en stor del av dessa lärare även börjar närma sig pensionsåldern 
(Björklund, Edin, Fredriksson, Krueger, 2003), torde en undersökning som kopplar samman 
lärares ålder och kön med datorattityder, vara berättigad. Detta är orsaken till varför de båda 
variablerna ålder och kön kopplats samman i undersökningen, nämligen för att utreda vilket 
eventuellt samband som existerar mellan dessa och lärares datorattityder.        

1.1 Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av det som hittills presenterats i inledningen är syftet med denna undersökning 
att undersöka lärares attityder till IT och datorer i undervisningen och huruvida dessa är 
kopplade till lärarens ålder eller kön. De frågeställningar som ställts upp för att försöka nå 
detta syfte är dessa: 
 

1. Finns det en skillnad mellan manliga och kvinnliga lärares attityd gentemot IT och 
datorer i undervisningen? 

 
2. Skiljer sig äldre och yngre lärares attityder till IT och datorer i undervisningen? 
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2. Bakgrund 
I denna del av uppsatsen kommer bland annat en del av den litteratur som är relevant för 
uppsatsen att redovisas och diskuteras. Vidare behandlas också den svenska IT-utvecklingen 
inom skolan och övriga samhället för att ge läsaren information om vilka åtgärder och 
satsningar som tidigare genomförts på detta område, samt även en presentation av en relativt 
färsk svensk undersökning om datorattityder i skolan.  

2.1 Litteraturöversikt 
Den forskning som är gjord om lärares attityder gentemot datorer och IT i undervisningen är 
tämligen omfattande. Mer specifikt när det gäller forskning om lärarattityder inriktat på 
ålders och könsaspekter finns det inte lika mycket att hitta. De undersökningar som 
genomförts med inriktning på ålder och kön relaterat till datorattityder kommer i många fall 
fram till blandade slutsatser. 

 
Könsaspekter 
I en undersökning från USA med målet att undersöka hur och om manliga och kvinnliga 
lärare använder tekniska hjälpmedel i undervisningen framkom det att män rapporterade mer 
kunskap och erfarenhet av datorer som hjälpmedel i klassrummet jämfört med deras 
kvinnliga kollegor (Spotts, Bowman, Mertz, 1997). Slutligen drog artikelförfattarna 
slutsatsen att de manliga lärarna är mer självsäkra när det gäller datorer överlag. Enkäten 
omfattade 367 heltidsanställda lärare, vilket bidrar till att resultatet blir mer generaliserbart. 
Det som kan anmärkas på är möjligtvis det faktum att studien genomfördes i USA, vilket kan 
medföra svårigheter vid jämförelser med andra liknande studier från andra länder och 
kulturer. En annan nordamerikansk undersökning, denna gång från Kanada, redovisar ett 
antal för denna uppsats intressanta fakta. I artikelns litteraturöversikt diskuterar författaren 
resultaten av 98 mätningar av datorattityder mellan könen och kommer fram till att män 
rapporterade jämförelsevis mer erfarenhet och kunskap med datorteknologier i 49 procent av 
fallen, medan kvinnor sade sig vara mer positiva i 14 procent av de rapporterade 
attitydmätningarna. I 38 procent av dessa mätningar kunde inte männen och kvinnornas 
attityder särskiljas (Kay, 2006). Det som är värt att notera i samband med ovan nämnda 
översikt är att de olika studierna inte specifikt inriktat sig mot lärare utan får anses vara mer 
allmänt utformade.   
 
En studie som dock involverar lärare och deras erfarenheter av datorer i samband med 
undervisning presenteras i artikeln Digital linkage: Factors related to elementary grade 
teachers’ usage of computers in classroom instruction. 149 slumpvis utvalda lärare från 15 
lågstadieskolor i västra New York deltog i denna studie där det framkom att det inte gick att 
påvisa någon särskild ”könseffekt” (Guha, 2000) gällande attityder till användning av datorer 
i undervisningen. Ett varningens finger bör dock höjas när det gäller könsfördelningen av 
undersökningens respondenter. Hela 83 procent av dem som svarade var kvinnor men bara 
17 procent män. I en artikel från Michigan University presenteras en enkätundersökning 
genomförd i syfte att se vilka datorattityder som dominerade bland lärare på landsbygden i 
mellersta USA. En av slutsatserna författarna kommer fram till är att det är tydligt att 
kvinnliga lärare är minst lika villiga som sina manliga arbetskamrater att öka kunskaperna 
om teknik och data för att förbättra sin undervisning. Trots denna uttalade vilja bland de 
kvinnliga lärarna i studien skriver författarna att kvinnorna trots detta fortfarande säger sig 
vara mindre benägna att använda datorer i undervisningen, samt att de även känner att de inte 
är lika duktiga på datorer som sina kollegor (Barley, Phillips, 1998). 
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      En artikel från 2004 som beskriver och analyserar en undersökning av lärares olika attityder 
gentemot ett elektroniskt hjälpmedel för betygssättning är även intressant att nämna med 
tanke på uppsatsens syfte. Författarnas målsättning med studien var att se om dessa attityder 
på något sätt kunde relateras till andra faktorer såsom ålder, erfarenhet av undervisning, samt 
kön. När det gäller lärarnas kön och dess påverkan på attityden till betygsättningshjälpmedlet 
fann författarna inget statistiskt säkerställt samband mellan de båda variablerna (Migliorino, 
Malden, 2004).  En äldre undersökning från 1989 som fokuserade på lärarstudenter kom även 
fram till liknande resultat, nämligen att det inte gick att särskilja män och kvinnor i fråga om 
kognitiva eller känslomässiga attityder till datorer (Kay, 1989). 2004 års svenska 
undersökning från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, avslöjar att manliga 
lärare uppger att de oftare än sina kvinnliga kollegor använder Internet i undervisningen. 37 
procent manliga lärare uppgav att de ofta gör detta, vilket skilde sig en aning från de 33 
procent av de kvinnliga lärarna som uppgav sig ofta använda Internet i undervisningen (KK-
stiftelsen, 2005).    

Åldersaspekter 
I den tidigare nämnda studien av Migliorino och Maiden kunde en viss skepticism anas hos 
äldre lärare gentemot betygsättningshjälpmedel. Detta är enligt författarna i linje med annan 
forskning, nämligen att äldre är mer skeptiska till teknologi jämfört med yngre. Andra 
undersökningar som i motsats till den ovan nämnda kommer fram till att äldre användare är 
mer positiva till datorer jämfört med yngre går dock att finna. I en sådan undersökning 
jämfördes två populationer, en bestående av individer 55 år och äldre, samt en grupp 
trettioåringar och yngre. Dessa två grupper undersöktes med tre olika infallsvinklar, 
dataerfarenhet, rädsla för datorer, samt allmänna datorattityder. Resultaten av 
undersökningen visade att äldre vuxna hade positivare attityder, visade mindre rädsla för 
datorer, samt uppskattade datorer mer jämfört med yngre vuxna (Dyck, Smither, 1994). Det 
som även är värt att notera med denna studie är att författarna i artikelns diskussionsavsnitt 
nämner att orsaken till detta resultat kan vara att äldre vuxna använder datorn i arbetet eller 
för privat rekreation, medan yngre i en hel del fall exempelvis använder den för betungande 
universitetsstudier. Det sammanhang som personen använder datorn i tar deras undersökning 
ingen hänsyn till, vilket kanske hade gett en bättre bakgrund till resultaten. När det gäller 
forskning om lärares användning av datorer i klassrummet relaterat till ålder, finns det inte 
speciellt mycket att hitta. En studie som dock tittat närmare på denna frågeställning 
fokuserade på olika faktorer som kunde tänkas påverka användningen av datorrelaterade 
hjälpmedel i klassrumsundervisningen. Bland annat var lärarens ålder en av dessa faktorer 
och studien visade att denna variabel inte påverkade lärarens användning av datorhjälpmedel 
i undervisningen (van Braak, 2001). I en svensk årligen återkommande undersökning från 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, som utförs i syfte att ge en bild av 
svenska lärares attityder till datorer och IT, fann man att när det gäller ålder så anser sig 
yngre grundskollärare i större utsträckning än äldre ha tillräckliga IT-kunskaper. 58 procent 
av lärarna under 35 år menade att de hade tillräckliga kunskaper, medan endast 37 procent av 
de äldre ansåg sig tillhöra denna kategori (KK-stiftelsen, 2006).    
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Som denna litteraturöversikt visat presenterar forskningen en inte helt konsekvent bild, men 
trenden är ändå att yngre och manliga lärare verkar något mer positivt inställda till datorer 
och IT. När det gäller könsaspekten på datorattityder för icke-lärare visar forskningen på en 
dominans för de studier som kommit fram till att män har positivare attityder till datorer i 
allmänhet, men resultaten är långtifrån entydiga. Angående lärarnas ålder och hur detta 
påverkar deras attityder till datorer i undervisningen finns det mindre skrivet om och det som 
finns pekar som tidigare nämnts med en viss övervikt mot att yngre lärare är mer positiva. 
Rent allmänt kan sägas att den forskning inom detta område som specifikt inriktar sig på 
lärare inte är speciellt omfattande.   
  
2.2 IT-utvecklingen i den svenska skolan 
I detta avsnitt ges en bakgrund till hur den svenska utvecklingen inom skola och IT har sett ut 
under de senaste cirka tjugo åren. Olika propositioner och särskilda satsningar från 
regeringshåll uppmärksammas speciellt och ges därför det största utrymmet.  
 
Gunilla Jedeskog har med början 1984 delat in den svenska IT-utvecklingen inom 
grundskolan i fyra olika så kallade vågor. Värt att nämna är dock att omkring tio år innan 
denna så kallade första våg hade försöksverksamhet i liten skala inletts på uppdrag av riksdag 
och regering för att undersöka förutsättningarna att införa datorundervisning i grundskola och 
gymnasium (Söderlund, 2000). Jedeskogs första våg inleddes som tidigare nämndes först 
1984 när riksdagen tog beslut om att introducera datorer i den svenska grundskolan, till 
skillnad mot den tidiga försöksverksamheten som främst inriktade sig mot gymnasiet. 
Kampanjen inriktade sig mot högstadiet och hade som mål att förse varje högstadieskola med 
åtta datorer. Denna satsning handlade således endast om att ge skolorna tillgång till själva 
datortekniken (Jedeskog, 2005). Nästa våg på området började 1988 och kallades ”datorer 
som pedagogiska verktyg” (Jedeskog, 2005). Tanken var att eftersom skolorna nu hade 
hårdvaran skulle användandet av mjukvaran vara det som stod i fokus. Omfattningen av detta 
begränsades dock till några få datorentusiaster på varje skola (Jedeskog, 2005). Den tredje 
och fjärde vågen kommer på de följande sidorna att redogöras för mer i detalj eftersom de i 
större utsträckning inriktade sig på lärarens roll och därför får anses vara mer relevanta för 
denna uppsats syfte och frågeställningar.  
 
I den reviderade läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo, 94, som utgavs 2006, 
refereras som tidigare nämndes i inledningen till hur eleverna skall kunna ”använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, 2006). Detta 
innebär även att eleverna måste kunna hantera stora mängder information och dataflöden. 
Datorn skulle ses som ett vanligt läromedel och användningen av den avsåg att i största 
möjliga grad imitera användandet i det övriga samhället. Innan den borgerliga regeringen 
lämnade över makten till socialdemokraterna hösten 1994 bildade regeringen Bildt något 
som kallades för stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, med förkortningen KK-
stiftelsen. Stiftelsens huvuduppdrag bestod av tre delar. Den första delen avsåg att främja 
utbytet av kunskap och kompetens mellan näringsliv och universitetsvärld. Den andra delen 
bestod i att ge ekonomiskt stöd till högskolor och universitet som uppkommit efter KK-
stiftelsens bildande och det tredje målet var att understödja informationsteknik. KK-
stiftelsens arbetssätt skiljde sig från andra IT-projekt i och med att den fokuserade på vissa 
utvalda skolor och grupper, där resultaten från projekten analyserades och där lärdomarna 
skulle spridas till andra skolor och områden (Söderlund, 2000). Bildandet av den ovan 
nämnda KK-stiftelsen inledde enligt Jedeskog den så kallade tredje vågen i den svenska 
skolans IT utveckling (Jedeskog, 2005).    
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IT-propositionen som den socialdemokratiska regeringen presenterade 1996 betonade att 
utbildningen i Sverige är synnerligen viktig eftersom Sverige är ett kunskapssamhälle. Detta 
samhälle kopplades sedan samman med det så kallade ”livslånga lärandet” och därför 
krävdes det stora insatser inom informationsteknik på alla utbildningsområden för att nå 
framgång. Skolan måste därför enligt regeringen ”följa med i utvecklingen och integrera IT i 
undervisningen, och om metoderna för kunskapssökning i skolan och utanför skolan blir 
alltför olika, kan skolan hamna i en legitimitetskris. Det handlar om skolans förmåga att möta 
sin tids elever och sin tids samhällsfrågor” (Prop 1995/96:125, sid.28). Som detta citat från 
1996 tydligt visar var de styrande redan vid denna tidpunkt oroliga för att elevernas IT-
kunskaper skulle springa ifrån de kunskaper som representanterna för skolan, nämligen 
lärarna, innehade. Ovanstående citat är elva år gammalt, vilket även det är värt att hålla i 
minnet med tanke på den högt uppskruvade utvecklingstakten inom IT och dataområdet. I 
propositionen skriver regeringen även att som en följd av IT-boomen så har skolan inte 
längre ensamrätt till information, ”den pedagogiska arenan” (Söderlund, 2000) blir större, 
samt att inforrmationsteknik ger helt nya spelregler för undervisningens stoff och utseende. 
Eleverna får genom den nya tekniken helt enkelt nya kanaler och med det nya möjligheter att 
söka och finna ny information. Som en följd av detta poängterar författarna till propositionen 
hur viktigt det är att alla svenska elever får en likvärdig utbildning. Om inte skolan lyckas 
utbilda alla elever inom IT-området skulle detta innebära att kunskapsklyftor bildas mellan 
de som har IT-kunskap och de som står utan. Detta får i sin tur konsekvensen att eftersom 
arbetstagarna på den framtida arbetsmarknaden i så pass hög grad kräver goda IT-kunskaper, 
kommer de som saknar denna kunskap att stängas ute. Lärarens roll kommer enligt 
propositionen att alltmer handla om att guida eleverna rätt i den enorma djungel av 
information som nu står till alla elevers förfogande. Ett hot mot att alla elever får tillgång till 
en likvärdig utbildning anses vara skillnaderna som existerar mellan olika kommuners 
satsningar på IT och datorer. Vidare anser regeringen även att lärarnas ”otillräckliga 
kunskaper” på detta område är ett annat problem som måste åtgärdas. Att utveckla 
pedagogiken istället för tekniken anges i propositionen som ett viktigt mål (Söderlund, 2000).  
 
Några år efter 1996 års proposition presenterade regeringen något som kallades för ITiS-
satsningen, vilket signalerade startpunkten för den fjärde vågen i skolans datautveckling 
(Jedeskog, 2005). Det fokus i propositionen som lades på skolans roll för IT-samhällets 
utveckling ledde till att regeringen 1997 instiftade ett nationellt program som fokuserade på 
IT i skolan. 1490 miljoner kronor avsattes till att utveckla IT-användningen i skolan mellan 
åren 1999-2001 (Söderlund, 2000). Följande punkter ingick i ITiS-satsningen:  
 

1. Kompetensutveckling för lärare och egen dator till de lärare som deltog. 
      2. IT-stöd till funktionshindrade elever. 
      3. Tillgång till E-post och Internet för alla lärare och elever 
      4. Utveckla det svenska och europeiska skoldatanätet.    
 

(Söderlund, 2000). 
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En förbättring av pedagogiken stod i centrum för denna satsning, men eftersom regeringen 
även ansåg lärarnas kompetens inom IT-området vara bristfällig, beslöts att satsningar på 
detta område också var nödvändigt. 60 procent av den svenska lärarkåren berördes av ITiS-
projektet (Chaib, et al., 2004). Insatsen för att kompetensutveckla de utvalda lärarna 
fokuserade dels på själva pedagogiken, men även en förbättring i hanterandet av själva 
datatekniken sågs som önskvärt (Söderlund, 2000). Högskolan för lärande och 
kommunikation i Jönköping samt högskolan i Halmstad blev tilldelade ansvaret för en 
utvärdering av projektet, vilket också genomfördes mellan åren 2000 till 2003. Utvärderingen 
fokuserade på 24 olika arbetslag som alla medverkat i ITiS-projektet (Chaib, et al., 2004). 
Den lärargrupp som var mest nöjd med projektet visade sig vara de som i inledningsskedet 
upplevde sig som noviser när det gäller datorer. Bara att få chansen att i lugn och ro arbeta 
bort rädslan inför datorerna har enligt denna lärargrupp setts som mycket positivt. ”Okunskap 
har för vissa lärare föranlett känslor som både oro och olust, främst för att inte kunna vara 
eleverna behjälpliga” (Chaib, et al., 2004, s. 99). Utvärderingen avslöjade även att en 
ansenlig del av lärarna inom ITiS tillhörde den ovan nämnda gruppen av lärare som innan 
projektet inleddes kände obehag inför användning av datorer (Chaib, et al., 2004). Den kritik 
som framkom under utvärderingen handlade främst om att ITiS handlade för lite om IT och 
för mycket om andra aspekter av läraryrket. Lärarna kände sig helt enkelt lite lurade av 
namnet IT i skolan som de ansåg vara aningen missvisande (Chaib, et al., 2004).       
 
Det senaste bidraget från regeringen med anknytning till IT i skolan är propositionen Från 
IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (Prop. 2004/05:175), vilken gavs ut av 
näringsdepartementet den 7 juli 2005. I propositionen fastslås det att inom 
utbildningsområdet finns många IT-relaterade frågor, men till de viktigaste hör att ”höja IT-
kompetensen hos de yrkesverksamma inom utbildningsområdet samt att beakta 
informationssamhällets kompetenskrav i direktiv om framtida revideringar av kurs- och 
läroplaner (Prop. 2004/04:175). Förutom vikten av vidareutbildning för lärare och annan 
skolpersonal antyder regeringen här en vilja att i kurs- och läroplaner i ännu högre grad 
trycka på hur viktigt IT är för elevernas och skolans utveckling. I den del av propositionen 
som behandlar styrdokumenten i skolan står det också klart och tydligt att ”Målen i läro- och 
kursplaner återspeglar inte helt och hållet de kompetenskrav som informationssamhället 
ställer (Prop. 2004/05:175, s. 107). De perspektiv som framskymtar ur det regeringen skrivit 
om IT i skolan är främst demokrati och tillväxtperspektiven. Eftersom utbildningspolitiken 
syftar till att alla elever, oberoende av kön, ekonomisk bakgrund eller var de kommer ifrån, 
ska få samma möjligheter att lära sig, måste skolan ge dem som går där en gedigen 
utbildning i att hantera, granska och kommunicera information (Prop. 2004/05:175). En bra 
utbildning i informationsteknik medför att eleverna kan tillgodogöra sig dessa kunskaper. 
Tillväxtperspektivet visar sig genom regeringens formuleringar om att IT i 
utbildningspolitiken är viktigt eftersom ”Utbildningspolitiken syftar…till att möta samhällets 
och arbetsmarknadens behov av utbildade medborgare och kompetent arbetskraft (Prop. 
2004/05:175, s. 107). Detta perspektiv visar sig även genom att IT sägs vara nödvändigt för 
den ekonomiska tillväxten i samhället (Prop. 2004/05:175) Även ett perspektiv som verkar 
för en likvärdig skola för alla framskymtar i propositionen. Detta genom att regeringen 
skriver att informationstekniken har en viktig roll att spela för alla de funktionshindrade barn 
och ungdomar som går i de svenska skolorna, eftersom utbildningen genom IT-tekniken blir 
mer tillgänglig för dessa kategorier av elever (Prop. 2004/05:175). Detta avsnitt i 
propositionen avslutas med att regeringen framhåller att ”Detta ställer krav på en hög digital- 
och mediekompetens hos lärare och elever” (Prop. 2004/05:175, s. 108, min markering).  
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Den aktör som enligt regeringen ska ansvara för skolpersonalens kompetensutveckling är 
Myndigheten för skolutveckling. De skriver vidare att de anser att utvecklingen på detta 
område varit relativt gynnsam efter ITiS-projektets avslutande 2001, men att det fortfarande 
finns behov för ytterligare höjning av den allmänna IT-kompetensen i skolan (Prop. 
2004/05:175). För att nå de mål som finns beskrivna i de gällande kurs- och läroplanerna i 
den svenska skolan krävs det enligt propositionen att staten fortsätter på den inslagna vägen 
med stöd till ”pedagogisk personal” (Prop. 2004/05:175), s. 108). Så här uttrycker sig 
regeringen angående kompetensutveckling i skolan: 
 

Användning av IT i skolan ställer nya krav på skolans personal. För att fullt ut kunna möta 
ändrade kompetenskrav måste den pedagogiska personalen i skolan själv vara kunnig och 
kontinuerligt ta del av de nya möjligheter som informationstekniken ger. Det finns ett stort behov 
av kompetensutveckling samtidigt som resurserna är begränsade. Digitala resurser utformade för 
flexibelt lärande, t.ex. självstudiematerial, kan på ett kostnadseffektivt sätt ge lärarna IT-
kompetens (Prop. 2004/05:175, s. 108).  

 
En del i detta arbete att ge lärarna en utökad IT-kompetens är den grupp som under våren 
2007 samlats för att utreda begreppet ”digital kompetens” och vilken roll den ska spela i 
skolans kommande styrdokument. Skolverket har fått uppdraget att införa skrivningar om 
digital kompetens i läroplanerna och jobbar tillsammans med Myndigheten för 
skolutveckling samt KK-stiftelsen för att komma fram till en bra lösning. Stefan Skimutis på 
skolverket anser att ”Digital kompetens är på väg att bli en viktig del av utbildningssystemets 
uppdrag och ska finnas med i kommande styrdokument” (KK-stiftelsen, 2007, s. 1). Från 
KK-stiftelsens sida framhålls att IT i skolan inte bara handlar om teknik, utan att det främst 
är en pedagogisk utmaning att med hjälp av den nya tekniken utveckla elevernas lärande. 
Enligt Roger Säljö är den avgörande frågan ”hur IT-användningen ska bli en del av 
undervisningen” (KK-stiftelsen, 2007, s. 1).  

2.3 Svensk undersökning – Lärare och elevers attityder och användning av IT 
I det följande avsnittet refereras och diskuteras KK-stiftelsens undersökning IT i skolan 2006, 
vilken är deras senaste undersökning. Fokus ligger på lärares och elevers attityder till och 
användning av datorer, både i skolan och på fritiden. Anledningen till att elevers 
datorattityder och användning också redovisas i uppsatsen är att författarna vill ge läsarna 
information om skillnaden mellan lärares och elevers faktiska användande av datorer och vad 
detta kan innebära för skillnaden mellan den IT-kompetens som den svenska lärarkåren 
möter i klassrummen varje dag och den kompetens som lärarna för tillfället själva besitter. 
Resultaten kommer att redovisas under olika ämnesrubriker för att underlätta för läsaren.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 10

Allmän IT användning 
På detta område visade undersökningen att gymnasieelever använder Internet i mycket större 
utsträckning än lärare. Så många som 33 procent av eleverna använder Internet mer än 10 
timmar per vecka, medan endast 6 procent av de tillfrågade lärarna gör detta. Värt att notera 
är dock att denna Internetanvändning hos lärare ökat från 1 till 6 procent mellan åren 2001-
2006. Dock har den andel av eleverna som under samma tidsperiod använder datorn mer än 
10 timmar per vecka skjutit i höjden från 8 till 33 procent. Det är alltså fortfarande stor 
skillnad mellan elevers och lärares Internetanvändning.  
 
När det gäller datoranvändning i hemmet är det så att gymnasieelever använder hemdatorn i 
större utsträckning jämfört med lärarna. Undersökningen visar även att yngre lärare använder 
hemdatorn mer än äldre lärare. Det är också så att de lärare som deltagit i det så kallade ITiS-
projektet använder datorn oftare i undervisningen än de lärare som inte deltog. Något 
förvånande förhåller det sig också så att under lektionstid använder äldre lärare datorer oftare 
än yngre. Bland de lärare som har dator i hemmet är det så att de yngre grundskollärarna i 
mycket större utsträckning använder datorer. De grundskollärare som använder datorn minst 
är de som är över 55 år. 48 procent av dessa uppger att de använder datorn mindre än 2 
timmar per vecka. Yngre grundskollärare använder inom i princip alla områden Internet mer 
än äldre lärare. De yngre lärarna dominerar även den datoranvändning som är kopplad till 
skolarbete hemma. Slutligen så anser yngre lärare under 35 år i större utsträckning än deras 
äldre kollegor att deras IT-kunskaper är tillräckliga.   
 
IT i undervisningen 
En mycket intressant detalj i undersökningen är det faktum att både de grundskollärare och 
gymnasielärare som deltagit i det tidigare nämnda ITiS-projektet använder datorn i större 
utsträckning på lektionstid jämfört med de lärare som inte var med. Av de grundskollärare 
som dagligen använder datorn på lektionstid har 32 procent varit med i ITiS, medan 21 
procent inte varit med. När det gäller Internetanvändningen under lektionstid påvisas i 
undersökningen inga nämnvärda skillnader som beror på lärarens ålder. Det finns dock en 
svag tendens att yngre lärare i mindre utsträckning än de äldre rapporterar en låg användning 
av Internet i undervisningen. Jämfört med de äldre grundskollärarna anser de yngre 
grundskollärarna i högre grad att de har nytta av datorn i undervisningen. 63 procent av de 
yngre grundskollärarna anser detta jämfört med 48 procent av de äldre.   
 
Tillgång till IT 
 I stort sett samtliga gymnasieelever och lärare har tillgång till dator i hemmet med 
tillhörande Internet. 98 procent av lärarna och 93 procent av eleverna har dator med Internet i 
hemmet. Satsningen på IT i skolan verkar ha fallit väl ut. 2006 anser 84 procent av de 
tillfrågade eleverna att skolans IT-utrustning är tillräcklig, vilket kan jämföras med 54 
procent 1997. 2006 har även samtliga lärare och elever tillgång till dator i skolan.   
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3. Metod 
 
Undersökningen baseras på både kvantitativa och kvalitativa metoder. Genom att använda 
enkäter och kompletterande intervjuer får vi ett djup som vi annars inte kunnat nå med bara 
en metod. I Qualitative data analysis (Miles, Huberman, 1994) sägs det att orsaken till varför 
båda ansatserna används kan vara att utveckla och fördjupa analysen, samt att tillföra mer 
detaljer. Även att öka en studies bredd anges som en fördel med detta upplägg. Själva 
undersökningen var upplagd på följande sätt. Enkäterna konstruerades och delades ut till de 
24 respondenterna. Enkätsvaren organiserades och analyserades varefter fem lärare fördelade 
på de olika ålders- och könskategorierna valdes ut till intervjuer. Intervjuerna genomfördes 
med tanken att fördjupa materialet som fanns att tillgå och för att försöka få en bättre bild 
varför de olika kategorierna lärare svarade som de gjorde i enkäten.   

3.1 Urval 
De respondenter som deltog i undersökningen bestod av 24 lärare på två högstadieskolor i 
norra Norrbotten. Fördelningen mellan män och kvinnor, samt äldre och yngre lärare ansågs 
vara nog uttalad för att det skulle vara möjligt att samla in tillräckligt med relevant 
information för studien. De lärare som räknades in i kategorin äldre var mellan 46-67år, 
medan den yngre gruppens lärare alla befann sig i åldrarna mellan 20-45 år. 14 stycken 
räknades till kategorin yngre lärare, medan 10 hörde till de äldre. 16 stycken från urvalet var 
kvinnor och 8 var män. 9 kvinnor och 5 män placerades i kategorin yngre lärare och bland de 
äldre återfanns 7 kvinnor och 3 män. Med tanke på den begränsade tid som stod till 
förfogande användes ett så kallat bekvämlighetsurval där de respondenter som för tillfället 
fanns tillgängliga på dessa två skolor, indelade efter ålder och kön, användes. Nackdelen med 
ett sådant urval är att resultaten inte blir generaliserbara ( Bryman, 2001). Trots allt kan dock 
resultat inhämtat från en population baserat på ett sådant urval användas som en 
”språngbräda för fortsatt forskning” (Bryman, 2001, s. 114), eller också kopplas samman 
med resultat från liknande undersökningar. De fem lärare som valdes ut för intervjuer valdes 
med tanke på att dessa skulle kunna kasta ytterligare ljus över orsakerna till varför 
enkätundersökningens resultat såg ut som det gjorde. Två manliga lärare, 47 och 28 år gamla 
valdes ut där den yngre hörde till gruppen yngre lärare och där den äldre räknades till de 
äldre lärarna. Tre kvinnliga lärare, 46, 36 och 30 år gamla togs ut till intervju där 
fyrtiosexåringen placerades i gruppen äldre lärare och de två andra räknades som yngre 
lärare.  Orsaken till att endast fem lärare valdes ut för intervju var att dessa intervjuer endast 
avsågs som fördjupande komplement till enkätundersökningen. De fem informanterna valdes 
ut av författarna med utgångspunkten att åsikterna hos kvinnliga, manliga, samt äldre och 
yngre lärare skulle vara representerade. Hur informanterna hade svarat på enkätfrågorna togs 
inte hänsyn till, utan det enda som räknades i sammanhanget var deras kön och ålder. Med 
anledning av det begränsade urvalet av informanter i intervjuundersökningen kommer det 
dock inte vara möjligt att dra några långtgående slutsatser avseende köns eller 
åldersskillnader enbart baserat på intervjuresultatet. Intervjuerna får istället ses som ett försök 
att komplettera enkätundersökningen.        
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3.2 Enkäten 
Enkäten valdes som verktyg eftersom den är snabb att administrera, samt att den inte medför 
någon intervjuareffekt (Bryman, 2001). Enkäterna distribuerades personligen, vilket 
minskade risken för ett stort bortfall. Själva utformningen av enkäten gjordes med tanken att 
den skulle innehålla så få frågor som möjligt för att inte avskräcka respondenterna, men ändå 
nog många för att säkerställa att uppsatsens syfte kunde nås (Bryman, 2001). 
Svarsalternativen delades in i olika temaområden där mer grundläggande data om 
respondenterna såsom ålder, kön, år inom yrket och så vidare avhandlades först. Därefter 
följde själva attitydfrågorna som konstruerades i en femgradig s.k. Likertskala. Likertskalan 
är en vedertagen metod att mäta attityder med, varför denna valdes som enkätens 
svarsalternativ (Bryman, 2001).  Respondenterna svarade på påståenden genom att välja ett 
av fem alternativ där det första var instämmer inte alls, till det sista som var instämmer 
helt och hållet. Enkätfrågorna (se bilaga 1) konstruerades speciellt med tanke på att de skulle 
kunna kasta ljus över de frågeställningar och det syfte som undersökningen kretsar kring. För 
att säkerställa enkätfrågornas reliabilitet testades frågorna även på tre olika personer innan 
enkäten delades ut. I enkäten fanns ett ”vet ej” alternativ som i den statistiska bearbetningen 
behandlades som ett icke-svar, varför dessa valdes bort på grund av risken för missvisande 
resultat. Detta svarsbortfall redovisas fråga för fråga i uppsatsens resultatavsnitt. Själva 
bearbetningen av enkätsvaren gick till på så sätt att dessa kodades om till siffror för att 
underlätta analysen och de uträkningar som sedermera följde. Medelvärde och medianvärde 
räknades ut för de olika lärargruppernas svar, som sedan placerades in i tabeller och 
stapeldiagram för att underlätta analysen. En rangkorrelationsberäkning utfördes för att 
utreda om respondenternas datorattityder hade samband med lärarnas ålder. Medelvärdet på 
alla respondenters enkätsvar räknades ut, vilka sedan rankades inbördes från högst till lägst. 
Åldern på respondenterna rankades även de från högst till lägst. Orsaken till att just 
rangkorrelationsberäkning valdes var dels på grund av att samvariationen mellan två 
variabler, ålder och datorattityd, skulle tas fram, men även eftersom enkätsvaren 
kategoriserades som ordinaldata. Resultatet från en rangkorrelationsberäkning varierar 
mellan -1 och +1. En negativ korrelation mellan två variabler betyder till exempel att när en 
variabel ökar så minskar den andra. En positiv korrelation innebär att variablerna samvarierar 
(Göteborgs universitet, 2007). Spearmans rangkorrelation är en erkänd och ofta använd 
metod för att undersöka samband mellan olika variabler (Blalock, 1979) varför denna ansågs 
vara mest lämplig. Rangkorrelationsberäkning utfördes inte för ett eventuellt samband mellan 
kön och attityd på grund av att det med två variabler, män och kvinnor, inte går att utföra en 
sådan. Här analyserades intervjuresultat och medel- och medianvärden istället.    

3.3 Intervjun 
Den intervjuform som användes i undersökningen var en så kallad semi-strukturerad intervju. 
En intervjuguide (se bilaga 2) konstruerades med de frågor som ansågs relevanta för 
undersökningens syfte. Antalet frågeområden begränsades till sju stycken där de två första 
behandlade informantens ålder och år inom yrket. Eftersom en och samma person utförde 
samtliga intervjuer ansågs det ur reliabilitetssynpunkt mindre viktigt att ha specifika frågor 
som annars skulle ha varit fallet om fler än en person genomfört intervjuerna. Därför 
användes så kallade frågeområden där intervjuaren hade frihet att ändra frågornas 
ordningsföljd, samt även ställa följdfrågor om något behövde förtydligas. Genom 
intervjuerna kunde kunskapsluckor relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar 
som enkäterna lämnat, kompletteras, och på så sätt förhoppningsvis skapa en mer komplett 
bild av det som studeras (Bryman, 2001). Intervjuledaren antecknade svaren fortlöpande 
under intervjuns gång som sedan utvidgades och förtydligades omedelbart efter att 
intervjuerna avslutades. Intervjuerna genomfördes i för tillfället tomma klassrum och totalt 
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tog var och en av de fem olika intervjuerna mellan 20-25 minuter att genomföra. 
Intervjusvaren delades in i två olika teman kopplade till undersökningens frågeställningar för 
att underlätta för läsaren. Kvale kallar detta ”meaning condensation” (1996), men det finns 
även andra ord för detta som till exempel ”Pattern coding” (Miles, Huberman, 1994). Detta 
syftar till att göra materialet mer lätthanterligt.  
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4. Resultat 
 
På de följande sidorna kommer undersökningens resultat att presenteras. De bearbetade 
enkätresultaten redovisas först, följt av intervjuresultaten. På frågorna 7-13 i enkäten har en 
beräkning av rangkorrelation utförts i syfte att hitta ett eventuellt samband mellan lärarnas 
ålder och datorattityd. När det gäller sambandet mellan lärarens kön och attityd till datorer 
räknades medelvärde och median ut för män respektive kvinnor baserat på de valda 
svarsalternativen. Utifrån dessa värden kunde en analys genomföras huruvida en 
attitydskillnad mellan könen existerar i den aktuella undersökningen. Författarna ger även 
kortare kommentarer i samband med att de olika frågornas resultat presenteras. Intervjuernas 
resultat redovisas som tidigare nämnts under olika teman för att göra det hela mer 
överskådligt för läsaren. Nedan presenteras de svarsalternativ med tillhörande kodningssiffra 
som användes i resultatuträkningen. Observera att den första frågan som redovisas nedan är 
fråga 7 från enkäten.     
 
     Instämmer helt och hållet 4   

Instämmer                          3                            

Instämmer inte                   2 

Instämmer inte alls            1 

4.1 Enkätresultat 
 
7. Jag anser mig tillhöra de med mest kunskaper om datorer på min skola. 

 
    
 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 2,6 1,9 2,4 2,3 
Median 3,0 2,0 3,0 2,0 
Bortfall 2 3 3 2 
     
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Yngre lär Äldre lär Manl.lär. Kvinn.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 1 Värt att notera är att kategorin yngre lärare, i jämförelse med äldre lärare, i större 
utsträckning anser sig tillhöra dem som har mest datorkunskaper på sin arbetsplats. Här finns 
även en viss skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare, där manliga lärare i högre grad 
rapporterar bra självförtroende när det gäller datorer. 
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8. Att använda datorer i undervisningen gör mig till en bättre lärare. 

 
 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 2,6 2,8 2,8 2,6 
Median 3,0 3,0 3,0 3,0 
Bortfall 5 5 3 7 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Yngre lär Äldre lär Manl.lär Kvinn.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 2 Svaren på denna fråga visar att män och äldre lärare är de kategorier som i högre 
grad än de andra kategorierna anser att datorer i undervisningen gör dem till bättre lärare. 
Notera också det relativt stora bortfallet av svar på denna fråga.  

 
 
9. Jag känner mig säker på det jag gör när jag använder datorer i undervisningen. 
 

 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 3,1 2,8 2,8 3,1 
Median 3,0 3,0 3,0 3,0 
Bortfall 2 2 2 2 

 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Yngre lär Äldre lär Manl.lär Kvinn.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 3 Yngre lärare och kvinnliga lärare är de som känner sig mest säkra på sig själva 
när de använder datorer i undervisningen. 
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10. Jag känner mig trygg i min lärarroll när jag diskuterar datorer med mina elever. 
 
 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 2,6 2,4 2,8 2,4 
Median 3,0 2,0 3,0 2,5 
Bortfall 5 3 4 4 
 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Yngre lär Äldre lär Manl.lär Kvinn.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 4 Här är det värt att notera att kategorierna yngre lärare och manliga lärare 
utmärker sig från resten. De rapporterar en större trygghet i datordiskussioner med elever.  
 
 
11. Jag känner mig osäker när elever ställer datorrelaterade frågor. 
 
 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 2,8 2,5 2,8 2,6 
Median 3,0 2,5 3,0 3,0 
Bortfall 4 4 3 5 
 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Yngre lär Äldre lär Manl.lär Kvinn.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 5 Yngre lärare och manliga lärare är de som i högre grad än de andra 
kategorierna uppger att de känner sig osäkra när eleverna ställer datorrelaterade 
frågor.  
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12. Jag anser att datorer är till stor hjälp för elevernas skolarbete. 
 
 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 3,1 3,1 2,8 3,1 
Median 3,0 3,0 3,0 3,0 
Bortfall 1 2 2 2 
 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Yngre lär Äldre lär Manl.lär Kvinnl.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 6 Här är alla kategorier förutom möjligtvis de manliga lärarna inne på att 
datorer är till stor hjälp för elevers skolarbete.     
 
 
13. Jag anser att traditionella undervisningsmetoder är minst lika effektiva som 
datorbaserade. 
 
 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 1,8 2,0 1,9 1,9 
Median 2,0 2,0 2,0 2,0 
Bortfall 2 2 1 4 
 
 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4

Yngre lär Äldre lär Manl.lär Kvinn.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 7 En intressant notering är att alla lärarkategorier verkar relativt eniga om 
att de inte instämmer med påståendet i fråga 13. De anser inte att traditionella 
undervisningsmetoder är minst lika effektiva som datorbaserade.   
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Observera att svarsalternativen på följande fråga kodades om till 1, 2 och 3. 1 
motsvarar 0-1 timme, 2 motsvarar 1-2 timmar och 3 motsvarar 2-3 timmar.  
 
6. Hur många timmar spenderar du framför datorer en genomsnittlig dag? 
 
 Yngre lärare Äldre lärare Manliga lärare Kvinnliga lär. 
Medel 2,2 1,9 2,0 2,1 
Median 2,0 2,0 2,0 2,0 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Yngre lär Äldre lär Manl.lär Kvinn.lär

Medelv.
Median

 
Diagram 8 Notera att yngre lärare till viss del spenderar mer tid framför datorer 
jämfört med äldre lärare. Skillnaden mellan könen är dock försumbar.   
 
 
Rangkorrelation mellan ålder och datorattityd. 
 
Rangkorrelationen beräknades och fastställdes till -0,40. Detta ses som en svag 
negativ korrelation. Detta innebär att ju äldre läraren i vår undersökning är, desto 
mindre positiv datorattityd har denne, samt tvärtom.  
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4.2 Intervjuresultat 
Fem lärare, två män och tre kvinnor, intervjuades om deras personliga syn på datorer i 
undervisningen, samt deras egen användning av datorer. Detta gjordes som ett komplement 
till enkäterna. Männen som intervjuades är 47 respektive 28 år där den äldre arbetat 16 år 
som lärare och den yngre 2 år. Den fyrtiosjuårige läraren räknas in i kategorin äldre lärare, 
medan den yngre kategoriseras som en yngre lärare. Den äldsta kvinnan i våra intervjuer är 
46 år gammal med sammanlagt 12 år inom yrket och följaktligen räknas hon in i kategorin 
äldre lärare. De andra två kvinnorna hamnar båda som yngre lärare eftersom de är 30 och 36 
år gamla med 6 respektive 9 år som lärare bakom sig. Samtliga intervjuade lärare undervisar 
på högstadiet. Resultaten från intervjuerna kommer att presenteras under två olika teman med 
männen och kvinnorna var för sig. Dessa är datorn i undervisningen/skolan, Samt privata 
användningen av datorer.  
 
Datorn i undervisningen/skolan 
 
Kvinnorna 
Den trettiosexåriga kvinnliga läraren berättar att hon använder datorn under ca en timme per 
dag för skolrelaterat arbete. Hon berättar vidare att hon skapar det mesta av sitt 
lektionsmaterial själv med hjälp av datorn och att hon upplever att detta ger henne en ökad 
trovärdighet som lärare. När det gäller hennes datorkunskaper i jämförelse med sina kollegor 
anser hon dem vara ”utmärkta”, vilket hon relaterar till det faktum att hon sällan känner sig 
tvungen att be sina kollegor om hjälp. Hon uppger även att hon sitter ungefär en timme 
framför datorn med saker som inte gäller själva undervisningen och att det då mest kretsar 
kring olika slags föräldrakontakter. Den trettioåriga kvinnliga läraren med 6 år bakom sig i 
yrket säger att hon i princip använder datorn i undervisningen varje dag, men att hon under 
denna termin varit tvungen att begränsa sitt användande på grund av problem med datorerna 
på skolan. På frågan om hur hennes datorkunskaper står sig i jämförelse med hennes kollegor 
svarar hon att hon inte har koll på vilka kunskaper kollegerna har, men att de i alla fall sällan 
ber henne om hjälp. Något större behov av vidareutbildning för att kunna bedriva 
meningsfull undervisning anser hon sig för tillfället inte vara i behov av, men att det på sikt 
kommer att bli nödvändigt. Den fyrtiosexåriga kvinnliga läraren som placerades i kategorin 
äldre lärare berättar att hon i snitt använder datorn för undervisning ca 2 timmar per vecka. 
Hon anser också att hennes datorkunskaper är jämförelsevis mindre än kollegornas, något 
som tar sig uttryck i att hon ofta blir tvungen att be sina arbetskamrater om hjälp. 
Vidareutbildning är något som denna lärare är mycket positiv till med anledning av att alla 
datorprogram utvecklas, samt att samhället blir allt mer ”datoriserat”. En annan viktig 
anledning till att hon är positiv till vidareutbildning är att hon upplever att elevernas 
datorkunskaper i många fall är större än hennes, vilket i längden enligt henne kan skapa 
problem, som till exempel elevfusk med nedladdade rapporter.                  
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Männen 
Den fyrtiosjuårige mannen uttrycker att hans datoranvändande räknat i tid är mycket 
omfattande. Han använder datorn i undervisningen dagligen, men har svårt att exakt 
uppskatta tidsåtgången. Han säger att det kan variera mellan 2-3 timmar per dag. Han 
uppskattar sina datorkunskaper som ungefär jämbördiga med sina kollegor, men tillägger 
också att han egentligen inte tänkt så mycket på detta tidigare. Till icke 
undervisningsrelaterade saker använder han datorn under omkring två timmar varje dag och 
då handlar det om dokumentation av olika slag. Den yngsta läraren som var man och 28 år 
uttryckte att han använder datorn mycket ofta. Han använder datorn i undervisningen 
dagligen, men har svårt att mer exakt uppskatta tidsåtgången. Han säger att det varierar 
mellan 2 och 3 timmar per dag. När det gäller hans datorkunskaper så anser han att de står sig 
väl i jämförelse med sina kollegor och han upplever att han ofta blir tillfrågad om hjälp, men 
att han själv mycket sällan blir tvungen att be om hjälp. Vidareutbildning ser han som 
nödvändigt bland annat med tanke på att skolan hanterar mycket material som omfattas av 
sekretess och han menar att det vore olyckligt om sådant hamnade på ställen där det inte hör 
hemma på grund av att kollegor inte har tillräckliga datorkunskaper.   
 
Den privata användningen av datorer 
 
Männen 
I sin vardag uppger den manlige fyrtiosjuårige läraren att han använder datorn relativt ofta. 
Han berättar att han är flitig på att använda olika tjänster på Internet som till exempel olika 
typer av beställningar och bankärenden. Den tjugoåttaårige manlige läraren uppger att han 
även på fritiden ofta använder datorn. Han berättar att det kan variera mellan 1 till 3 timmar 
per dag och att han är en flitig användare av olika Internettjänster som olika typer av 
beställningar, bankärenden och dagstidningar.   
 
Kvinnorna 
Den kvinnliga trettiosexåriga läraren är även hon en flitig användare av datorn på sin fritid. 
Hon använder datorn på liknande sätt som de manliga lärarna. I genomsnitt uppger hon att 
hon surfar en timme varje kväll under veckan. Den fyrtiosexåriga kvinnliga läraren säger sig 
använda datorn relativt mycket på sin fritid. Det handlar då huvudsakligen om ett mer 
allmänt Internetsurfande och e-mail till vänner och bekanta. Hon säger att det ibland kan bli 
uppemot 2 timmar som hon ägnar sig åt detta på kvällarna. Den trettioåriga kvinnan har även 
hon som vana att surfa på Internet på kvällarna och nyttja det tjänsteutbud som där finns att 
tillgå. Hon uppskattar att hon i genomsnitt använder datorn 1 timme varje kväll.          
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5. Diskussion och slutsatser 
 
I följande kapitel kommer en diskussion föras kring vad undersökningens resultat betyder för 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Hur kan med andra ord resultaten av enkäterna och 
intervjuerna kasta ljus på frågeställningarna och kanske peka ut områden där ytterligare 
forskning vore på sin plats. Resultaten kommer även att kopplas till den litteratur som finns 
på området för att se vilket eventuellt stöd som kan finnas för våra resultat. Vidare kommer 
även undersökningens reliabilitet och validitet att avhandlas, samt eventuella brister med 
undersökningen. Mot bakgrund av vad som framkommit i undersökningen kommer slutligen 
ett resonemang att föras om vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta med anledning av 
våra slutsatser.  

5.1 Köns och Åldersskillnader 
När det gäller en eventuell skillnad mellan de manliga och kvinnliga lärarna i 
undersökningen ger en analys av resultatet ingen klar och enhetlig bild. De motsägelsefulla 
aspekterna i undersökningen kommer att redogöras för nedan. Först och främst uppvisar de 
manliga lärarna ett större självförtroende när det gäller att värdera sitt eget kunnande inom 
dataområdet. Den litteratur som stödjer denna trend från undersökningen är bland annat 
Spotts, Bowman och Mertz artikel Gender and use of instructional technologies: A study of 
university faculty där det slås fast att ”de manliga respondenterna är mer självsäkra när det 
gäller datorer överlag” (1997). I samma studie framkommer det även att män säger sig ha 
mer kunskap och erfarenhet av datorer som hjälpmedel i klassrummen jämfört med kvinnliga 
lärare. Det som dock är intressant att notera i vår undersökning är det faktum att kvinnliga 
lärare i högre grad än de manliga lärarna känner sig säkra på det de gör när de använder 
datorer i undervisningen. I studien Closing the gap for girls: Gender differences in teachers’ 
technological attitudes and proficiency av Barley och Phillips från 1998, drar författarna 
slutsatsen att de kvinnliga lärarna i studien visar en tydlig vilja att lära sig mer om datorer 
och IT för att förbättra undervisningen. Denna vilja att lära sig mer om datorer kanske beror 
på att kvinnor i högre grad tror på värdet av datorer för elevernas undervisning, vilket svaren 
på fråga tolv antyder.  Enligt den ovan nämnda studien av Barley och Phillips använder dock 
inte kvinnor datorer lika ofta i undervisningen, samt att de också inte känner sig lika duktiga 
som sina kollegor. Resultatet från fråga sju i enkäten kan tolkas på ett sätt som stödjer 
forskarnas slutsatser om kvinnornas sämre självförtroende på detta område. Här finns 
nämligen en större andel manliga lärare som anser sig vara bland dem som har mest 
datakunskaper på sin skola, vilket kan ses som ett stöd för de manliga lärarnas bättre 
självförtroende när det gäller datorer. Den manlige tjugoåttaårige läraren som intervjuades 
uppgav att hans kunskaper stod sig bra i förhållande till kollegorna och att han sällan behöver 
be andra om hjälp, vilket är ett exempel på hur de manliga lärarnas bättre självförtroende kan 
ta sig uttryck. Bland de manliga lärarna återfinns även en större andel som säger sig vara 
trygg i lärarrollen när de diskuterar datorer med elever. Trots detta så visar vår undersökning 
att en större andel manliga lärare uppger att de känner sig osäkra när de får datorrelaterade 
frågor av sina elever. På frågan om användandet av datorer i undervisningen gör dem till 
bättre lärare svarade en större del manliga lärare att så var fallet. Detta utfall kan möjligtvis 
kopplas till KK-stiftelsens undersökning från 2005 som kom fram till att manliga lärare 
oftare använder Internet i undervisningen jämfört med kvinnliga lärare. Det kanske är så att 
uppfattningen att datorer i undervisningen gör dem till bättre lärare får männen att oftare 
använda Internet i klassrummet jämfört med de kvinnliga lärarna. På denna fråga var dock 
antalet lärarsvar som räknades som bortfall betydligt större än på de övriga frågorna, vilket 
givetvis kan ha olika orsaker. En möjlig orsak till bortfallet kan vara att många lärare helt 
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enkelt är osäkra på om datorer i undervisningen verkligen gör dem till bättre lärare, eller 
också kan frågan vara otydligt formulerad. För kategorin kvinnliga lärare var bortfallet på 
denna fråga hela 7 stycken, vilket också är värt att notera. På grund av det stora bortfallet på 
just denna fråga kanske också en viss försiktighet bör iakttas när det gäller de slutsatser som 
frågans resultat ger upphov till.  En annan intressant detalj som är värt att notera för läsaren 
är att de manliga lärarna i undersökningen inte verkar vara lika positiva som de kvinnliga 
lärarna till värdet av datorer för elevernas undervisning. Detta trots att de i större grad än de 
kvinnliga lärarna uppger att datorer i undervisningen gör dem till bättre lärare. Den bild som 
alltmer framträder efter att ha studerat resultaten i undersökningen är att de manliga lärarna 
uppger sig vara säkrare på sina datakunskaper, men att detta inte resulterar i en ökad trygghet 
i samspelet med eleverna när det gäller datorer. Jämfört med de manliga lärarna visar de 
kvinnliga lärarna i undersökningen kanske lite mer ödmjukhet när det gäller att uppge hur 
deras datakunskaper står sig i förhållande till kollegornas. Detta trots att de ändå känner sig 
jämförelsevis säkrare på det de gör när de använder datorer i undervisningen. Resultatet från 
undersökningen visar alltså på att de kvinnliga lärarna har en större tro på datorernas fördelar 
i undervisning och att de känner sig säkrare när de hanterar datorer i undervisningssyfte, men 
de känner sig även säkrare när elever ställer datarelaterade frågor. Detta är en intressant 
motsägelse till det som i vårt material pekar mot att manliga lärare har större tro på sina 
datorkunskaper och att de känner sig tryggare än kvinnorna i lärarrollen när de diskuterar 
datorer med elever. En möjlig orsak till att kvinnor i högre grad uppger sig vara osäkra på 
sina datorkunskaper, men trots detta känner sig säkrare på det de gör med datorerna i 
undervisningen, kan kanske vara att det fortfarande existerar stereotyper i samhället som 
innebär att kvinnor rent allmänt ses som mindre datorkunniga och att män i sin tur ska vara 
de som behärskar och tar till sig den nya tekniken. Enligt detta resonemang kanske de 
manliga lärarna i högre grad än de kvinnliga upplever att de förväntas uppge att deras 
datorkunskaper generellt sett är goda och därför blir resultatet lite missvisande. Orsaken till 
att de kvinnliga lärarna i undersökningen i högre grad än männen uppgav att de kände sig 
säkra på det de gör när de använder datorer i undervisningen kan möjligen förklaras med att 
det då inte längre handlar om allmänna dator- och teknikkunskaper, utan om mer specifika 
undervisningstekniker. I detta fall påverkas möjligtvis inte kvinnliga lärare i lika stor 
utsträckning av den nyss nämnda stereotypen eftersom det då handlar om pedagogik istället 
för teknik. Stämmer resonemanget ovan om att kvinnor och män påverkas av samhälleliga 
förväntningar om teknik/datorkunskaper och detta avspeglas i undersökningen får detta ses 
som en faktor som gör undersökningens resultat mindre säkra och som läsaren bör hålla i 
minnet. Det är dock värt att notera att både kvinnorna och männen inte ansåg traditionella 
undervisningsmetoder vara lika effektiva som datorbaserade.   
 
De yngre lärarna i undersökningen påstår sig vara säkrare på sina datorkunskaper jämfört 
med de äldre. De yngre lärarna säger sig trots detta känna större osäkerhet inför elevers 
frågor av datorkaraktär. Educator attitudes toward electronic grading software av Migliorino 
och Maiden från 2004 är en artikel där det förs fram att äldre människor rent generellt är mer 
skeptiska till teknologi. Det läsaren dock bör hålla i minnet är att det som mättes i 
Migliorinos och Maldens undersökning var inställningen till elektronisk mjukvara som skulle 
användas vid betygssättning och inte lärarnas inställning till datorer i allmänhet. I 
undersökningen som denna uppsats stödjer sig på utfördes en beräkning av rangkorrelation i 
syfte att se vilket eventuellt samband som fanns mellan lärarens ålder och datorattityd. 
Resultatet visade på en svag negativ korrelation mellan lärarens ålder och attityd till datorer. 
Detta kan i viss mån antyda att ju äldre läraren är, desto mindre positiv datorattityd och ju 
yngre lärare, desto positivare attityd till datorer. Det är dock så att de äldre lärarna i lite högre 
grad än de yngre tycker att datorer i undervisningen gör dem till bättre lärare. De äldre 
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lärarna är också i likhet med sina yngre kollegor av den åsikten att datorer är till stor hjälp för 
elevernas skolarbete. Det som huvudsakligen verkar skilja mellan äldre och yngre lärare i 
undersökningen är att de yngres självförtroende med datorer är större, men att det inte skiljer 
nämnvärt mellan de båda gruppernas allmänna inställning till användningen av datorer i 
undervisningen. Ett exempel på detta sämre självförtroende hos de äldre lärarna är den 
fyrtiosexåriga kvinnliga läraren, som i intervjun värderar sina datorkunskaper som sämre än 
kollegornas, vilket ofta visat sig i att hon blivit tvungen att be arbetskamraterna om hjälp. 
Hon hade även en känsla av att elevernas datorkunskaper var större än hennes, vilket hon 
upplevde som ett problem. De två lärargrupperna ansåg i princip i lika hög grad att datorer är 
till stor hjälp för elevernas skolarbete. KK-stiftelsens undersökning från 2006 av svenska 
lärare kom fram till liknande resultat, nämligen att yngre grundskollärare i betydligt högre 
utsträckning anser sina IT-kunskaper som tillräckliga.  En möjlig orsak till detta större 
självförtroende hos de yngre lärarna kan möjligtvis vara att yngre lärare jämfört med äldre 
lärare spenderar mer tid framför datorer under en genomsnittlig dag. Det är dock i detta fall 
svårt att särskilja mellan vad som är orsak och vad som är verkan. Med andra ord, det är svårt 
att veta om den mer omfattande tiden framför datorer för de yngre lärarna är orsaken till 
deras större självförtroende, eller om detta helt enkelt beror på deras större datoranvändande. 
I jämförelse med de yngre lärarna anser även en lite större andel av de äldre lärarna att 
datorer i undervisningen gör dem till bättre lärare. En möjlig orsak till detta kan kanske vara 
en öppenhet inför nya undervisningsmetoder hos äldre lärare som inte går att finna hos de 
yngre, men även att äldre lärare i större omfattning är av uppfattningen att datorer verkligen 
gör nytta för eleverna. I likhet med den tidigare jämförelsen mellan de kvinnliga lärarna och 
de manliga, verkar det som att äldre lärare har sämre förtroende för sina egna kunskaper, men 
en starkare tro på datorernas nytta för eleverna. I intervjun uppger för övrigt den 
fyrtiosjuårige manlige läraren att han egentligen inte tänkt så mycket på hur hans kunskaper 
står sig i jämförelse med sina kollegor, men att han nog har likvärdiga kunskaper. Det 
förhåller sig kanske som så att de äldre lärarna i likhet med mannen i intervjun helt enkelt 
inte tänkt så mycket på huruvida deras datorkunskaper är större eller mindre än kollegornas. 
Det kanske också är mer accepterat för en äldre lärare att erkänna sina tillkortakommanden 
på datorområdet än det är för yngre lärare som vuxit upp med datorer och därför ”borde” vara 
betydligt mer kunniga.    
 
Jämförelsen mellan yngre och äldre lärare antydde att yngre lärare har en större tro på sina 
datorkunskaper, men att de ändå känner en större osäkerhet inför elevers frågor om datorer. 
Det visade sig även att ju äldre läraren är, desto mindre positiv attityd till datorer generellt 
sett. Både de äldre och yngre lärarna är i nästan lika hög grad positiva till datorers inverkan 
på elevers skolarbete. 
 
De manliga lärarna uppvisar i jämförelse med de kvinnliga lärarna ett större självförtroende 
när det gäller att värdera sina datorkunskaper gentemot sina kollegor. De kvinnliga lärarna 
verkar dock ha en större tro på fördelarna med datorer i undervisningssyfte och vara säkrare 
på det de gör när de använder datorer i undervisningen. Det faktum att dator- och IT 
utvecklingen ute i samhället alltjämt går vidare i en rasande fart, i kombination med de 
problem som denna uppsats berört gör att åtgärder för att ta itu med detta borde ses som 
mycket angeläget. Riktade satsningar på återkommande vidareutbildningar i datakunskap för 
äldre lärare är ett möjligt alternativ för att försöka överbrygga klyftan som verkar existera 
mellan äldre och yngre lärare. En ny satsning liknande ITiS-projektet som genomfördes för 
snart tio år sedan, men som specifikt riktas mot äldre och alla andra lärare som känner sig 
osäkra på området är kanske en möjlig väg att gå för att förbättra situationen. En del av de 
lärdomar som ITiS-satsningen gav borde med fördel kunna tillämpas på ett liknande projekt 
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för de i uppsatsen aktuella lärargrupperna. Med tanke på de begränsade resurserna som finns 
tillgängliga för lärares vidareutbildning inom IT borde det enligt författarna ses som 
förnuftigt att satsa resurserna där de behövs som mest, nämligen på de lärargrupper som 
identifieras vara i behov av stöd och hjälp med datorer. En satsning för att försöka göra dessa 
så kallade digitala invandrare (Prensky, 2001) mer bekväma med det digitala språket är något 
som har potential att ge stora fördelar i utbildningshänseende. Skulle det i slutändan visa sig 
att kvinnliga lärare faktiskt har något sämre självförtroende än manliga lärare kanske ett ökat 
fokus på kvinnliga lärarstudenter har möjligheten att förbättra situationen. Kommer de 
nyutexaminerade kvinnorna ut i yrkeslivet med ett bra förhållande till dator och IT-relaterade 
frågor minskar säkert behovet för vidareutbildningar på sikt även för denna lärargrupp. Med 
ökade kunskaper inom dataområdet redan från lärarutbildningen är det troligt att alla lärares 
självförtroende inom IT förbättras, vilket också kan medföra att de använder mer datorer och 
IT i undervisningen, vilket i sin tur förstärker lärarnas trovärdighet inför eleverna. Om 
ingenting görs finns i våra ögon en uppenbar risk att den digitala klyfta som nu existerar 
mellan lärare och elever kommer att kvarstå och i värsta fall fördjupas. Detta kan i sin tur 
leda till allvarliga legitimitetsproblem för den svenska skolan och dess lärare, om inte större 
delen av lärarkåren hänger med i övriga samhällets IT och datautveckling.  
 
Ur ett demokratiperspektiv är en sådan utveckling också oroande. Som tidigare nämnts har 
alla svenska elever rätt till undervisning inom Internet och data av god kvalitet, oberoende av 
kön, etnicitet eller geografisk placering. Detta blir troligtvis inte fallet om vissa lärargruppers 
skeptiska attityder och/eller bristfälliga kunskaper tillåts bestå och påverka undervisningen 
inom data och IT. 
 
Likvärdigheten på undervisningen i den svenska skolan är en annan viktig aspekt som kan bli 
lidande om ingenting görs. Att det ska vara slumpen som avgör om eleven har turen att få en 
lärare med rätt attityd till datorer och därmed en fullgod undervisning, kan knappast anses 
förenligt med tanken om en likvärdig svensk skola. I en sådan situation blir inte bara 
likvärdigheten på undervisningen mellan skolor lidande, utan även likvärdigheten inom en 
och samma skola.       
 
Med tanke på den begränsade omfattningen på undersökningen som ligger till grund för 
uppsatsen bör läsaren dock vara medveten om att dessa resultat inte går att generalisera till 
andra än just de som deltog. Intervjuernas värde för att med säkerhet kunna uttala sig om 
eventuella åldersskillnader är som tidigare nämnts inte särskilt stort på grund av ett litet 
urval. Det som framkommit kan trots detta ändå vara intressant läsning och förhoppningsvis 
ge uppslag till fortsatt forskning inom ämnet.                     

5.2 Reliabilitet och Validitet 
En undersöknings reliabilitet handlar om huruvida den ger sådana resultat som går att upprepa 
och är tillförlitliga. Om en undersökning gång på gång kommer fram till samma eller liknande 
resultat kan reliabiliteten sägas vara tillfredsställande (Goodwin, 2002). Ett vanligt hot mot 
reliabiliteten i undersökningar är om respondenterna uppfattar enkät- och intervjufrågorna på 
olika sätt. Det kan till exempel vara begrepp som lätt kan missförstås, eller så är enkätfrågorna 
helt enkelt otydligt formulerade. När det gäller enkäten konstruerades den så noggrant som 
möjligt med tanke på ovanstående problem. Vidare testades frågorna även på tre olika 
personer innan den slutligen distribuerades till respondenterna, samt att det tidigare nämnda 
uteslutandet av ”vet ej” svar som bortfall också borde medföra en större tillförlitlighet.  För att 
säkerställa reliabiliteten för intervjuerna förbereddes en intervjuguide som skulle säkerställa 
att samma frågor togs upp vid båda intervjuerna. Intervjuerna genomfördes sedan av en enda 
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person, vilket minimerar risken för felkällor som lätt kan uppstå om mer än en person håller i 
intervjuerna. Trots detta finns det dock fortfarande inga garantier att alla respondenter 
uppfattat frågorna på samma sätt.    
 
Med validitet avses i korthet att instrumenten som används i en undersökning verkligen mäter 
det som de är avsedda att mäta (Goodwin, 2002). Ett potentiellt hot mot en intervjus validitet 
kan till exempel vara om informanten av någon anledning undanhåller sanningen och istället 
ger det svar som han/hon tror förväntas av sig. Eftersom denna undersökning använde sig av 
ett relativt begränsat bekvämlighetsurval kan inte heller resultaten generaliseras till lärare på 
andra ställen än de två aktuella skolorna. Detta kallas för extern validitet, vilket är 
möjligheten att generalisera resultaten till andra populationer än just de som ingick i 
undersökningen (Svartdal, 2001).          

5.3 Fortsatt forskning 
Under tiden som undersökningen genomfördes och uppsatsen skrevs har ett antal intressanta 
frågor dykt upp. Frågor som kan vara värda att forska vidare om. Bland annat skulle det vara 
intressant att titta mer på hur skolor praktiskt kan gå tillväga för att öka äldre lärares 
självkänsla när det gäller datorer. En annan intressant vinkling kan även vara att forska vidare 
om orsakerna bakom äldre lärares sämre tro på sig själva i samband med datoranvändning. 
Var och när grundläggs detta mönster och vad kan göras för att komma tillrätta med detta? Ett 
annat tänkbart ämne att forska vidare om är de motsägelsefulla resultaten när det gäller 
skillnaden mellan manliga och kvinnliga lärares attityder till datorer. De manliga lärarna i 
undersökningen ansåg sig till exempel i högre grad tillhöra de som hade mest kunskaper om 
datorer på sin skola, men en större andel kvinnliga lärare ansåg sig vara säkra på det de gör 
när de använder datorer i undervisningen. Stämmer verkligen detta, eller är det kanske så att 
kvinnor och män i dessa undersökningar uppfattar frågorna på olika sätt och på grund av det 
antas avvika från varandra? Den aktuella undersökningen som ligger till grund för uppsatsen 
behandlar endast högstadielärare, varför det även skulle vara intressant att se vilka resultat en 
liknande undersökning med andra lärarkategorier kommer fram till. Det skulle också vara 
intressant att se om den ökade jämställdheten mellan könen i samhället kommer att förändra 
manliga och kvinnliga lärares självförtroende inom datorområdet. Hur som helst krävs helt 
klart ytterligare forskning inom området och inte bara för att fastställa om det verkligen 
existerar en skillnad mellan köns och åldersgrupper, men även som tidigare nämnts för att 
finna bakomliggande orsaker och för att se om dessa orsaker kan generaliseras över olika 
skolor.   
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Bilaga 1 
 

LÄRARES ATTITYDER TILL DATORER 
 
 

 

1. Kön (ringa in)                                                                Man                           Kvinna 

 

2. Ålder___________ 

 

3. Hur länge har du varit lärare?_________år 

 

4. Vilka åldrar undervisar du? (ringa in)                         år 1-6          år 7-9          Gymnasiet 

 

5. Har du tillgång till dator utanför skolan? (ringa in)       Ja                               Nej 

 

6. Hur många timmar spenderar du framför datorer en 

    genomsnittlig dag? (ringa in)                                         0-1        1-2        2-3        Annat____ 

 

De följande frågorna rör dina personliga erfarenheter och åsikter om datorer i 

skolmiljön. Ringa in det alternativ du tycker passar bäst. 

 

Instämmer helt och hållet  5    

Instämmer                          4                            

Vet ej                                 3 

Instämmer inte                   2 

Instämmer inte alls             1 

 

7. Jag anser mig tillhöra de med mest kunskaper om datorer 

    på min skola.                                                                            5  4  3  2  1 

 

8. Att använda datorer i undervisningen gör mig till en bättre  

    lärare.                                                                                       5  4  3  2  1 
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9. Jag känner mig säker på det jag gör när jag använder datorer 

    i undervisningen.                                                                          5  4  3  2  1 

 

10. Jag känner mig trygg i min lärarroll när jag diskuterar  

      datorer med mina elever.                                                           5  4  3  2  1 

 

11. Jag känner mig osäker när elever ställer datorrelaterade           5  4  3  2  1 

      frågor. 

 

12. Jag anser att datorer är till stor hjälp för elevernas 

      skolarbete.                                                                                  5  4  3  2  1 

 

13. Jag anser att traditionella undervisningsmetoder är 

      minst lika effektiva som datorbaserade.                                    5  4  3  2  1 
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Bilaga 2 
 
 

Intervjuguide 
 

1. Ålder 

 

 

2.  År inom yrket 

 

 

3. Hur ofta använder du datorn i din undervisning? 

 

 

4. Hur tycker du att dina datakunskaper står sig i en jämförelse med dina kollegor? 

 

 

 

5. Anser du att vidareutbildning i datakunskap behövs för lärarna på din skola och i så 

fall varför? 

 

 

 

6. Hur ser ditt privata användande av datorer ut? Till vad använder du datorn och hur 

länge vanligtvis? 

 

 

 

7. Hur ofta förutom i undervisningen använder du datorn i skolan? Till vad? 
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