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Förord 
Vi vill rikta ett tack till alla som hjälpt oss och deltagit i vår undersökning. Stort tack till An-
ders Söderlund som väglett oss, utan dig hade vi fortfarande varit vilse i djungeln av informa-
tion.  Vi vill även rikta ett tack till familj och vänner som orkat lyssna och stödja oss genom 
med och motgångar.  
 
 
Abstrakt 
Vårt syfte med denna undersökning var att se hur lärarnas syn på och inställning till dator i 
undervisningen påverkar den praktiska tillämpningen. Vi har inriktat oss på lärare inom 
grundskolan i Piteå kommun, från förskoleklass till årskurs 9. I genomförandet av undersök-
ningen använde vi oss av enkäter som besvarades av 60 stycken lärare, samt djupintervjuer 
med fyra stycken lärare från olika skolor. Undersökningen visar på att dator och IT användan-
det hos lärare inom Piteå Kommun är utbrett. Beroende på lärarnas lokala förankring och de-
ras syn på datoranvändning i skolan varierade kontinuiteten i användandet. Trots att använd-
ningen ute i samhället är utbrett har integreringen av dator och IT i skolan ej nått nivåer som 
motsvarar användandet ute i samhället. En litteraturgenomgång tyder på att tidigare satsningar 
på IT i skolan har påverkat undervisningen i relativt låg omfattning. Den satsning som gjorts 
på stöd till lärare i Piteå kommun har, enligt lärarna, underlättat deras användning av IT i sko-
lan genom att de idag upplever att de har respons och stöd i sin IT användning. Satsningar på 
de tekniska resurserna har ej nått samma nivå och bromsar i vissa fall integreringen av IT i 
undervisningen. 
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Inledning 
Dagens moderna samhälle är genomsyrat av datateknik. Utan den skulle samhället som vi 
känner det sluta att fungera. I en jämförelse mellan samhället och skolan har införandet av 
datorer i skolan gått långsamt. Processen som började på 1970 – talet i Sverige är långt ifrån 
avslutad. Som Söderlund (2000) beskriver har mötet mellan skola och datateknik varit ett 
långt möte.  
Den IT-utveckling som skett genom Internet har också medfört att skolans kunskapsmonopol 
förändrats och skolans dominans har brutits. De barn som kommer till skolan idag har vuxit 
upp i en miljö där IKT är en alldaglig företeelse. Detta har inneburit stora skillnader mellan 
tidigare och nuvarande generationer av elever. Denna nya generation av barn och ungdomar 
har Mark Prensky passande liknat vid webbens infödda och beskrivit de äldre generationerna 
som de digitala invandrarna. (Prensky, 2001). Vilket ger en passande beskrivning för de möj-
ligheter och hinder som kan uppstå mellan generationsklyftorna. I skolan har genomslagskraf-
ten för IT tagit längre tid men samtidigt har det skett en kunskapsförskjutning från läraren till 
eleven. Därmed uppkommer frågan om datorn i skolan nyttjas som en pedagogisk resurs eller 
endast som underhållningsmedia och ordbehandling. Har pedagogerna kunskapen och intres-
set att använda datorn som ett pedagogiskt verktyg, för dessa nya generationer som betraktas 
som webbens infödda? 
 

Informationsmängden stressar läraren som har det svårt att acceptera att han inte kan allt och som 
uppfattar att det var lättare att vara lärare innan eleverna hade tillgång till Internet. Lärarens möj-
ligheter att ha kontroll över elevers arbete hotas av datorn. (Jedeskog, 2001, s.58) 
 

Med denna undersökning vill vi studera om det finns ett samband mellan lärarnas åsikter och 
kunnande om datoranvändning, jämte hur datorn används i undervisningssituationer. Detta 
med tanke på att de kursplaner som vägleder undervisningens endast benämner dator och IT i 
ett fåtal ämnen trots att den digitala tekniken ska genomsyra undervisningen kontinuerligt. 

 
Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därige-
nom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kun-
skaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna ori-
entera 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. 
 (Lpo 941, s.5) 

 
Som pedagog är det av vikt att vi är väl förberedda även inom den digitala tekniken. Om vi 
ska kunna ge eleverna verktyg för att handskas med stort informationsflöde i ett snabbt förän-
derligt samhälle. Detta faktum är idag så utbrett att EU i sin rapport om nyckelkompetenser 
för livslångt lärande, har listat 8 nyckelkompetenser för ett livslångt lärande i vår tid, där en 
utav dem är digital kompetens (Borell-Fontelles & Enestam, 2006) Även UNESCO2  rapport 
om IT i lärarutbildningen belyser värdet av att dagens lärare är beredda att möta eleverna med 
en teknisk förförståelse och en pedagogisk syn på IT i ett undervisningssyfte. I Sverige söker 
för närvarande en grupp bestående av personer från Skolverket, myndigheten för skolutveck-
ling samt KK-stiftelsen3 att konkretisera begreppet och se hur det ska implementeras. ”Pro-
jektgruppen ska ta ställning till hur och var digital kompetens ska bli synligt. Ska det stå for-
mulerat i alla kursplaner eller i läroplanen? Eller ska det bli ett eget ämne?”(Lindqvist, 2007). 
Området kring data och IKT är sålunda i högsta grad aktuellt och fortfarande under ständig 
förändring. 
                                                 
1 Lpo 94 – Läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 
2 United nations educational, scientific and cultural organization. Organisation som verka till fred och säkerhet 
genom främjande av internationellt samarbete.  
3 Stiftelsen för Kunskap- och Kompetensutveckling 
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Bakgrund 
 
Under de senaste decennierna har det skett stora språng inom den tekniska utvecklingen, tek-
nik som är ny ett år, är nästa på väg mot att bli föråldrad. De snabba framstegen inom data-
branschen och digital teknik har dessutom banat väg för ett samhälle där information flödar i 
allt snabbare takt, där barn och ungdomar mött en helt ny plattform för kunskap och lärande, 
skolan inte kan stå utanför om den skall fullgöra sitt ansvar att fostra samhällsmedborgare. 
Jane Healy beskriver den snabba utvecklingens påverkan enlig följande: 
 

Under hela historien har nya tekniska hjälpmedel förändrat den rådande samhällsordningen, ekono-
min och maktstrukturen. Ett tekniskt hjälpmedel är ett redskap eller medium som hjälper oss att utfö-
ra uppgifter eller framställa produkter mer effektivt. Datorn är enbart det senaste tekniska hjälpmed-
let i en lång rad av innovationer – från yxorna och elden – som har ändrat på människors sätt att för-
hålla sig till omvärlden och till varandra. Precis som all annan teknik som medför ny information el-
ler ett nytt sätt att utforma den, ändrar också datorerna på maktbalansen i skolan. (Healy, 1998,  s.27) 

 
I ett samhälle där tekniken förändrats så snabbt är det naturligt att det även påverkat skolan 
och den pedagogiska miljön. Idag har datorn blivit ett om inte naturligt, så åtminstone ett var-
dagligt inslag i skolans miljö, vare sig datorerna står i datasalar eller finns utspridda i olika 
klassrum. Vägen till dagens situation har sett åtskilliga projekt beträffande datorer och utveck-
lingen av internet och kommunikationsteknik i anknytning till skolan. Nedan beskriver vi en 
kort historik över de projekt, förordningar med mera som lett fram till den situation skolan 
idag befinner sig i då det gäller IKT, informations och kommunikationsteknologi. 
 
Beträffande motiven för att använda datorer i undervisningen visar Alexandersson, Lindroth 
och Lindö (2 000) i sin rapport på att man i forskningsstudier påvisat datoranvändandets posi-
tiva effekter för elevernas kognitiva utveckling. Samt att lärarna i studien framhäver datoran-
vändandet i undervisningen som en stor möjlighet till variation inom samma uppgifter, hjälp-
medel och informationssökande. Andra lyfter fram den demokratiska faktorn, rolighetsfaktorn 
eller andra faktorer som argument för att använda datorer i undervisningen (Almqvist, 1999), 
(Jedeskog, 1998). Söderlund (2000) visar på det tryck som funnits på politisk nivå för imple-
menteringen av datorer och IT i skolan och skriver att ”tekniken identifierades som en driv-
kraft för samhällsförändring”, (Ibid, s.70). Vidare visar han på hur staten sett på IT som ett 
viktigt område för Sverige att hålla sig väl framme inom för att kunna behålla en konkurrens-
kraftig nivå i det nya informationssamhället. Argument för införandet av IT i skolan från poli-
tiskt håll kan alltså ses i en samhällelig och ekonomisk aspekt samt även arbetslivsmässigt 
och demokratimässigt då kunskap i att använda IT ofta formulerats vara en förutsättning för 
att kunna konkurrera på arbetsmarknaden samt påverka samhällsutvecklingen. (Ibid) 
 
Det finns alltså åtskilliga argument som lett till varför IT har implementerats i den svenska 
skolan, vi konstaterar att det finns en del forskning som tyder på att undervisning, inte minst 
för de med funktionsnedsättningar, kan ske bättre med datorers hjälp samt att det finns ett 
politiskt uttalat intresse om att svenska barn och ungdomar skall utveckla goda kunskaper 
inom digital kompetens. Förändring inom området pågår fortfarande och det är av vikt att 
skolan inte faller bakom utvecklingen inom samhället och tekniken som genomsyrar detta. 
 
De statliga satsningarna på datorer och IT började på försöksverksamhet under 70-talet, då 
datapolitiken fått sådan vikt att datapolitiska program formulerades. (Söderlund, 2000). De 
första projekten inleddes när den dåvarande Skolöverstyrelsen, SÖ, fick uppdraget av reger-
ingen att starta upp försöksverksamhet med datorer i skolan. Detta ledde fram till rapporten 
”Datorn i skolan”, även kallat DIS, vilken kom att ligga till grund för satsningarna under nästa 
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årtionde. Slutsatserna i rapporten visade på att det fungerade att använda datorer i undervis-
ningen på sätt som både elever och lärare accepterade. Rapporten pekar på tre områden för 
tänkbara skolaktiviteter, undervisning om datorer och dess användning, användning av datorer 
för att modernisera undervisningen samt utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel 
(Riis, 1991). De erfarenheter som drogs av projektarbetena under 70-talet och början av 80-
talet låg sedan till grund för introduceringen i läroplanen som infördes 1982, Lgr 80. Där in-
gick ett nytt ämne som förutsatte datorer, nämligen datalära, som främst var kopplat till un-
dervisning inom matematik och samhällsorienterade ämnen. Om undervisningen i datalära på 
högstadiet skrevs bland annat att den skulle innehålla: 
 

Datorfunktionerna med tyngdpunkt i datorprogrammets uppgift och metoder för problemlösning. 
Några olika databehandlingsområden, där betydelsen av den snabba tekniska utvecklingen särskilt 
uppmärksammas. Exempel på yrken där kunskap om datorer är betydelsefull. (Lgr 80, s. 107) 

 
Alla elever bör orienteras om användningen av datorer i samhället och om den snabba utvecklingen 
på området. Speciellt gäller det att eleverna inser att datorn är ett tekniskt hjälpmedel som styrs av 
människor. (Lgr 80, s.107) 
 

Sålunda fanns i början av 80-talet ett statligt styrt intresse av att elever i den svenska skolan 
skulle följa med i den tekniska utvecklingen samt att datorn skulle knytas till arbetet inom 
skolan. 1984 gav sedan SÖ ut studieplanen ”Datalära i grundskolan” som innehöll riktlinjer 
för områden som datorundervisningen borde beröra, som exempelvis att använda datorer samt 
fördjupa förståelsen kring teknisk utveckling och dess inverkan på samhället.  
 

Det är angeläget, att eleverna får viss färdighet i att använda datorer genom att köra enkla pro-
gram, och att de lär sig något om datateknik och teknisk utveckling, får kunskap om områden där 
datateknik används samt en uppfattning om de positiva och negativa konsekvenser detta kan ha i 
samhället. Dessutom bör de få en inblick i hur man kan påverka användningen av datorer.  
(Skolöverstyrelsen, 1984, s.30) 

 
Datalära skulle ske inom ramen för redan befintliga ämnen, totalt skulle 80 timmars undervis-
ning under årskurserna 7-9 avsättas för datalära. Beträffande utbildning och fortbildning av 
lärare inom området sägs dock lite i studieplanen, den del som berör detta lyder: 
 

Det får också bli en uppgift för de i datateknik erfarna lärarna på skolan att hjälpa kolleger som vill 
lära sig att använda datorn för att konkretisera undervisningen med datorstöd.  
(Skolöverstyrelsen, 1984, s.30) 
 

Det föll alltså på eldsjälarna på varje skola att internt hjälpa de lärare som hade intresse för att 
integrera och konkretisera användningen av datorer i sin egen undervisning. Senare på 80-
talet infördes system med dataansvariga lärare som bland annat kunde få nedsättning i antalet 
timmar för att stötta sina kollegors IT-pedagogiska utveckling, vilket dock inte fungerade på 
grund av bland annat fackliga frågor (Söderlund, 2000). I 1984 års budgetproposition anslogs 
även det första ekonomiska anslaget för en satsning på datorer inom skolan, i ett normalt fall 
räckte projektpengarna till att utrusta en sal med åtta datorer i ett lokalt nätverk. (Riis, 2000). 
Söderlund (2000) beskriver att Utbildningsdepartementet under samma period tillsatte en da-
tautbildningsgrupp, DUG, och en dataprogramgrupp, DPG vars uppdrag var att studera förut-
sättningarna för framtida dataundervisning samt ta fram lämplig programvara för undervis-
ning inom skolan. Möjligen kände regeringen att SÖ själva arbetade för långsamt (Söderlund, 
2000). Jedeskog skriver vidare om satsningen, som främst gällde högstadium och gymnasium, 
1984-87 i Ch@nging school att ”Most of the teachers in the mid 80’s didn’t see the computer 
as a teaching tool” (Jedeskog, 2005, s.37) och att den utbildning som lärare erbjöds ofta var 
irrelevant för deras undervisning. Satsningen 1984-87 blev närmast en investering i hårdvara, 
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datorer införskaffades, men kunskapen i hur dessa skulle användas var bristande. Dessutom 
kom få om ens några skolor upp i de 80 timmars undervisning i datalära som föreskrevs. 
(Riis, 1991).  
 
De samlade erfarenheterna från treårssatsningen låg sedan till grund för nästa projekt, Datorn 
och Skolan (DOS). Projektet genomfördes läsåren 1988/89 till 90/91 och hade som huvudsyf-
te att ”generera erfarenheter inför det fortsatta arbetet med datoranvändning i undervisningen” 
(Jedeskog, 1998). Projektet genomfördes på central, regional och lokal nivå. Den centrala 
handlade framförallt om utveckling av ”bra” programvara. (Riis, 1991), (Jedeskog, 1998). Det 
regionala projektarbetet bestod av elva projekt och var ämnade att ha en pedagogisk/metodisk 
inriktning och på den lokala nivån fick cirka 160 projekt ekonomiskt stöd med syftet att ge 
intresserade lärare möjlighet att utforska datorns möjligheter i skolan. Stödet som utgick var i 
snitt cirka 30 000 kronor per skola, vilket var långt mindre än vad de flesta sökt. Det stora 
ekonomiska stödet, mot slutet 2/3 av totalbeloppet, gick istället till den centrala programvaru-
utvecklingen, som visserligen tog fram avancerade program, men som fick konsekvensen att 
andra företag lade ner sin produktion av dessa då de inte kunde konkurrera med en statligt 
subventionerad organisation (Söderlund, 2000). Resultaten visade framförallt att lärarna an-
passat ny teknik till gamla vanor (Riis, 1991). Rent praktiskt blev den stora förändringen jäm-
fört med tidigare projekt att språklärare klev in som större aktörer, ordbehandlingsprogram 
började bli populära. (Riis, 2000)  
 
1991 löpte tiden för projektet ut och under –91 skedde även en statlig förändring då Skolöver-
styrelsen gick i graven och Skolverket formades. I Ch@nging school talar Jedeskog (2005) 
om de båda första satsningarna på datorer i skolan, 1984-87 och 1988-91, som ”wave” one 
and two och beskriver utvärderingarna av dem enligt: 

 
The first two waves did not yield the breakthrough for the use of computers, and later ICT, in 
school that the state authorities had hoped for. These waves were just ripples on the surface of the 
sea. Enthusiasm in the average teacher was moderate and very little change in working methods 
and lesson content was accomplished during the first two waves. Indeed, when the Government 
grants ceased in 1991, this rate of change also came to a halt. (Jedeskog. 2005. s.29) 
 

De projekt som fram till –91 genomfördes lyckades ej helt med sina målsättningar, men de 
lade grunden för senare satsningar inom samma område. I och med Skolverkets införande 
övergick satsningarna på datorer i skolan till ett nytt skede och 1992 fick Skolverket ett upp-
drag av regeringen enligt regeringsbeslutet 1992-08-20. Söderlund (2000) sammanfattar de 
viktigare delarna av beslutet, som bland annat var att datorn betonades som ett läromedel 
bland alla andra, att det datapolitiska målet var att stimulera användningen av datorn som ett 
redskap och att användandet av datorer skulle följa utvecklingen av datoranvändning i övriga 
samhället. 
 
För att kartlägga tillgången och användningen av datorer i skolan genomförde Skolverket ett 
par studier. Den ena, Datorn i undervisningen, syftade till att undersöka tillgången på hårdva-
ra och visade resultat som indikerade en markant variation mellan skolformer medan den 
andra, Skolans datorer, inriktade sig på att undersöka hur den datorstödda undervisningen 
faktiskt gick till, i vilken omfattning och med vilket innehåll. (Jedeskog, 1998)  
 
1994 tillsatte regeringen en kommission, IT-kommissionen, vars uppgift var att arbeta för en 
bred användning av IT i Sverige och kommissionen gav samma år ut rapporten Informations-
teknologin – Vingar åt människans förmåga där några av de väsentligare delarna lyder som 
följer: 
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Alla elever i skolan skall lära sig att använda IT. På så sätt kan undervisningsmiljön förnyas, peda-
gogiken utvecklas och inlärningen förbättras. Därmed frigörs kreativiteten hos både lärare och ele-
ver. Det ger ökade möjligheter till personlig utveckling och framgång i yrkeslivet. 
 (SOU, 1994:118, s. 9) 
 
Lärarna skall ges möjlighet att kunna fungera som IT-användningens föredömen inom alla utbild-
ningsformer. Fortbildningen av lärare, med och för användningen av IT, är nödvändiga. (SOU, 
1994:118, s. 10) 

 
I rapporten föreslås även en nationell satsning för att stimulera till ett breddat IT-användande 
inom skolan. Senare tillsattes en andra, tredje och slutligen fjärde IT-kommision vars arbete 
med utvecklingen och främjandet av IT i skolorna fortsatte fram till den 30 maj 2003 då en 
slutrapport delgavs regeringen. Uppdraget för den senaste IT-kommissionen angavs 1998 och 
bestod i det väsentliga av att: 

IT-kommissionen skall bistå regeringen med att fullgöra sin roll i IT-utvecklingen. Detta innebär 
bl.a. att kommissionen skall ta initiativ till nya utvecklingsinsatser, styra och samordna det utveck-
lingsarbete som pågår inom olika organ och se till att kunskapen om informationsteknik sprids 
inom alla delar av samhället. (SOU, 1998:38)  

En nedbantad version av IT-kommisionen tillsattes dock redan samma år under namnet reger-
ingens IT politiska strategigrupp, vilken fortsatte arbetet med uppgiften att arbeta rådgivande, 
pådrivande och samordnande genom IT-politiska frågor. 
 
1994 ålades även Skolverket att utveckla och ansvara för ett svenskt skoldatanät, KK-
stiftelsen grundades och vi fick en ny läroplan i form av Lpo 94. Generellt i Lpo 94 och kurs-
planerna står mycket lite att finna om datorer och teknik i sig, termen datalära nämns till ex-
empel inte alls och fokus förefaller istället vara förskjutet till den IKT som utvecklas allt mer. 
Dock faller det, enligt Lpo 94, på skolan att tillhandahålla en sådan utrustning att eleverna 
skall kunna använda den nya teknik som står till buds för sökande och inhämtande av kun-
skap. Nedan presenteras de senaste statliga satsningar som skett. 
 
 
KK - stiftelsen 
1994 bildades som nämnts, stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK – stiftelsen) 
och i dess stadgar står ”främjande av informationsteknik” som ett av ändamålen. Stiftelsens 
första projekt inom IT-användning startades upp 1996, 27 olika skolprojekt valdes ut att ingå i 
vad som skulle komma att kallas ”fyrtornsprojektet”. Projektet skulle vara en fyr som kunde 
sprida ljus eller varna andra som kunde tänkas bege sig in på området. Projekttiden beräkna-
des till mellan två och tre år och den slutliga kostnaden för satsningen hamnade en god bit 
över en miljard. (Nissen, 2002). Ett fåtal projekt skulle ges tillräckliga medel och från dessa 
skulle erfarenheter och nya insikter sprida sig vidare. Utvärderingen av fyrtornsprojektet visa-
de på att resultaten från kommunerna varierade i kvalité och omfattning. Totalt har lite drygt 
500 skolor och ca 20 000 lärare deltagit i de olika projekten. Informationen konstateras i stor 
omfattning ha nått ut till andra skolor och kommuner än de berörda, vilket var en av grund-
idéerna. Nissen (2002) återger dock att de från början vaga målbeskrivningarna utgjort pro-
blem både för projektet som sådant och för utvärderingarna samt att det finns tveksamhet till 
hur stor graden av måluppfyllelse varit då empiriska resultat pekat på ”relativt små positiva 
förändringar i IT-användningen i skolan” samtidigt som de var förenade med ”relativt stora 
problem” (Ibid, 2002, s.14).  
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Utöver fyrtornsprojekten stödde stiftelsen även ett antal mindre projekt och gjorde en lärome-
delssatsning. Skillnaden mellan stiftelsens satsning och de statliga projekten som startades 
upp under samma period låg framförallt i de mindre antal skolprojekt som finansierades med 
en tillbörlig ekonomi. Detta för att kunna genomföra sina idéer och satsningar inom IT-
användning på ett tillfredsställande sätt, istället för de breddsatsningar som andra instanser 
genomförde. Stiftelsen kvarstår än idag och gör fortfarande satsningar inom olika kunskaps-
projekt.  Ett flertal attitydundersökningar har gjorts och i samarbete med Göteborgs universi-
tet pågår projektet Learnit. Stiftelsen satsar nu dessutom 100 miljoner på att stärka IT i lärar-
utbildningen då attitydundersökningarna visat på att så få som en tiondel av lärarstudenterna 
är nöjda med sina kunskaper inom IT-användning.  
( www.kks.se 2008-02-07) 
 
 I tidsmässig anknytning ligger statens egen stora satsning som lanserades 1998 under mottot 
”lärandets verktyg”. Den innehöll en ekonomisk investering på 1.5 miljarder kronor under 
åren 1999-2001. I satsningen ingick erbjudande om datorer till en stor del av Sverige aktiva 
lärarkår under förutsättningen att de fortbildade sig, kostnadsersättning för installerandet av 
internetuppkoppling till Sveriges ca 6500 skolor samt vidare utveckling av skoldatanätet. 
(Tydén, 2000). För att koordinera och följa satsningen tillsattes en delegation med företrädare 
bland annat från KK-stiftelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet som kom att kallas 
för ITiS, IT i skolan. 
 
 
ITiS 
ITiS kom att bli den största satsningen på kompetensutveckling av förskola, grundskola, sär-
skola, sameskola, specialskola och gymnasieskola i samtliga Sveriges kommuner. (Tebelius., 
Aderklou & Fritzdorf, 2003). Man inriktade satsningen på den pedagogiska kompetensutveck-
lingen och Söderlund (2000) återger att de stora summor som tillsköts i det nationella pro-
grammet för IT i skolan skulle omfatta förskolan och beröra följande delar: 

• Kompetensutveckling åt lärare, samt datorer till dem som genomgår utbildningen. 
• Utveckling av IT-stöd till elever med förhinder 
• E-post till samtliga elever och lärare. 
• Internet till skolor 
• Utveckling av det svenska och det europeiska Skoldatanätet (Söderlund, 2000, s.109) 

Med detta strävade man efter att ändra det pedagogiska förhållningssättet som fanns till IT 
som ett pedagogiskt verktyg och utöver detta få en synergieffekt genom de arbetslag som bil-
dades i projektet. Detta innebar för ITiS att kompetensen hos lärarna ute i verksamheten måste 
nå en nivå där de hade kunskap att leda eleverna mot det nya kunskapssamhället och ett livs-
långt lärande. Detta styrs i första hand av läroplanen där det står att: ”Skolans uppdrag är att 
främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.” (Lpo 94, 2006, s.7). Satsning-
en innebar att man i analysen efter ITiS fann i rapporten Leva med ITiS (Chaib, Chaib & Lud-
vigsson, 2004) att spridningen på hur IT används är stor mellan de olika arbetsgrupperna som 
deltagit i studien. De flesta lärarna ansåg sig ha ökat sin kunskap om datorer och andra IT 
verktyg genom att man deltagit i ITiS. Dessutom ansåg de att man ökat sina reflektioner kring 
det egna lärandet, elevernas lärande och om IT som pedagogiskt verktyg. (Tebelius. Aderklou 
& Fritzdorf, 2003). Detta innebar att de lärarna som deltagit i ITiS satsning ansåg sig ha större 
kunskaper i ämnet än tidigare och nu på mer varierande sätt kunde möta sina elever i deras 
lärande. Tryggheten hos lärarna vid användandet av IT betecknades nu som ganska stor. Till 
skillnad från tidigare verkar det i undersökningen som att lärarna anser det vara mer självklart 
att använda datorer i undervisningen och kände en större trygghet i användningen av avance-

http://www.kks.se2008-02-07
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rade program. (Chaib, Chaib & Ludvigsson, 2004). I rapporten Leva med ITiS (2004) beskrivs 
även att man från lärarhåll anser sig i dagsläget ha bättre utrustning, fler datasalar, Internet-
uppkopplingar och strategidokument över IT utveckling jämfört med tiden innan ITiS. 
 
 
IKT projekt idag  
Ett under senare år utmärkande projektet inom IT är Elois – programmet4 som ursprungligen 
var ett forskningsprogram med KK-stiftelsen och Skolverket som sina huvudsakliga upp-
dragsgivare med uppgift att utvärdera det så kallade ”fyrtornsprojektet”. Bandet till KK-
stiftelsen bröts tidigare men Elois gruppen som sådan var aktiv mellan 1996 – 2005 och stude-
rade genom utvärdering och forskning utvecklingen av datorer och IT – användning inom den 
svenska skolan. Man ville belysa hur olika förhållanden i skolan påverkades av IT- använd-
ning och genom en stor mängd forsknings- och utvecklingsarbeten har man bidragit till en 
ökad förståelse för skola och IT. Enligt programmets hemsida (www.ped.uu.se/elois/) är pro-
jektet i dagsläget vilande men man avser att återuppta projektet under kommande år. 
 
KK-stiftelsen har ett par projekt som idag är aktuella, bland annat ett som går under rubriken 
”Ny IT-satsning på framtidens lärande” vars väsentliga drag är ett konstaterande av att IT idag 
är en självklar del av vardagen och att det används som kunskapsstöd och för lärande i en 
mängd sammanhang. Gällande riktningen för satsningen säger att man direkt kommer att vän-
da sig till de som arbetar med forskning och kunskapsutveckling och omsätter kunskapen till 
resurser för lärande. Man tittar även vidare på hur digitaliseringen förändrar läraryrket och 
under det senaste året har man tillsammans med Skolverket och myndigheten för skolutveck-
ling resonerat kring hur IT-användning och digital kompetens ska hanteras och utvecklas i det 
svenska skolsystemet.  

Arbetet med den digitala kompetensen fortsätter under våren, säger Johan Börjesson, undervis-
ningsråd på Skolverket. Vi undersöker bland annat vilka IT-relaterade kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt som är nödvändiga för att fungera som medborgare och vad som kommer att krä-
vas i arbetslivet och för fortsatta studier. IT som innovativ kraft och förändringarna av det pedago-
giska arbetets innehåll och former är andra viktiga problemställningar som vi tittar närmare på.  
(Pålsson,  2008) 

De övriga projekten som sker idag har i de flesta fall en lokal förankring. Från statligt håll är 
idag satsningarna av ITiS och fyrtornsprojektets omfång vilande, men arbetet fortgår som 
nämnts från Skolverkets håll kring hur implementeringen av begreppet digital kompetens 
skall ske. Lärarutbildningsutredningen har dessutom fått tilläggsdirektiv till utredningen om 
ny lärarutbildning där IKT nu ingår som ett område. Uppdraget ska enligt direktiv 2008:43 
redovisas 15 november 2008. 
 
En av de lokala satsningarna på elevers lärande via IKT som utvärderats är Sandvikens ELI-
SA – projekt ”Elevers Lärande I Sandvikens kommun”. I den slutrapporten Mot vidgade vyer 
(Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 2007) har man bland annat i ett av områdena utvärderat 
personalens kompetens och den lokala skolans utveckling. Där har man studerat om persona-
lens kompetenshöjning inom IT hänger samman med kommunens satsningar på fortbildning 
inom IT. Det framkom i slutrapporten att: ”Lärarens kunskapssyn påverkar det sätt som IT 
tillvaratas och används.” (Ibid, 2007, s. 127) I rapporten har man även konstaterat att lärarens 
roll förändras med IT, en förändring som innebär att man arbetar mer för att stödja elevens 
egen utveckling av kunskap än tidigare när läraren var synonymt med kunskapsförmedlare. 
Man har även sett att den kompetenshöjning som personalen gjort i största hand skett genom 
                                                 
4 Elois – Elever, lärare och organisationer kring informationstekniken i skolan 

http://www.ped.uu.se/elois
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ett informellt lärande (Ibid, 2007) via egna projekt, kollegor och samtal. Lärarna inom projek-
tet i Sandviken besitter genom kommunens satsning en stor digital kompetens som omfattar 
både en teknisk och en didaktisk kunskap.  
 
 
Samhällsutveckling och IKT 
Under tiden de statliga projekten pågick har den tekniska utvecklingen givetvis inte stått stilla. 
De första ”Compis” datorerna som lanserades skulle av dagens ungdomar troligen knappt 
kallas datorer. Den tekniska utvecklingen av datorer har varit med ett historiskt perspektiv 
snabbt vid jämförelse av andra områden av ny teknik. Det är dock inte bara själva datorn som 
utvecklats, den största tekniska förändringen är Internets intåg i samhället. Internet var från 
början ett militärt nätverk med 4 sammankopplade värddatorer, men när det väl på allvar nåd-
de samhället under början av 90-talet så har utvecklingen efter det varit snabb. 1992 bestod 
nätet av 1 miljon värddatorer, 2002 var den siffran 147 miljoner. Likaledes har antalet webb-
platser att besöka ökat, 1993 fanns 130 stycken, 2002 var den siffran över 38 miljoner (Hern-
wall, 2003). Vad gäller dator- och IT-täthet i Sverige har även där skett en liknande snabb 
utveckling. Söderlund pekar däremot på att man i skolan inte följt med lika snabbt i utveck-
lingen. ”Det intryck kvantitativa data ger är att spridningen av IT till skolan har gått lång-
sammare än i samhället i övrigt. Detta gäller i synnerhet i förhållande till arbetslivet och kan-
ske också i förhållande till hemmen”(Söderlund, 2000, s.48-50). På bara ett fåtal år kan dator-
prestandan dessutom plötsligt vara den dubbla vilket kan bidra till att skolor med sin begrän-
sade ekonomi har svårt att hänga med varefter tekniken i skolan ofta kan upplevas som föråld-
rad. 
 
Det är inte bara inom det tekniska området förändring skett utan även i synen på tekniken och 
även synen på människan som använder den. Enochsson (2007) skriver om när hon gjorde sin 
lärarutbildning i mitten av 80-talet och hur Piagets teorier om barnets biologiska mognad då 
var den dominerande teorin, medan det idag övergått till en mer sociokulturellt inriktad syn på 
inlärning. Vidare beskriver hon det problematiska i att synen om att barn måste mogna innan 
de kan lära sig en viss sak fortfarande verkar finnas kvar när det gäller Internet. Även om lä-
rarna vet hur de vill göra i teorin, gör de ändå ofta något annat i praktiken. Under perioden för 
de statliga projekten har synen på lärarens roll gått från kunskapsförmedlare till handledare, 
men förändring inom skolan sker inte så snabbt, skolkulturen och gamla vanor är inte så lätta 
att förändra. 
 
Vad gäller synen på ny teknik har datorer och digitala medier, precis som tidigare uppfinning-
ar först mötts med skepsis och misstro, men har med tiden blivit en del av vardagen. Jonsson 
skriver ”Detta medför också att verktygen avdramatiseras och blir en självklar del av många 
människors vardag. Datorerna, som tidigare omgavs av mystik, har blivit redskap som få 
människor numer räds att använda” (Rystedt & Säljö, 2008, s.113). 
Det är inte längre bara de teknologiska företagen som har datorer, det är en integrerad del av 
samhället, likväl som det inte längre är bara naturkunskap och matematik lärare utan lärare i 
vart ämne kan och vågar använda datorer i sin undervisning. Digital teknik har blivit en så 
integrerad del av vår vardag att det är i stort omöjligt att stå utanför. Brodin och Ligstrand 
(2003) visar på delar av tekniken som sällan tänks på som datateknik så som rulltrappor, ban-
komatkort med mer och påvisar att även om man inte vill kommer de allra flesta i kontakt 
med datatekniken. Barn i dagens samhälle växer upp med digitala medier och olika forskare 
har gett generationen nya namn så som exempelvis homo zappiens, webbens infödda eller N-
geners. De barn som idag kommer till skolan har till skillnad från de på 80-talet i många fall 
en påfallande större erfarenhet av datorer och IKT, i många fall kanske större än lärarens 
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egen. Flera lärare kanske då känner att de inte har något att tillföra till elevernas internetsök-
ningar och annat arbete vid datorn, men hur samhället än utvecklats är detta inte sant. Enochs-
son beskriver problemet genom att säga: ”Det finns en utbredd tro på att barn och ungdomar 
’kan allt’ om datorer och att man som äldre inte har något att tillföra.” (Enochsson, 2007, 
s.13) Men han menar även att de vuxna kan tillföra värderingar och livserfarenhet som barn 
och ungdomar inte ännu förskansat sig. Hur duktiga barn än är på att söka på Internet och i att 
använda datorer, kan den livserfarenhet som en vuxen individ har aldrig ersättas. 
 
”Vi lever i en föränderlig tid. Mycket är annorlunda än vad det har varit. Om något fortfaran-
de är sig likt kan man vara övertygad om att det är just detta som står på tur för förändringens 
vindar” (Rask, 2000, s.16) Så beskriver Rask förändringarna av förutsättningar i samhället 
och i skolan. Han lanserar även begreppet ”den fjärde basfärdigheten”. Denna innehåller de 
åtta S: en, söka, samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och sammanställa. Rask 
menar att detta i dagens informationssamhälle är en basfärdighet att jämställa med de andra 
tre, läsa, skriva och räkna. 
 
Idag har Internet funnits tillgängligt för den breda allmänheten i mer än ett decennium, och 
utvecklingen visar inga tecken på avmattning, tvärtom, snabbare bredband, nya kommunika-
tionstjänster med mera dyker dagligen upp. Vad skolan än känner för det är informationssam-
hället här för att stanna och för att förbereda barnen inför samhället är det ett område som inte 
kan negligeras. Vill skolan vara med utvecklingen och även påverka den så måste skolan ak-
tivt delta och inte överlämna framtiden åt andra aktörer. 
 
 
IT inom Piteå kommun 
När man ser på IT utvecklingen inom Piteå kommun beskriver Kristina Hansson (2004) bak-
grunden till det mediepedagogiska arbetet som ett lokalt projektarbete i kommunens högsta-
dieskolor under mitten av 1980–talet. Därifrån bedrevs det fram till 1991 som ett lokalt till-
valsämne för årskurserna 7, 8 och 9. Detta innebar att det var upp till den enskilda lärarens 
intresse och kunnande att utveckla ämnet. Detta styrdes till viss del av de olika skolledarnas 
förhållningssätt till införandet av IT i skolan. Piteå kom att delta i de statliga satsningarna som 
vi beskrivit ovan. Ett av problemen som uppstod var att det krävdes att lärarna fick rätt utbild-
ning, för att media skulle kunna få genomslag i undervisningen. Vilket innebar att vissa skolor 
låg långt fram i IT undervisningen medan andra stagnerade i sin utveckling.  
 
I fortsättningen kom medieundervisningen att breddas till att gälla hela grundskolan och 
kommunen anlade en IT-strategi 1996. Man antog även en mediepedagogisk plan samma år 
och dessa kom att synliggöra utbildningsbehovet och generera fortsatta utvecklingsarbeten 
inom skolorna. IT-strategin kom att gälla fram till 1999 när Barn- och utbildningsnämnden 
antog en ny strategi som bland annat förordade bildandet av ett resurscentrum för media och 
IT. Detta beslut ledde till bildandet av CMiT – Centrum för Media och IT i grundskolan. 
CMiT är ännu verksamt och fungerar som stöd till skolorna i form av teknisk och pedagogiska 
resurser för alla inom för- och grundskolan i Piteå kommun. Grundtanken är att skolorna i ett 
initialskede ska få stort stöd men att stödet ska riktas till att gälla ”hjälp till självhjälp” (Hans-
son, 2004). Den fortsatta utvecklingen har lett till att man lyft fram media och IT-lärandet i 
Piteå kommun. Främst genom att framhäva prioriteringen av media och IT lärandet i Barn och 
utbildningsplanen som antogs 2004. 
(www.pitea.se, 2004) 
 

http://www.pitea.se
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I dag arbetar CMiT med tekniksupport för skolornas personal. Man utbildar lärare i de peda-
gogiska programmen Lexia, Provia och program riktade mot specialpedagogiska stödfunktio-
ner som Skoldatateket. Utöver denna kompetensutvecklar man personal inom för- och grund-
skolan. Utvecklingsprojekt som man arbetar med i dagsläget är:  
 

• Att skriva sig till läsning – Arbetsmetod för grundläggande skriv- och läs inlärning där 
man utvecklar handmotoriken med praktiska övningar och presenterar texter med da-
torn som arbetsredskap istället för papper och penna.  

• RoL – Rörlig bild och Lärande. 
• Förskolan steg 2- Kompetensutveckling för förskolans personal som anpassas efter 

personalens behov av mediepedagogisk utveckling. 
• LärMIT – Genom att utrusta klassrummet med modern teknik och utbilda lärarna 

grundligt i den nya tekniken ur ett undervisningssammanhang. Hoppas man kunna ut-
veckla lärandets innehåll genom media och IT. 

• PIM - Praktisk IT och mediekompetens. Vilket innebär en kombination av handled-
ning via Internet, studiecirklar och hjälp i vardagen. Stor del av handledningen sker 
via den webbplats dit lärarna kan vända sig för problemlösning och få svar på frågor. 
(www.pim.skolutveckling.se) Webbplatsen arbetar för att främja utveckling och an-
vändandet av informationsteknik i skolan.  

 
I dagsläget är CMiT ett kunskapscentrum som genomför och förmedlar kompetensutveckling-
en hos lärarna inom data och IT användningen inom skolan. De genomför det utvecklingsar-
bete med media och IT som Barn och utbildningsnämnden har beslutat om. Bland annat så 
beslutade BUN i januari 2008 om att man i kommunen under följande år ska göra en översyn i 
datortätheten på skolorna och användningen av dator i lärandet. 
 
 
IT i klassrummet  
När man ser på människan som art är vår läraktighet och förmåga att vidareutveckla vår kun-
skap en av det saker som utmärker oss från andra arter (Säljö, 2000). Hur vi tar till oss nya 
kunskaper styrs inte enbart av de biologiska förutsättningar som vi utrustats med, utan kun-
skaperna utvecklas genom samspelet med andra människor, verktyg och hjälpmedel i vår om-
givning. Säljö beskriver människan som kulturella varelser som samspelar och tänker till-
sammans med andra människor i olika situationer. Detta vidareutvecklar våra kunskaper bor-
tom de biologiska förutsättningar vi föds med. Vilket innebär att vår omvärld/kulturen vi lever 
i påverkar hur vår kunskap utvecklas och i vilka riktningar. Detta säger Säljö (2000) utgör den 
sociokulturella miljö vi utvecklar nya kunskaper i. Detta sociokulturella perspektiv på läran-
det innebär att nya kunskaper framkommer genom interaktion med andra individer, både ge-
nom användandet av fysiska redskap, psykologiska eller språkliga redskap och genom kom-
munikation/samarbete i olika konstellationer. 
 
I ett sociokulturelltperspektiv på lärande påverkas eleverna och lärarna av deras uppväxtmiljö, 
kultur, vänner och bekanta men även av det specifika samspel som råder i deras klassrum. All 
den kunskap de förvärvar kommer att prövas och utvecklas genom interaktion med sin närmil-
jö. Kunskapen kommer senare att leva vidare och utvecklas i nya sammanhang till ny kun-
skap. Säljö (2000) beskriver det som lärande på en kollektiv nivå som sedan bearbetas till att 
bli ett lärande hos den enskilda individen.  
För att detta ska bli en kunskap som vi kommer ihåg säger Säljö och Linderoth (2002) att 
kunskapen lättare förankras och bevaras hos individen genom stöd av artefakter för att lagra 
och få förståelse för våra nyvunna kunskaper. Artefakterna tillsammans med ord och hand-

http://www.pim.skolutveckling.se
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lingar skapar mening i konkreta situationer och vägleder såväl vuxna som barn till ökad för-
ståelse av ny kunskap. I ett klassrumssammanhang innebär detta att artefakterna får betydelse 
för hur väl eleverna kommer att komma ihåg sina nyvunna kunskaper och även hur de når 
förståelse inom IKT. (Säljö & Lindroth, 2002).  
 
Detta har lett till ett större behov av ny kunskap/förståelse för IKT. Kunskap som omformule-
rar lärarens roll i klassrummet, från att vara en förmedlare av kunskap till att vara en vägleda-
re mot kunskap. Som Säljö (2000) återberättar från Cuban (1986) kommer inte en övertro till 
den nya tekniken att revolutionera lärandet, eftersom lärande och kunskap är mycket mer 
mångfasetterad än att kunna ersättas med teknik då vår förankring av själva kunnandet sker 
genom den kommunikativa tradition som redan finns i skolan. Förändringen ligger istället i 
vad läraren gör för att integrera IT i klassrummet. Som framkommit i rapporten Mot vidgade 
vyer visar resultaten ”på att läraren i mycket hög grad har ett stort inflytande och ansvar i ele-
vernas förståelse och användning av IT.” (Alexandersson, Hurtig & Söderlund, 2006, s.127). 
Lärarnas syn påverkar på det sätt som IT tillvaratas och används i klassrummet. (Ibid, 2006). 
 
För att IT ska kunna bidra till elevernas lärande krävs en aktiv och närvarande lärare som till-
varatar tillfällen för kunskapsstöd. Folkesson (2004) poängterar att snabb och direkt respons 
från läraren blir angelägen vid textbearbetning på datorn. Särskilt i de yngre årskurserna där 
responsen blir avgörande för den fortsatta textens kvalité. Att läraren sätt och attityd till att 
använda datorn i undervisningen bli ledande för om man når ett positivt resultat i arbetet. 
Utan utvecklande uppgifter, bra och tydliga instruktioner riskerar arbetet att stagnera. (Ibid, 
2004). Även Myndigheten för skolutveckling (2007) betonar detta i sin rapport, Effektiv an-
vändning av IT i skolan, att det inte är att man använder dator i undervisningen som styr re-
sultatet, utan hur man använder den. Rapporten refererar även till ICT Impact Report som 
säger att det är lärarnas attitydförändringar till IT som bidragit till ökad användning och integ-
ration av IT i lärandet. Denna utveckling har haft störst positiv förändring på det pedagogiska 
arbetet. (Ibid, 2007). 
 
Brodin och Lindstrand (2003) menar att utformningen av klassrumsmiljön har betydelse för 
hur barn och ungdomar tar till sig kunskapen som förmedlas via tekniken. Vikten av utform-
ningen ökar när eleverna är funktionshindrade eller använder tekniken som en kompensatorisk 
åtgärd i en specialpedagogisk grundtanke. Medan en fara med detta kan enligt Brodin och 
Lindstrand (2003) bli att fokus flyttas från eleven och dennes kunskapsinhämtning till tekni-
ken och dess möjligheter. Problematiken i klassrumsmiljö kan även uppstå då datorerna place-
ras i salar och därmed blir svårtillgängliga. Användningen sker då mindre kontinuerligt. (Je-
deskog, 1998).  
Folkesson (2004) menar att det i högre grad är den dialogiska miljön i klassrummet som ska-
par lärandet än utformandet. Hennes upplevelser är att det dialogiska klassrummet skapas av 
läraren, vilket även Säljö (2000) och Alexandersson, Hurtig och Söderlund (2006) kommit 
fram till. Utöver detta betonar Myndigheten för skolutvecklings rapport 17 att omgivande och 
påverkande faktorer på elevernas utveckling och inlärning styrs av: 
 
 

• Tillgång till teknik 
• Användning av teknik. 
• Integrering av IT 
• Nya roller 
• Lärresurser 
• Samarbete hem – skola 
• Planering/uppföljning 
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• Pedagogik 
• Kunskap 

Myndigheten för skolutveckling (2007, s.27) 
 

Rystedt och Säljö (2008) påpekar att i den negativa aspekten en ny problematik kan uppstå 
vid IKT-användning i klassummet. Bland annat så riskerar informationssökningen bli en stor 
massa av ostrukturerad information med slumpartat resultat. I rapporten Textflytt och sök-
slump (Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson & Kylemark, 2007) säger författarna att 
forskning om eleverna sätt att söka information med datorn visar på att de lågpresterande ele-
verna är de som behöver mer guidning och strukturering i sin informationssökning, då läsför-
mågan påverkar möjligheterna till att förstå och tyda sökningarna. Med rätt stöd och handled-
ning kan de utveckla förmåga till ett mer självständigt lärande och med ökade förkunskaper 
blir det enklare att sortera vad som är viktigt. Observationer av elevernas samspel med läraren 
visar på att eleverna sällan får respons eller reflektioner om vägen från informationssökningen 
till kunskap (Ibid). Trots goda intentioner från skolans sida uppstår det ofta problem med 
källkritiken och det diffusa regelverket som omger plagiat. Informationssökningen kan även 
leda till svårigheter för yngre elever som saknar egna referensramar och oreflekterat söker 
information. Även detta problem påpekar Enochsson (2007) går att åtgärda genom guidning 
och strukturering av sökningar. 
 
 
Sammanfattning 
Som vi ser ovan har de senaste decennierna sett en mängd projekt beröra den tekniska utveck-
lingen och dess potentiella inverkan på skolans pedagogiska miljö. Från början kan skönjas en 
klar inriktning på den strikt tekniska biten, senare övergående till ekonomiska satsningar be-
träffande utrustandet av svenska skolor med datorer och tillhörande element så som internet-
uppkoppling. Under 2000-talet, främst via ITiS och lokala projekt har fokus sedermera ham-
nat på mer pedagogiska och metodiska delar av den nya tekniken. Idag finns datorer som ett 
vanligt inslag i svenska skolor, de är dessutom vida mer avancerade än de första datorerna 
som satsades på i projekten på 80-talet. Mer avancerad teknik är dock inte problematiskt på 
samma sätt som tidigare, för samtidigt som datoriseringen skett av skolor, har tekniken i sam-
hället utvecklats i än snabbare takt. Idag är datorer ett inslag i de flesta svenska hem och frå-
gan är oftast inte OM en internetuppkoppling finns, utan hur snabb den är. På samma sätt kan 
man se på skolan, det handlar inte OM datorer finns, utan om de används och vad används de 
till samt hur. 
 
I Ch@anging School skriver Jedeskog (2005) om de fyra ”waves” av datorisering som kunnat 
urskiljas historiskt sett och ställer frågan, kommer det att komma en femte? Vad hon talar om 
är att datoriseringen skett genom statligt styrda intressen och genom statlig finansiering. Vad 
sker med utvecklingen på området sedan staten slutar pumpa in pengar på området? Vad sker 
sedan ITiS med fler satsningar bleknar i minnet med tidens gång. Har satsningarna lyckats 
förankra datorn som ett naturligt inslag i skolan? Finns intresset kvar och har datorns möjlig-
heter sådan livskraft att Sveriges lärarkår kommer att fortsätta arbeta med datorer på många 
plan, eller är datorn på väg att förpassas till att vara högteknologiska skrivmaskiner eller bib-
lioteks substitut om inte staten pumpar in mer pengar för att fortsätta utvecklingen? Peter 
Becker redaktör för stiftelsen Dator i utbildningen presenterar även han samma problematik 
och varnar för att projekten riskerar bli tillfälliga och inte leda till datoranvändandets integre-
ring i undervisningen (Becker, 2006). Med denna grund utför vi en undersökning kring hur 
intresse och engagemang påverkar datoranvändandet i skolan idag. 
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Syfte 
 
Syftet med vår studie är att undersöka dagsläget på dataområdet inom Piteå kommun, främst 
beträffande lärarnas datakunskaper, syn på datoranvändning inom skolan och hur dessa på-
verkar den praktiska datortillämpningen samt vad denna innefattar. 
 
 
Frågeställningar  
De frågeställningar som vi utgår ifrån i vårt arbete är: 
 

1. Hur används datorer och IKT som pedagogiska hjälpmedel inom undervis-
ningen? 

2. På vilket sätt lärares utbildning och egna kunskaper påverkar deras syn på da-
torer? 

3. Hur påverkar lärarens inställning till datorn, datoranvändandet i klassrummet? 
4. Vilka inlärningsmöjligheter eller hinder ger datorn i elevernas utveckling? 

 
 
Metod 
 
Vår metod grundar sig i vår strävan efter att besvara de frågeställningar vi arbetar med.  Vi 
inleder med att beskriva de metoder som vi tagit fasta på i denna undersökning. Därefter be-
skriver vi vår undersökning och de metoder vi använt oss av. Samt hur vi tolkar, bearbetar och 
analyserar de data vi inhämtat genom vår undersökning. 
 
 
Kvalitativa eller kvantitativa undersökningsmetoder 
I valet mellan undersökningsmetoderna kan man skilja mellan kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Trost (2001) beskriver att kvalitativa undersökningar tar reda på information 
som inte är mätbara. Utifrån dessa kan undersökaren hitta mönster och sammanhang mellan 
de egenskaper som granskas. Kvalitativa undersökningsmetoder anses ofta vara mindre tillför-
litliga än de kvantitativa. Carlström och Carlström/Hagman (2006) beskriver att genom an-
vändandet av kvalitativ undersökningsmetod kan tränga djupt in i en problematik och se 
mönster och särskiljande drag som inte skulle komma fram vid en kvantitativ undersökning. 
Samtidigt beskriver han att den största svårigheten med kvalitativt material, är den stora 
mängden data och avsaknaden av strikta bearbetnings– och analys metoder för dessa. Trots 
detta ger de ofta en mer detaljerad bild av helheten än de kvantitativa undersökningarna som 
enligt Trost (2001) bidrar till mer exakta resultat eftersom svaren är mätbara. Därmed kan 
personerna i en kvantitativ undersökning kategoriseras utifrån svaren och med rätt urval kan 
resultatet komma att gälla fler än de som ingick i undersökningen. Carlström och Carl-
ström/Hagman (2006) förespråkar även han kvantitativa undersökningar för att nå ett mera 
exakt och mätbart resultat. Men den kritik som framförs mot kvantitativa undersökningar an-
märker på att undersökningarna oftast får en bredd och allmän slutsats i sitt resultat som där-
med saknar djup och variation. Patel och Davidsson (2003) menar att man därefter skiljer 
mellan två typer av kvantitativ statistik, deskriptiv och hypotesprövande statistik. Där hypo-
tesprövande statistik används för att testa statistiska hypoteser. Till skillnad från den deskrip-
tiva statistiken som används för att belysa forskningsproblemet i siffror. 
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Val av metod 
Vår undersökning tar sitt ursprung i vårt syfte och frågeställningar. Nedan beskriver vi ytligt 
de två metoder som vi valt att använda oss av. För att nå det mer exakta resultat som Trost 
(2001) förespråkar genom kvantitativa undersökningsmetoder använder vi enkät som kvanti-
tativt råmaterial för att genom dessa kartlägga lärarnas intresse, åsikter och användning av 
dator i undervisningssammanhang. För att samtidigt få en kvalitativ aspekt på undersökningen 
som Carlström och Carlström/Hagman (2006) beskriver som en möjlighet att upptäcka dolda 
mönster och få djupare förståelse, har vi valt att genomföra djupintervjuer med några av lärar-
na för att få insikt i tankar och bakomliggande orsaker för användandet eller avsaknaden av 
datorn som pedagogiskt redskap. Detta för att kunna analysera och tolka förståelsen i ett vida-
re sammanhang samtidigt som användandet av flera metoder innebär att vi kan nyttja metod-
triangulering (Stensmo, 2002) i resultatet. Därmed få vidare aspekt i resultatet. 
 
 
Enkät  
Enkät som metod bör användas för att möjliggöra insamling av en större mängd svarsalterna-
tiv. Det är av vikt att i utformningen av en enkät välja ord med så konkret och exakt betydelse 
som möjligt för att undvika missförstånd. Det bör framgå i inledningen om enkäterna ska be-
handlas anonymt, vem som utför undersökningen och vilket motiv undersökningen har. Enkä-
ten bör även innehålla okontroversiell och okomplicerad information som inte stöter sig med 
respondenten (Denscombe, 2000). Enkäten bör utgöras av fasta svarsalternativ så att frågorna 
upplevs konkreta. En strukturerad fråga bidrar till en förenkling av analysen. (Bell, 2006). 
Den formulering och spridning man väljer gör att man når fler deltagare samt att dessa under-
sökningspersoner får samma frågor och svarsalternativ att utgå ifrån. Detta kan dock leda till 
högt bortfall då det är svårt att motivera en stor anonym grupp att svara inom en viss tidpunkt. 
Samtidigt som Trost (2001) även varnar för att ställa för öppna frågor i enkäten. Detta kan 
leda till tolkning, missuppfattning och undermåliga svar av respondenten. Det kan även leda 
till svarsbortfall från den specifika frågan, vilket innebär att undersökningens resul-
tat/tillförlitlighet påverkas. Enkätens frågor bör sträva efter att ge svar åt problemformulering-
arna i undersökningen (Trost, 2001). Denscombe (2000) varnar även för att man genom att 
bara ställa en viss typ av frågor styr svaren så att forskningen endast belyser de svarsalternativ 
som forskaren förväntar sig att få. Detta undviks genom en god forskningspraxis och kontinu-
erliga granskningar av enkäten av flera oberoende personer innan enkäten delas ut till respon-
denterna.  
 
Vi har valt enkät som en metod för att genom dessa kunna få ett större antal svar och därmed 
ta del av fler lärares åsikter än vi kunnat genom att enbart använda oss av intervju. Vi har i 
våra frågor utgått från undersökningens syfte för att se till att validiteten i undersökningen 
bevaras. 
 
 
 
Intervju  
Intervjuer kan ske i olika former av strukturering och standardisering.  Trost (1997) säger att 
standardisering visar på till vilken grad frågorna och situationen är desamma för de intervjua-
de. Detta innebär att vid en hög grad av standardisering ska allt vara så lika för alla intervjua-
de, från tonfallet när frågorna läses upp till ordningen på frågorna, förklaringarna med mera. 
För låg standardiserings grad gäller den motsatta situationen där man anpassar frågorna ord-
ningsföljd och till viss grad frågornas innehåll utifrån svaren i intervjun.  Struktureringen sä-
ger Trost (1997) kan innebära strukturering av detaljer i frågor i själva intervjun till att gälla 
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struktureringen i hela undersökningen. Detta innebär att en fråga med öppna svarsmöjligheter 
är en ostrukturerad fråga. Fördelen med denna form av frågor är att den ger mer varierade 
svarsalternativ samtidigt som strukturerade frågor är lättare att kategorisera vid sammanställ-
ningen (Ibid, 1997).  
 
Uppbyggnaden av en djupintervju bör följa en fast formulerad struktur. Att redan vid telefon-
kontakt klargör syftet, anonymitet, hur personens bidrag kommer att användas och vem man 
är bör förklaras i ett inledande samtal med den som tilltänkts för intervjun. (Trost, 1997). Do-
kumentationen av intervjuerna bör ske i första hand via ljudupptagningar för att undvika in-
formationsförlust. Detta kan även bidra till förlust av den icke verbala kommunikationen vil-
ket kan undvikas via fältanteckningar. (Denscombe, 2000). 
 
Före intervjun äger rum bör grundfrågor ha förberetts för att ge en viss struktur till intervjun 
och därmed underlätta jämförelser vid metodtriangulering med enkäter. (Denscombe, 2000) 
Efter intervjuerna bör kvalitativa analyser över svaren göras för att få tillgång till mer detaljer 
och djupare förståelse för respondenternas åsikter. Detta ger till skillnad från enkäterer ett 
större utrymme för kompletteringar med följdfrågor efter att respondenten gett sitt svar (Patel 
& Davidsson, 2003). 
 
För att uppnå en vidare förståelse har vi valt att utse intervjupersoner enligt Trost (1997) re-
kommendationer om strategiskt urval. Där man genom att använda en nominalskala kan få 
variation i urvalet av människor som intervjuas. Personer vi valt att intervjua representerar 
olika skolor och stadier för att få spridning i erfarenheter och åsikter. De har alla visat intresse 
för att delta i undersökningen. Intervjuerna strukturerades att bygga på frågorna från enkäten 
för att fördjupa kunskaperna om dessa. I intervjun strävade vi efter låg grad standardisering 
och låg grad av strukturering vilket ger intervju personen stort utrymme att forma svaren med 
sina egna ord. För vår del innebär det att svaren blir svårare att kategorisera men samtidigt 
kan svaren bli mer varierade och uttömmande. Grundfrågorna som intervjuerna bygger på 
finns i bilaga 2. 
 
 
Val av undersökningsgrupp 
Trost (2001) betonar vikten av att i en undersökning få ett urval av personerna i undersök-
ningsgruppen som kan spegla en miniatyr av populationen. Då vår undersökning avgränsas till 
att gälla verksamma lärare i Piteå Kommun väljer vi att sprida undersökningen till flera olika 
skolor med olika stadier i. De skolor vi besökt för vår undersökning är belägna på spridda 
områden inom kommunen. Skolorna riktade sig mot följande årskurser: 
 

• Skola A  åk 7-9 
• Skola B åk 7-9 
• Skola C åk 6-9 
• Skola D åk fsk–9 
• Skola E åk fsk-5 
• Skola F åk fsk–5 
• Skola G åk fsk–5  
• Skola H åk fsk–6 
• Skola I åk fsk-6 
 

Vi valde att sprida formulären över flera årskurser och skolor för att få en insikt i om och hur 
pedagogernas tankar och förförståelse styr frekvensen av datoranvändandet i undersökningen. 
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Genom att välja flera olika skolor och pedagoger i olika stadier vill vi att vår undersökning 
ger en mer allmän syn på lärarnas datoranvändande oberoende av de stadier som undervisas i 
eller hur skolledningen valt att satsa. Vidare ger användandet av enkäterna den kvantitativa 
delen av undersökningen insikt i hur den allmänna synen på datoranvändandet är bland lärar-
na. Valet av antalet (75 stycken) styrdes av den tidsram och kostnader som omgav undersök-
ningen. Vi anser att antalet skulle kunna spegla undersökningsgruppen samtidigt som materia-
let skulle kunna bearbetas inom den tidsram vi hade till förfogande. Trost (2001) poängterar 
att ett stort urval inte nödvändigtvis ger hög precision i undersökningen.  När vi sedan valde 
ut deltagarna till enkäterna styrde vi endast till vilka skolor enkäterna delades ut, deltagandet 
skedde på frivilligbasis.  
 
I vårt val av intervjuer har vi utnyttjat strategiska urval (Trost, 1997) där vi frågat människor 
som verkat intressanta för vår undersökning om de velat delta. Inledningsvis valde vi att fråga 
6 stycken lärare om de ville delta. Två valde att avböja deltagande på grund av den stressade 
situationen de befann sig i strax före examen, då många lärare befann sig i samma situation 
valde vi att nöja oss med att djupintervjua 4 lärare. 
 
 
Genomförande 
När vår enkät och intervjuerna var klara för att distribueras kontaktade vi de aktuella skolorna 
som vi valt ut att delta i studien. Vi åkte ut till dessa och lämnade personligen ut enkäterna på 
skolan efter godkännande av skolans rektor. Då fick vi möjlighet att berätta om vår undersök-
ning och dess syfte för att motivera lärarna till att delta i studien. På varje skola lämnade vi ett 
kuvert för besvarade enkäter märkt med våra namn och telefonnummer för att underlätta kon-
takt vid eventuella frågor. På grund av att vi i den första omgången fick in för få svar valde vi 
att bredda studien till tre ytterligare skolor. De skolor som deltog i andra omgången hade 
samma förutsättningar som tidigare med samma tidsram. Skolorna var inom vårt undersök-
ningsområde och alla deltagande skolor finns redovisade ovan. Det som skiljde skolorna åt 
var att en av skolorna i andra omgången hade större upptagningsområde än de i första om-
gången. Detta påverkar inte vår undersökning.  
När tidsramen var slut för omgångarna hämtade vi in enkäterna och genomförde en bortfalls-
analys innan vi började arbeta med materialet. Vi har valt att inte göra en direkt jämförelse 
mellan skolorna då vi vill se pedagogernas samlade åsikter som en helhet utan påverkan av en 
specifik arbetsplats 
 
Under tiden som enkäterna låg ute på skolorna intervjuade vi de lärare som kom att delta i 
studien. När alla intervjuer var genomförda överförde vi ljudbandet till text, för att på Trost 
(1997) rekommendationer lättare kunna genomföra tolkningar, jämförelser och analyser av 
materialet från intervjuerna. 
 
 
Bortfall 
Trost (2001) förordar att redan innan bearbetningen av materialet utför en bortfallsanalys. I 
analysen jämför man materialet med det ursprungliga urvalet i den population man valt att 
undersöka. De bortfall som sker i en undersökning skiljs mellan att vara ett externt eller ett 
internt bortfall. I det interna bortfallet rör det sig om enstaka frågor som respondenten valt att 
ej besvara medan det externa bortfallet rör sig om att respondenterna ej går att nå eller väljer 
att inte besvara enkäten. 
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Vårt bortfall 
Vi lämnade ut 75 enkäter inom olika skolor och slutresultatet gav oss 60 stycken besvarade 
enkäter. I det externa bortfallet var 7 stycken enkäter obesvarade och 8 stycken enkäter har 
försvunnit när de befunnit sig ute på olika skolor. Då de försvunna enkäterna trots muntlig 
förfrågan ej återkommit veckan efter insamlingen av besvarade enkäter väljer vi att bortse 
från dessa och finner att det externa bortfall som uppstått är godtagbart då vi har 60 stycken 
besvarade enkäter.  
 
När det gäller det interna bortfallet på enkäterna, så var detta bortfallet mycket litet på de frå-
gorna som utformats med fasta svarsalternativ. På de frågor där vi uppmanade respondenterna 
att vidareutveckla sina tankar så var bortfallet större. Vid samanställningen valde vi även att 
bortse från två inkomna svarsalternativ i frågorna 13 och 18 då de som besvarat enkäten valt 
att lägga till egna kolumner till svarsalternativen. Vi ansåg då att svarsalternativena ej skulle 
redovisas i enkätredovisningen då inte alla lärare haft tillgång till alternativena. Trots detta 
anser vi att de bortfall som redovisats inte påverkar slutresultatet nämnvärt. 
Bortfallet inom intervjuerna rörde sig om två personer som ej ville delta, detta valde vi att 
bortse från då vi hade fyra stycken djupintervjuer att ta del av. Önskvärt hade varit att vi fått 
möjlighet att intervjua minst en från varje skola för att se om åsikterna skiljt sig åt mellan sko-
lorna. Men på grund av det låga intresset får detta bero till en annan undersökning. 
 
 
Distribution 
I denna undersökning avsåg vi att distribuera vår enkät under ledning. (Patel & Davidsson, 
2003). Det innebär att vi som forskare personligen delar ut enkäterna till undersökningsperso-
nerna. I tre av fallen distribuerades enkäterna via ombud på skolorna, då det ej var möjligt att 
nå de lärare som ej var närvarande vid vårt besök. Detta innebar att vår kontroll över enkäter-
nas presentation och handhavande minskades avsevärt vilket kan ha påverkat antalet deltagare 
på skolorna.  
 
 
Bearbetning och analys  
I inledning av resultatanalysen bör bearbetningen av enkäterna kodas av från rådata till siffror 
innan någon form av kvantitativ analys kan göras på det insamlade materialet. (Denscombe, 
2000) Efter detta organiseras den kvantitativ data i tabeller eller diagram för att analysen av 
resultatet ska bli så överskådligt som möjligt. Detta arbete förenklas genom numrering av de 
enskilda enkäterna. (Trost, 2001). Men denna kodning ska ej syfta till respondenterna utan 
endast fungera som en markör för en specifik enkät. De tabeller och diagram som sedan pre-
senteras bör spegla undersökningens aktuella syfte. Vidare bör det i presentationen av resulta-
tet finnas hjälp till läsaren för att tolka de tabeller eller diagram åskådliggörs. Trost (2001) 
förespråkar att man inledningsvis även utför en bortfallsanalys på materialet innan bearbet-
ningen inleds. För att genom detta kunna förutspå eventuella missvisningar i resultatet. Bort-
fallsanalysen utförs enklast genom en jämförelse mellan den undersökta gruppen och inkom-
met material. Analysen av materialet anser han förenklas genom omkodning och gruppering 
av svaren, för att sedan genom dessa se samband. Trost (2001) poängterar att användningen 
av tabeller bör vara väl genomtänkt så att inte resultatet missvisas på grund av dåligt fram-
ställda diagram. Vid analysen av diagrammen anser han att man bör vara medveten om sken-
samband som kan uppstå när variablerna i resultaten sammanfaller, utan att ha någon form av 
samband med varandra. Medvetenhet om eventuella felkällor och missvisande resultat måste 
bibehållas under hela undersökningen. 
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Bearbetning och analys av våra data 
I inledningen av resultatbearbetningen utförde vi en första bortfallsanalys (se s.17) som Trost 
(2001) rekommenderar. Detta för att försäkra oss om att resultatet vi skulle komma att nå 
fram till var giltigt. Sedan sammanställde vi svarsfrekvenserna från enkäterna i tabeller och 
jämförde resultaten med respondentens övriga svar. Vi valde att presentera svarsfrekvenserna 
från enkäterna med stapeldiagram då de speglar svarsfrekvensen tydligast på de olika alterna-
tiven. I vissa fall använder vi oss av cirkeldiagram som beskriver tydlig och enkel översikt 
mellan respondenternas fördelning inom vissa sakfrågor. (Denscombe, 2000). I bearbetningen 
av intervjuerna skrev vi först ut de olika svaren som de intervjuade gav. Dessa svar triangule-
rades sedan med de svar som fastställts från enkäterna och det historiska perspektiv vi stude-
rat, för att sedan utmynna i de slutsatser vi kommit fram till i resultatet. En sammanfattning av 
de resultat som intervjuerna gett finns sammanställt på sidan 32.  
 
 
Validitet 
För att en undersökning ska uppfylla vetenskaplig praxis bör validiteten i arbetet mätas både i 
kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Ett arbetes validitet visar på hur väl man mätt det 
man avsåg att mäta. Enligt Trost (2001) styrs undersökningens validitet och reliabilitet av hur 
frågorna och formuläret är utformat. Otydliga frågor kan påverka respondenternas svar och 
vilja att besvara frågorna. Denscombe (2000) säger att direktkontakt vid en intervju kan höja 
validiteten i undersökningen eftersom kontrollen över data ökar. Triangulering av flera olika 
metoder ökar även validiteten. (Denscomb, 2000). Undersökningen bör svara mot de sam-
manhang de presenterar för att inte validiteten ska påverkas. 
 
 
Reliabilitet 
Reliabiliteten avser hur noggrant man utfört mätningen. En hög reliabilitet uppnås genom att 
samma metod ger samma resultat i en ny undersökning under samma förhållanden och med 
samma metod. Variationen kan uppstå genom en förändring i undersökningspersoner men 
resultatet ska ej påverkas av mätinstrumenten. Denscomb (2000) poängterar även att eftersom 
situationen styr hur intervjuaren uppfattar svaren sjunker reliabiliteten vid en intervju efter-
som den specifika situationen/kontakten ej går att återskapa. Därför ska man eftersträva att så 
lika förhållanden som möjligt vid intervjuerna, samt att fokusera på att frågorna ställs likadant 
vid de olika intervjuerna. För att öka reliabiliteten vid intervju som undersöknings metod. 
(Trost, 2001) 
 
 
Vår undersöknings validitet och reliabilitet 
I den kvantitativa delen av vår undersökning gick vi ut med 75 enkäter till yrkesverksamma 
lärare i Piteå kommun. Vid en första insamling visade det sig att endast 38 av enkäterna var 
besvarade. Därför valde vi att gå ut med de obesvarade enkäterna till andra skolor inom 
kommunen. Resultatet av detta gav ytterligare 22 stycken besvarade enkäter. 7 stycken enkä-
ter förblev obesvarade och 8 stycken enkäter har försvunnit. Då de försvunna enkäterna trots 
muntlig förfrågan ej återkommit veckan efter insamlingen av besvarade enkäter, väljer vi att 
bortse från dessa och redovisa dem som en del av bortfallet (se ovan). Detta påverkar under-
sökningen på så sätt att undersökningspersonerna blir spridda över ett större upptagningsom-
råde. Men då respondenterna tillhör samma upptagningsområde påverkas ej reliabiliteten av 
detta. För att minska påverkan under intervjuerna som Denscomb (2000) och Trost (2001) 
poängterat har vi strävat efter att genomföra intervjuerna så lika som möjligt. I en av intervju-
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erna påverkades respondenten av den tidspress denne befann sig under vilket minskade tillför-
litligheten på denna specifika intervju men då svaren till stor del överensstämde med de tidi-
gare intervjuerna har påverkan varit minimal. 
För att säkerställa validiteten i vårt arbete har vi utgått från vårt syfte i framställningen av vår 
enkät. Syftet framkom genom de frågor som uppstod genom bearbetningen av vår bakgrund 
och vid arbetet har vi utgått från de råd som Trost (1997, 2001) och Denscombe (2000) re-
kommenderat. 
 
 
Resultat 
 
 
Enkät resultat 
Resultatet från våra 60 stycken besvarade enkäter visar på att det bland lärarna som deltagit 
finns en spännvidd över åldrar från dryga 20 år upp till 51+, en klar majoritet, cirka tre fjärde-
delar låg mellan åldrarna 30-50 år. Den tid de varit verksamma visade lika stor spännvidd, 
under fem till mer än 30 år och där tyngdpunkten, närmare 50 % av de svarande, arbetat 11-20 
år som verksamma lärare. 
 
Då enkäten gick ut till skolor inriktade på grundskolans alla åldrar har svar inkommit från 
lärare med många olika bakgrunder och kompetenser. Här kan antagas att de lärare som arbe-
tar med de yngre åldrarna har uppgett att de arbetar inom flera ämnen (fler än två). Här svara-
de 23 stycken att de arbetade inom flera ämnen. Medan de lärare som arbetar med de äldre 
eleverna undervisar i färre ämnen. Det går att urskilja att svarsfrekvens varit särskilt hög 
bland språklärare, där 14 stycken angav att de arbetade enbart som språklärare. Dessa kan 
man anta arbetar inom de högre stadierna. Av de kvarvarande respondenterna (23 stycken) var 
17 stycken tvåämnes lärare, där angav 7 stycken av dem att svenska/språk var en av de äm-
nesgrupper de undervisade inom. Om dessa tvåämnes lärare arbetar inom de högre stadierna 
skulle fördelningen mellan de högre och de lägre stadierna bli: 23 enkäter besvarade från de 
lägre stadierna och 37 stycken besvarade från de högre stadierna.  
Vi konstaterar att lärarna förefaller vara flitiga datoranvändare även utanför skolan då så 
många som 46 av de 60 svarande uppgett sig dagligen använda dator utanför arbetet. Likaså 
tillgången till datorer och Internet hemma hos lärarna är hög, samtliga uppger sig ha tillgång 
till dator i hemmet och endast en står utan Internetuppkoppling. 
 
 
Redovisning av enkäter 
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Flera av de svarande har markerat många alternativ och en rangordning ser ut som följer: 
 
Tabell 1. Rangordning av svar på fråga 6.1 
 
Kurs via sko-
la/rektor 

Självständiga 
studier 

Kurs under 
lärarutbild-
ningen 

Kurs via uni-
versitet 

Kurs via 
fack/företag 

Annan form 

50 19 11 5 4 3 
 
Tabellen visar att kurser via skola rektor är den klart vanligaste vägen. Cirka en tredjedel har 
bedrivit egna studier och 11 har kommit i kontakt med datautbildning under sin lärarutbild-
ning. Övriga alternativ förekommer synbarligen sällan. 
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Tabell 2. Rangordning av svar på fråga 6.2 
 
Officeprogram Operativsystem IT-

kommunikation
Pedagogiska 
program 

Hårdvara Annat 

43 36 31 24 7 1 
 
I tabellen ser vi att Officeprogram förekommer med högst frekvens. Följt av Operativsystem 
och IT kommunikation. Även pedagogiska program förekommer ofta medan hårdvara enbart 
studerats av ett fåtal. 
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Av de lärare som svarat har 22 angivit att de påverkats i ”Stor utsträckning”, medan 18 angivit 
att de påverkats ”klart”. Totalt 16 av svaren går ut på att påverkan varit ”liten” eller ingen alls. 
 
 

 8. Min  ins tällning  till att använda datorer 
i undervis ningen  har främs t påverkats  
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Inställningen till datoranvändning i undervisningen anser 31 stycken lärare främst påverkats 
av ”Utbildning”, 28 stycken av ”Kolleger” och 15 stycken av ”Mina elever”. ”Familj”, ”Vän-
ner och bekanta” och ”Andra orsaker” har markerats av totalt 16 svarande.  
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Av de lärare som svarat på frågan har 16 angivit att de uppfattar sina kunskaper inom dataom-
rådet som tillräckliga. Av dem har en reserverat sig genom att lägga till kommentaren ”oftast” 
bredvid sitt svar. Av de svarande har 44 stycken angett att de inte upplever sig ha tillräckliga 
kunskaper.  
 
 

 
Huvuddelen av dem som svarat på frågan har angett att de använder datorn i undervisnings-
sammanhang med eleverna. 
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Tabell 3: Rangordning av svar på fråga 10.1 
 
Enskilt 
arbete 
med lä-
rarstöd 

Elevarbete 
utan lärarstöd 

E-postkontakt Parvis/Grupparbete 
med lärarstöd 

Hjälpmedel 
vid redovis-
ning 

Hjälpmedel 
vid genom-
gång 

46 37 37  35 17 17 
 
Av tabellen framgår att hos de 54 lärarna som svarat enskilt arbete med eller utan lärarstöd är 
vanligast, därefter följer e-postkontakt och parvis arbete eller grupparbete med lärarstöd. Att 
nyttja datorn som hjälpmedel vid redovisning eller vid genomgång tycks mindre vanligt före-
kommande. 
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 Tabell 4. Rangordning av svar på fråga 11. 
 
Ej varje vecka 1-2 ggr/vecka 3-5 ggr/vecka Använder ej 

datorer i under-
visningen 

Dagligen 

24 20 8 5 3 
 
De flesta lärare använder som synes i tabell 4 datorer i sin undervisning, frekvensen av sva-
rande är dock snabbt fallande desto fler dagar per vecka som efterfrågats. 
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Enligt 23 av de svarande lärarna är tillgången på datorer på den egna skolan ej tillräcklig, 14 
svarar att de är tveksamma till om tillgången är tillräcklig eller ej och 18 av lärarna har angett 
att de uppfattar tillgången som acceptabel. En mindre grupp svarande, 5 stycken har angett att 
de anser tillgången vara god. 
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Tabell 5. Rangordning av svar på fråga 13. 
 
Fler datorer Fortbildning 

av lärare 
Upprustning 
av befintliga 
datorer 

Fler och/eller 
bättre dator-
program 

Ökad inter-
netåtkomst 

Dagsläget är 
tillfredställande

39 29 18 13 7 2 
I tabell 5 utläses att Fler datorer är mest angeläget, följt av fortbildning av lärare och upprust-
ning av befintliga datorer. Även datorprogram och ökat internetåtkomst har några uppgett som 
angeläget medan enbart 2 finner dagsläget tillfredställande. 
 
 

 
Tabell 6. Rangordning av svar på fråga 14. 
 
Ordbehandling Kommunikation Multimedia Drill Rit  Kalkyl Andra  Databas 
47 34 28 22 10 6 5 3 
 
Program som eleverna använder till högst frekvens är ordbehandlingsprogram, följt av kom-
munikation, multimedia och drill. Ritprogram, kalkyl och databasprogram används till en 
mindre grad och några har även uppgett sig använda andra program. 
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Av de svarande har 31 stycken angett att eleverna vid enstaka tillfällen har möjlighet att arbe-
ta med datorn på egen hand. 14 angav att de aldrig hade möjlighet till arbete på egen hand 
medan 13 stycken lärare angav att eleverna ofta hade möjlighet till datorarbete utan annan 
personal närvarande. Två stycken angav att eleverna alltid hade denna möjlighet. 
 
 

 
 
Enligt diagrammet har de flesta lärarna helt eller till stor del instämt i påståendet att datorn 
kan förbättra undervisningens kvalitet.  
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På frågan om datorn effektiviserar elevernas arbete instämmer 29 lärare i att det är så men 19 
stycken av dem har valt alternativet ”instämmer till stor del”. Nästan lika många (27) som de 
som svarat att de instämmer fullständigt eller till stor del har angivit att de instämmer till viss 
del. Fyra svarande instämmer inte alls. 
 
 

 
 
34 stycken lärare anser inte att datorn är ett verktyg som ökar deras arbetsbelastning. Att da-
torn ökar arbetsbelastningen till viss del anser 21 stycken. Medan fyra lärare instämmer till 
stor del och ingen av de svarande instämmer fullständigt. 
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Att eleverna kan stärka sina ordförråd och uttrycksförmåga genom datoranvändning anser 25 
stycken lärare stämmer till ”stor del”. 22 stycken instämmer till ”viss del” och 13 stycken 
”instämmer fullständigt” i påståendet. Ingen av lärarna instämmer ”inte alls”. 
 
 
Resultatsammanfattning av enkäten. 
Som synes i diagram 6.1 verkar den vanligaste vägen till datautbildning för lärarna i vårt un-
dersökningsområde vara vägen via skola/rektor. Urskiljas går även att så många som ca en 
tredjedel av lärarna även bedrivit självständiga studier inom någon aspekt av datorer. Att 
uppmärksamma är att 16 lärare uppgett att de även inom lärarutbildningen deltagit i kurser 
inom dataområdet. Beträffande utbildningarnas inriktningar i 6.2 förefaller de vanligaste vara 
inom bruket av programvara, mer än hälften av lärarna har erhållit utbildning inom operativ-
system, IT-kommunikation och mer än ¾ av respondenterna angav sig ha utbildats inom Offi-
ce-program. Att anmärka i övrigt är att pedagogiska program är förhållandevis vanligt inom 
utbildningarna men att hårdvara (hårddiskar, processorer, moderkort m.m) är det väldigt få 
som utbildat sig inom. I diagram 7 syns visserligen inte om det är i en positiv eller negativ 
mening lärarna påverkats, men att många blivit det. 22 stycken upplever stor påverkan och 18 
stycken en klar påverkan, medan 16 stycken angett sig ha påverkats till viss del eller alls. Vi-
dare syns i diagram 8 att lärarnas inställning till datoranvändning utformats främst via egen 
utbildning och kollegors åsikter och erfarenheter. Nämnas bör dock att 15 angett sig påverkas 
av sina elever, medan ett mindre antal lärare även hämtar intryck utanför skolvärldens ramar. 
Vad gäller kunskaper inom dataområdet anger 44 lärare sina kunskaper som otillräckliga, 15 
anger dem tillräckliga och en har vid sidan om angett svaret oftast. I diagram 10 syns att de 
flesta lärarna, 54 stycken använder datorn tillsammans med sina elever, de övrig anger att de 
ej gör detta. 
 
De lärare som använde datorn i undervisningen använde sig oftast av flera olika undervis-
ningsformer. Mest utmärkande var arbete med eller utan lärarstöd samt E-post kontakt. En-
skilt arbete med lärarstöd förefaller i vår undersökning vanligare än parvis/grupparbete med 
lärarstöd. Färre lärare än 1/3 uppger sig använda datorn som ett hjälpmedel vid redovisning 
eller vid genomgång. 
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Datoranvändning förefaller vanligen ske en eller två gånger per vecka eller med ännu längre 
intervaller mellan tillfällena. Hälften uppger att deras elever använder datorer varje vecka, 
dock är det endast 1/3 av dessa som använder den mer än ett par gånger i veckan.  
 
Av respondenterna anser mindre än hälften att datortätheten är acceptabel eller bättre, enbart 
fem anser den vara god. 22 stycken anser tillgången som otillräcklig medan resterande 14 
uppger sig vara tveksamma. 
 
På frågan vad skolorna främst behöver satsa på har flest angett fler datorer, därefter följer i 
rangordning efter hur många som angett det, fortbildning av lärare, upprustning av befintliga 
datorer, fler och/eller bättre datorprogram och sist ökad internetåtkomst. Enbart två lärare 
finner dagsläget tillfredställande.  
 
Av det lärarna anser sina skolor behöva satsa mer på är det klart mest angelägna införskaffan-
det av fler datorer och/eller upprustning av befintliga. I övrigt finns även en tydlig önskan om 
fortbildning för lärare. En del önskar fler och/eller bättre datorprogram medan det minst ange-
lägna förefaller vara ökad internetåtkomst. Som synes har många av lärarna angett flera ange-
lägna områden. 
 
Majoriteten av lärarna använder ordbehandling i sin undervisning i någon form. Kommunika-
tion och multimedia används av många, medan databasprogram, programmering och ritpro-
gram inte används i så många fall av eleverna. Drygt en tredjedel har angett att deras elever 
någon gång använder sig av drillprogram. Om elevernas möjlighet att använda datorer utan att 
lärare eller annan personal är närvarande anger 31 att det kan ske vid enstaka tillfällen, 14 
anger att det aldrig sker och 15 att ofta eller alltid har den möjligheten 
 
Lärarnas åsikter visar på att ¾ anser att undervisningens kvalité kan förbättras genom datorn. 
De andra anser att datorn kan förbättra undervisningen i någon grad medan en person anser att 
datorn inte kan påverka undervisningens kvalité positivt. Cirka hälften av lärarna anser att 
datorn är ett verktyg som effektiviserar elevernas arbete. En nästan lika stor del instämmer 
delvis. Endast 4 lärarna instämde inte med att datorn är ett verktyg som effektiviserar skolar-
bete. Vad beträffar datorn som en ytterligare belastning för lärare är det färre än hälften som 
upplever att datoranvändning skapar ökad arbetsbörda. Av dessa är det dessutom bara fyra 
som upplever en stor ökning av belastningen och de övriga en mindre ökning. 34 av de tillfrå-
gade, en klar majoritet av dem som använder datorer i sin undervisning upplever alltså ingen 
ökning av arbetsbelastningen. Samtliga respondenter anger sig tro att datorer kan stärka ele-
vers ordförråd och förmåga att uttrycka sig, så många som 38 svaranden anger sig till stor del 
eller starkare instämma i att datorn är ett verktyg som förbättrar dessa områden. 
 
Av respondenterna angav 24 stycken att eleverna ej använde datorn varje vecka under deras 
lektioner. Av dessa var 9 stycken ettämnes lärare (7 st. språk och 2 st. matematik) medan 12 
stycken var tvåämnes lärare. Av flerämnes lärare svarade 3 stycken att de ej använde datorn 
tillsammans med eleverna varje vecka. De som svarade att de använde datorn tillsammans 
med sina elever varje vecka, var 13 stycken flerämnes lärare, 7 stycken tvåämnes lärare och 8 
stycken ettämnes lärare (alla inom svenska). Av dem som angav en daglig användning var en 
flerämnes lärare, en språklärare, en ettämnes lärare och en språk/matematik. Av de 5 lärare 
som ej använde datorn tillsammans med eleverna hade 3 stycken matematik som ämne.  
 
I vidare jämförelse mellan fler- och få ämnes lärare kan man se att de tre vanligaste program-
men som man använder med eleverna är ordbehandling. Frekvensen i användandet bland fler 
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och få ämnes lärare visar på många likheter genom att man ofta använder sig av samma typer 
av program. De skillnader som uppkom i undersökningen visar att flerämnes lärare förefaller 
att använda ritprogrammen oftare än fåämnes lärare. Det motsatta förhållandet gäller för an-
vändandet av drillprogram5 
 
En senare jämförelse mellan de lärare som i fråga 16 svarat att de instämmer fullständigt till 
att datorn är ett verktyg som kan förbättra kvalitén på undervisningen och övriga svarande. 
Där kan man se att de som har en positiv inställning till datorn i undervisningen, har på fråga 
11 svarat att de använder datorn tillsammans med sina elever i någon större utsträckning till-
sammans med sina elever.  
 
Tabell 7. Jämförelse mellan fler- och fåämnes lärares svarsalternativ i fråga 16 
Fråga 16 Instämmer full-

ständigt 
Instämmer stor 
del 

Instämmer viss 
del 

Instämmer 
 inte alls 

Flerämnes lärare 8 9 6 0 
Fåämnes lärare 18 10 8 1 
 
I enkätens åsiktsfråga om datorn som ett verktyg som effektiviserar elevernas arbete, kan vi se 
att resultatet visar homogena åsikter oberoende av de stadier lärarna undervisar i. När man 
däremot jämför lärare på frågan om datorn påverkar deras arbetsbelastning, anser 26 stycken 
fåämnes lärare att den inte alls påverkar belastningen medan 8 stycken flerämnes lärare delat 
den åsikten.  
 
 
Resultatredovisning av intervjuer  
Vi valde att intervjua fyra lärare som undervisade på olika stadier. Lärarna hade ett ålders-
spann på 30-41 år och deras yrkeserfarenhet varierade mellan 6 år upp till 12 år. Två av dem 
är ämneslärare medan de andra är klasslärare. Endast en av dem har fått utbildning inom data 
och IT under sin tid i lärarutbildningen. De andra uppger att deras främsta utbildning har skett 
genom kurser, projekt via CMiT och sin arbetsplats. 
 
Efter att lärarna genomgått en datautbildning upplevde alla att intresset för datoranvändandet 
ökade. En poängterar vikten av rätt utbildning eftersom den nya kunskapen är en färskvara 
som kräver att kunskapen används för att förankras hos läraren. Två av dem nämner även att 
en del av deras kunskaper kommer från eleverna och deras insikter. När de beskriver hur de 
integrerar datorn i undervisningen använder alla ordbehandling i mer eller mindre grad. Tre 
av lärarna arbetar med svenska ämnet i undervisningen och genom detta använder de datorn 
till forskning, kunskapsinhämtning och redovisningar som t.ex. Power Point, film/bild redige-
ring. Två av lärarna använder datorn för att individualisera undervisningen för vissa elever 
som behöver extra träning inom vissa områden. Användandets omfattning styrs till viss del av 
tillgången på datorer och tre av lärarna använder dem periodvis till projektarbeten. Under det 
att användningen sker kontinuerligt i undervisningen. 
 
När pedagogerna beskrev kvalitén och tillgången på datorerna i sina skolor ansåg tre att till-
gången var dålig medan en ansåg att den var god. Kvalitén på de datorer som fanns var varie-
rande. För en av pedagogerna var situationen så pressad att det i dagsläget endast fanns 13 
datorer på över 300 elever. Vilket påverkade användandet. Två av lärarna ansåg även att den 
bristande tillgången påverkade användandet negativt. När de senare analyserade vad en för-

                                                 
5 Självrättande program som genom repetition tränar exempelvis glosor eller matematik .  
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bättring på området skulle innebära för dem ansåg två av dem att de skulle använda datorn 
mer inom undervisningen om det fanns bättre tillgång. De andra ansåg sig kunna bedriva bätt-
re och mer varierad undervisning om tekniken förbättrades. Två stycken önskade även att 
undervisningen skulle bli mer integrerad med den nya tekniken, men genomgående anser man 
att undervisningen skulle förbättras med bättre kvalité och tillgång till datorerna.  
 
Alla fyra lärarna ansåg att deras kunskaper om data var medelmåttig. Kunskapen räcker till 
den undervisning som bedrivs och beskrevs av en som ”basfärdigheter i datakunskap”. Men 
alla önskade inför framtiden mera utbildningar i hantering av den nya tekniken, nya idéer, 
exempelvis inom bild- och film redigering. En av lärarna nämnde även att samarbetet med 
CMiT ofta innebar att deras krav på utbildning kunde skräddarsys för varje individuell skola, 
vilket innebar att utbildningsbehov som uppstår hos flera lärare ofta tillgodoses efter ett tag.  
 
När lärarna beskrev de fördelar de ser med datoranvändandet i skolan så nämner de alla möj-
ligheten till snabb tillgång av information och kunskap för eleverna och lärarna. De anser 
även att kommunikationsmöjligheterna förbättrats avsevärt via e-post och intranät, vilket ger 
eleverna/lärarna ökad tillgång till respons, hjälp, inlämningar, specialprogram (t.ex. Lexin), 
provresultat och föräldrakontakt. Alla fyra menar att datorn och den nya IT-tekniken är en 
resurs i skolan, men två av lärarna poängterar att detta förutsätter att tekniken fungerar och att 
man får de resurser som behövs. Den negativa aspekten som lärarna tar upp då det gäller da-
toranvändningen i skolan är genomgående problem som har att göra med bristande kontroll av 
vad eleverna gör med datorerna. Detta speglas i vandalisering, virusintrång och stölder i loka-
ler som fungerar som öppna datasalar. Två av lärarna från olika skolor ser online aktivitet 
(t.ex. spel, chatt) som problematiska eftersom de påverkar skolan negativt även om de inte 
alltid utförs under skoltid.  De andra lärarna anser att eleverna sköter mejl och chatt bra under 
skoltid och ser inte detta som ett problem. En annan negativ aspekt anser två av lärarna vara 
den bristfälliga källkritiken och kopieringen från Internetkällor. En lärare anser att mycket 
kommunikation sker via olika tangentbord idag så att elevernas egen handstil riskerar blir 
bristfällig om man inte tränar på pennföringen. 
 
Samtliga hade tillgång till en dataansvarig på sina respektive skolor som de kunde söka hjälp 
hos vid problem, vilket de även ansåg fungera bra. Tre av dem sökte även råd och stöd hos 
kollegor och en nämner eleverna som en resurs att vända sig till. Som andra instanser för råd 
och stöd i datafrågor nämner en lärare CMiT och en annan den tekniker som regelbundet be-
söker deras skola. Under sin fritid använder lärarna datorn till vanligt förekommande sam-
manhang så som kommunikation, betala räkningar, sökfunktioner på Internet. Två av lärarna 
specificerar även att de använder datorn till bild- och film redigering. Frekvensen på använ-
dandet varierar från varje dag till några gånger i veckan. Alla fyra beskriver tekniska problem 
med datoranvändandet som ett hinder i undervisningen tillsammans med eleverna.  
När lärarna beskriver vad de tycker datorn är sinnebild för anser de alla att den symboliserar 
tillgången på kunskap och information. En nämner den ökade möjligheterna till kommunika-
tion medan en annan poängterar den negativa delen i form av all ”skit” som sprids snabbt. 
Som möjligheter med datorn i skolan ser två av lärarna ökade möjligheter att delta i projekt 
även mellan olika länder. En av dem anser att det ger större möjligheter till distansstudier och 
friare undervisning 
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Reflekterande sammanfattning  
Under denna reflekterande sammanfattning samt senare under resultatdiskussionen kommer vi 
söka återknyta de resultat vi fått till det syfte och de frågeställningar vi utgått från i vårt arbe-
te. Då mycket av resultaten gränsar över flera av frågeställningarna redovisas dessa inte med 
några rubriker utan resultaten som knyts till dessa vävs in i texten som helhet. 
 
Under den tidsperiod vi genomfört undersökningen har vi upptäckt att kontinuiteten i använ-
dandet skiljer sig mellan lärarna. Varför denna skillnad uppstår beror troligen på individuella 
intressen och kunskaper. Det är ett rimligt antagande att de som aktivt sökt sig till utbildning-
ar, och de som i fråga 6.1 angett att de utövat egna studier även har ett större intresse för dato-
rer och därför använder sig av dessa i större utsträckning. Då så få som 11 lärare angett sig 
använda datorer fler än 3 gånger per vecka kan slutsatsen dras att datoranvändningens täthet i 
skolan knappast speglar användandet ute i samhället bland lärare och elever. Skillnaden kan 
bestå i hur man använder datorerna i skolan och hur de senare används på fritiden. Kan ung-
domarnas användning av chatt, spel och kommunikation utanför skolan utgöra skillnaden 
mellan fritiden och skola, och kan skolan tillvarata dessa intressen? 
 
Sammantaget verkar inte lärarnas inställning till datorer och media som sådant sätta nämnvär-
da begränsningar för hur ofta och hur dessa används vid lektioner, genomgångar och dylikt. 
Givetvis sker även detta, en intresserad lärare och en med kunskaper brukar troligen tekniken 
oftare, men generellt av vad vi sett är det trassel med bokning av datorer/salar, trasiga datorer, 
brist på datorer och ytterligare mer som förefaller vara den stora bromsklossen. För att ytterli-
gare integrering av datorer och IT i skolan skall ske är det sålunda av vikt att tillgången av 
adekvata datorer hålls god, samt att det finns snabb service att tillgå och att antalet datorer per 
elev ökas. Glömmer man bort dessa punkter är det sannolikt att det blir en uppgivenhet inom 
lärarkåren och att inställningen inom denna försämras till den grad att datorer helst undviks. 
 
Där samhällets informationsflöde går genom tv, digitala reklamskyltar med mera är det vanli-
gaste mediet i skolan ännu tavlan vilket krasst kan jämföras med samhällets tidning. Våra 
intervjuer speglar däremot att detta inte enbart styrs av lärarnas intresse av att använda den 
nya tekniken utan att det i hög grad är tekniska begränsningar på deras arbetsplatser som är 
stötestenen. Med ytterligare tekniska resurser hade sålunda svarsfrekvensen om datorn som 
hjälpmedel vid genomgång och redovisning troligen varit högre. Positivt är dock att se att 
användandet faktiskt förekommer, och av intervjuerna framgår att intresse finns för att använ-
da tekniken ännu mer. Slutsatsen är alltså att det ofta är brist på adekvata hjälpmedel eller 
okunskap som bromsar integreringen av media och kommunikationsteknik vid genomgång 
och redovisning inom skolan. Följaktligen speglar ej användningen av dator i skolan den an-
vändning som sker i samhället. Det syns att den IKT och mediautvecking som samhället haft 
beträffande hur information förs fram, inte tillfredställande nått in i skolvärlden.  
 
Att datorn idag är accepterad och integrerad i samhället märks på den höga användartätheten 
bland lärarna. Den ökade internetanvändningen på lärarnas fritid är sannolikt en bidragande 
orsak till den ökade användning av E-post som kommunikations hjälpmedel, dels mellan lä-
rarna och eleverna, men även mellan lärare och föräldrar. Detta framgår främst av intervjuer-
na men till viss del via diagram 10.1.  Lärarna använder sig sannolikt även av e-post kontakt 
som inte har med skolan göra, men genom detta skapas en förtrogenhet med teknologin och 
bruket följer med tillbaka in i skolvärlden. En kunskap som lärts in på fritiden ses sannolikt 
inte heller som någon belastning av nymodigheter utan integreras på ett mer naturligt sätt. 
Denna tanke grundas i det att 37 lärare använder sig av e-kontakt med sina elever vilket är fler 
än de lärare som faktiskt genomgått utbildning inom IT-kommunikation (se diagram 6.2). 
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Detta visar att kunskaper från fritid och egna studier även de bidrar till ökad användning av 
IKT. De studier som lärarna deltagit i, både inom arbetet och på sin fritid, har påverkat deras 
kunskaper positivt genom att de bearbetats i de olika sociokulturella miljöer som formar och 
förankrar deras erfarenheter (Säljö, 2000). Dessa erfarenheter/kunskaper påverkar då den un-
dervisning och miljö för lärande som man därefter kommer att förmedla i sitt klassrum.  
 
Att kollegor nämns som den främsta orsaken till inställningen om datoranvändande vid sidan 
av utbildning (se diagram 8) beror troligen på att den största delen av diskussionerna kring 
lektionsgenomföranden sker på arbetsplatsen och därmed har kollegornas åsikter en inverkan 
på den egna inställningen. Skolans sociala miljö har därmed stor betydelse för huruvida en 
lärares inställning till datoranvändning tar en positiv eller negativ riktning. Även detta påver-
kar det sociokulturella miljöerna som lärarna vistas i (Säljö, 2000) 
 
Möjligen skulle fler lärare med utbildning även inom den tekniska biten kunna avhjälpa en del 
av problemet med krånglande datorer och bidra till en högre grad kvalitativ datoranvändning. 
Detta med tanke på att många lärare via våra intervjuer (två av fyra intervjuade) drar sig för 
att använda datorer just på grund av att det ofta blir krångel och merarbete då tekniken funge-
rar dåligt och de inte har någon aning om varför. Problemet kan även ligga i den tekniska ut-
rustningen som skolan valt att satsa på men dessa frågor får kvarstå till en annan undersök-
ning. De tekniska problemen tolkar vi vara skälet till att man önskar fler datorer och upprust-
ning av befintliga i enkätundersökningen (diagram 13). Dessa fakta stärks av intervjuerna där 
vi upplevde en än mer positiv inställning till datoranvändning, vilken de intervjuade ansåg 
öppna stora möjligheter. Tekniken anses ha potential och man önskar använda den ännu mer, 
men erfarenheten var ofta att transporterna, väntelistorna, köerna och sliten teknik påverkade 
inställningen så att man stundtals undvek användandet av datorn tillsammans med eleverna. 
Troligen är detta en av orsakerna till att frekvensen av hur ofta datorer förekommer inom un-
dervisningen (diagram 11) var så låg i jämförelse med hur positivt lärarna ser på datorer. 
 
Dator och mediavärlden är föränderlig och det räcker inte med en utbildningsomgång för att 
ge en lärare kompletta och bestående kunskaper utan det krävs uppdatering av dessa och ett 
kontinuerligt användande för att kunskaperna hos lärarna skall hållas aktuella och förankrade. 
Sammantaget verkar inte lärarnas inställning till datorer och media som sådant sätta nämnvär-
da begränsningar för hur ofta och hur dessa används vid lektioner, genomgångar och dylikt. 
Givetvis sker även detta, en intresserad lärare och en med kunskaper brukar troligen tekniken 
oftare, men generellt av vad vi sett är det trassel med boka datarum, trasiga datorer, brist på 
datorer med mera som förefaller vara den stora bromsklossen. För att ytterligare integrering 
av datorer och IT i skolan skall ske är det sålunda av vikt att tillgången av adekvata datorer 
hålls god, samt att det finns snabb service att tillgå och att antalet datorer per elev ökas. 
Glömmer man bort dessa punkter är det sannolikt att det blir en uppgivenhet inom lärarkåren 
och att inställningen inom denna försämras till den grad att datorer helst undviks. 
Därmed skulle inte mer och bättre teknik i första skedet borga för bättre undervisning men 
den skulle underlätta kontinuitet och kreativitet i datoranvändandet i undervisningssamman-
hang. Något som flera av lärarna poängterat både genom vår enkät och vid intervjuerna.  
 
I denna undersökning har vår förståelse för lärarnas arbetssituation förändrats avsevärt. Vi har 
nu större förståelse för problematiken som uppstår i/vid datorintegreringen i undervisningen. 
Till detta kan man relatera de svaga skrivna styrdokument lärarna har att tillgå. Där man for-
mulerar följande: 
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Mål att uppnå i grundskolan: Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan 
använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.  
(Lpo 94, 2006, s.10) 
 

Den bristfälliga informationen om datoranvändning i läroplanen öppnar frågan om man kan 
anse att datorerna är ett integrerat redskap eller tror man bara att integreringen skett? Sats-
ningarna har skett men i många fall anser vi likt Chaib, Chaib & Ludvigsson (2004) att upp-
följningen av satsningarna i många fall runnit ut i sanden och lämnat lärarna att klara sig själ-
va. Även om vår studie visar på att arbetet kring media och IT i Piteå kommun fortgår med 
stöd till kommunens lärare så kan arbetet förbättras och stärkas genom ökad och bättre teknik 
ute i skolorna. Vi upplever oss ha erhållit resultat i de flesta av våra frågeställningar och har 
funnit exempel på negativa tankegångar, men i det stora hela funnit en positiv anda och in-
ställning till datorer oss dess möjligheter. Datorer förefaller accepterade som verktyg inom 
undervisning, och används till långt mer än bara ordbehandling, men än är det dock långt kvar 
till en full integrering. 
 
 
Diskussion 
 
I metoddiskussionen kommer vi att bearbeta vår undersöknings reliabilitet och validitet ut-
ifrån de metoder vi valt att använda oss utav, om undersökningen gett svar på de frågeställ-
ningar vi hade i inledningen. Efter detta kommer vi att diskutera undersökningens resultat 
utifrån de frågeställningar vi haft. 
 
 
Metoddiskussion 
Vi har valt att använda enkäter i vår undersökning för att på detta sätt nå så många responden-
ter som möjligt. Respondenterna valde vi att avgränsa genom att låta undersökningen gälla 
lärare i vår hemkommun. För att ta del av deras sammanfattade syn på och kring datorn i un-
dervisningen sker resultatredovisningen utifrån alla skolor som deltagit i projektet. Inget re-
sultat kan tillskrivas en specifik skola. Detta har inneburit att vi fått en större inblick i hur 
kommunens satsningar har påverkat lärarnas kunskaper och hur detta i sin tur har påverkat 
lärarnas uppfattning om datorn i undervisningen. Då resultatet endast gäller en kommun kan 
man ej generalisera resultatet till att gälla andra kommuner men det ger oss istället en mycket 
god uppfattning om dagsläget i Piteå kommun. 
 
Enkäternas distribution påverkade vårt arbete genom att svarsfrekvens på de tre första skolor-
na var mycket låg. Detta innebar att vi gick ut med enkäten på fler skolor än vi planerat från 
början. I de skolor som deltog i den andra enkätdistributionen valde vi ut en person att föra 
vår enkät vidare och motivera personalen att besvara enkäten. Detta gav en mycket högre 
svarsfrekvens och innebar att vi slutligen fått 60 stycken besvarade enkäter. I de skolor där vi 
etablerade en personlig kontakt med någon av lärarna var svarsfrekvensen högre. Vilket visa-
de på vikten av att använda och skapa kontakter som kan bidra till att motivera sina kollegor i 
undersökningen. 
 
Vi valde medvetet att sprida enkäterna mellan flera olika stadier, låg- mellan- och högstadi-
um, För att ta del av lärarnas åsikter oberoende av skola eller stadiets inriktning. Nackdelar av 
detta är att reliabiliteten för varje stadium eller ämne sjunker men samtidigt så höjs den när 
det gäller kommunen i sin helhet.  
Vi anser att vår enkät höll en god standard, men i efterhand har vi upptäckt att vi formulerat 
en del frågor diffust. Med detta ser vi i efterhand att vi genom omformulering kunnat förbättra 
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exaktheten i undersökningen På frågor där vi ville att respondenten skulle ta ställning till vad 
som främst påverkat, avsåg vi att respondenten skulle välja sin främsta åsikt och markera 
denna i enkäten. Men endast ett fåtal respondenter valde att lämna ett svarsalternativ inom 
detta område. Så majoriteten angav flera möjliga svarsalternativ på frågor där vi eftersökte 
deras främsta åsikt, vilket innebär att svaren speglar respondenternas åsikter i vilka områden 
de anser vara viktigast i exempelvis fråga 13. Detta anser vi endast påverkat undersökningen 
marginellt då svaren trots detta speglar de områden lärarna ansåg var viktigast. 
 
I framställningen av vår enkät valde vi att använda ett jämt svarsantal för att förmå responden-
terna att ta ställning i sina egna åsikter. Detta har gjort enkäterna överskådliga och lättbearbe-
tade. Samt att det minskat sannolikheten för kontaminering i form av påverkan från den som 
ställer frågan. (Denscombe, 2000) 
 
För att vi skulle kunna nå en djupare förståelse för respondenternas åsikter och syn på datorn i 
undervisningen, valde vi även att djupintervjua fyra stycken lärare. De lärare som deltog i 
djupintervjuerna valdes ut dels ifrån åsikter om datoranvändandet i undervisningen samt ge-
nom kontakter från den verksamhetsförlagda delen av vår utbildning. Intervjuerna utfördes i 
avskilda rum på lärarnas respektive skolor, spelades in på band och överfördes sedan till text 
för att ge en så korrekt återgivning som möjligt. Efter att dessa delar var utförda jämfördes 
lärarnas svarsalternativ med varandra för att ge möjlighet till att se mönster och skillnader 
mellan deras olika svar. Efter intervjuerna fick vi insikt i en större problematik än vi efterfrå-
gade i enkätundersökningen och därför kan detta resultat endast relateras till intervjuerna. I 
efterhand ser vi även att den tid på terminen då våra intervjuer utfördes, inte var den optimala 
då många lärare var stressade före examen och endast ett fåtal ansåg sig finna tid för att djup-
intervjuas av oss. Stressen kan även ha påverkat hur de uttryckt sig och hur djupgående de 
besvarat frågorna. Vi kan även se att vi till ett annat tillfälle bör genomföra provinspelningar i 
de olika lokalerna vi använde oss utav. Då det vid ett tillfälle fanns en luftkonditionering i 
lokalen som orsakade stor ljudpåverkan på inspelningen, dock inte så stor att vi anser att den 
påverkar användandet av intervjun i resultatet.  
 
 
Resultatdiskussion  
I vår undersökning fann vi genom enkäten att en stor majoritet av lärarna använde datorn till-
sammans med eleverna i undervisningen. Visserligen med en frekvens som varierar mellan 
daglig användning och ej varje vecka, men likväl framgår det tydligt att datorn är ett vida 
använt redskap inom skolan (Endast 5 stycken använde ej dator tillsammans med eleverna). 
Bland de lärare som deltagit i enkäten kan man se att de ofta använder datorn tillsammans 
med eleverna i olika konstellationer av samarbete, men att eleverna även arbetar på egen hand 
utan lärarstöd. Som synes i diagram 15 är arbetet oftast begränsat i den meningen att en lärare 
eller annan personal skall vara närvarande. Här bör man vara medveten om att datoranvän-
dandet i skolan kan både bidra eller hindra elevens utveckling utifrån hur användandet sker 
och vilka signaler användandet sänder. Som Folkesson (2004) beskriver är det läraren som 
skapar den dialogiska klassrumsmiljön som eleverna är verksamma i.  
 
Att uppmärksamma i undersökningen var att få lärare (17 av 60) sa sig använda datorn som 
ett hjälpmedel vid genomgångar (Diagram 10.1). Samma antal använde datorn som hjälpme-
del vid redovisning. Så många som 37 stycken angav däremot att de använde E-post kontakt 
med sina elever och alla fyra lärarna i intervjuerna angav att även de använde E-post i sin 
kontakt och samarbete med eleverna. Lärarna förefaller känna sig mer bekväma i E-post 
kommunikation än i användandet av datorer som hjälpmedel vid genomgångar. Troligen an-
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vänder de sig mer av E-post även under fritiden vilket innebär att detta även integreras lättare 
i undervisningen. 
 
Vad gäller vilka program som används av eleverna är ordbehandlingsprogram det vanligaste, 
tendensen som påvisades i slutet av 80-talet håller därmed fortfarande i sig. Dock är datorn 
mer än högteknologiska skrivmaskiner, då omkring hälften angett att deras elever använder 
sig av program inom multimedia och kommunikation (se diagram 14). Vidare använder sig en 
del av ritprogram samt databas och kalkylprogram.  
 
Något som betonas i rapporten, Effektiv användning av IT i skolan (Myndigheten för skolut-
veckling, 2007) är att integrationen av IKT och media i skolan styrs av lärarnas attitydsfö-
rändringar till tekniken. För att datoranvändningen i skolan ska utvecklas har lärarens syn på 
användandet i undervisningssammanhang alltså stor betydelse. Som Jedeskog (2005) skriver 
såg inte lärarna i mitten av 80-talet datorer som ett undervisningsredskap, och ansåg att den 
utbildning som erbjöds ej var relevant. Både vår enkät och våra intervjuer tyder på att en atti-
tydsförändring skett hos många lärare och att utbildning inom dataområden ses med andra 
ögon idag. Utbildning förefaller nu viktig för hur lärarnas syn på datorer påverkas (dia-
gram.8). Med tanke på att så många påverkas av utbildning så blir betydelsen av den större, 
men som lärarna nämner vid intervjuerna bör utbildningarna vara relevanta för läraren för att 
de ska få genomslagskraft i undervisningen. 
 
Enkäten pekade på att många av lärarna hade ett intresse, tillgång och använde datorer dagli-
gen under sin fritid. De flesta hade någon gång deltagit i en datautbildning och ansåg att data-
utbildningen påverkat deras syn på datorn inom undervisningen (diagram 7). Visserligen 
framgår det inte om utbildningen haft positiv eller negativ påverkan, men det är tydligt att de 
flesta lärare funnit den betydelsefull på olika nivåer.  
 
Något vi uppmärksammade under våra djupintervjuer var att alla fyra lärarna upplevde att 
datorkrångel vad gällde hårdvaran ofta förvärrade eller gjorde en arbetssituation omöjlig. Ofta 
var en eller flera datorer trasiga och inne för reparationer. Visserligen fanns IT-tekniker knut-
na till alla skolor, men dessa fanns inte att tillgå varje dag. Vid den rent tekniska biten av da-
torarbetet står alltså lärare ofta handfallna inför, då hjälp inte finns att tillgå. Detta påverkar 
arbetet genom de fakta som Myndigheten för skolutveckling (2007) och Söderlund (2000) 
säger, att integreringen av IT i klassrummen styrs av tillgång/användningen av ny teknik samt 
kommunala strategiska satsningar på utbildning av lärare. Det förefaller bero på kulturen på 
var skola, lärarnas intresse och kunskaper samt situationen. När det gäller tekniken i sig, om 
datorer blir ett hinder eller ett verktyg som skapar möjligheter har Alexandersson, Hurtig och 
Söderlund (2006) i sin rapport funnit att påverkan beträffande IKT på klassrumsnivå kan delas 
mellan tre nivåer: 
 

1. Läraren och eleverna i klassrummets. 
2. Den lokala skolan och dess skollednings. 
3. Centrala delarna med skolutvecklare, IT –avdelning samt nämnder med politiker. 

 
Där har man funnit att stor del faller på skolledarnas inställning till IKT i undervisningen, 
men då vår rapport inte täcker detta undersökningsområde kan vi endast relatera till de fakta 
som framkommit i Sandvikens undersökning och de kommunala satsningar som beskrivs i 
bakgrunden. 
Endast en fjärdedel av lärarna anser att deras kunskaper inom dataområdet är tillräckliga, (di-
agram 9). Men de flesta (54 av 60) och alla fyra intervjuade använde datorn i undervisnings-
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sammanhang tillsammans med eleverna. Men genom de utbildningar de deltagit i anser majo-
riteten (40 av 60) att deras inställning till att använda datorer i undervisningen blivit påverkad 
av utbildningen och 29 stycken ansåg att deras skola behövde satsa på ytterliggare fortbild-
ning av lärare (diagram 13). 
Så många lärare som 46 stycken angav i enkäten att de använde datorn dagligen under sin 
fritid, 11 stycken använde den tre till fem gånger i veckan och endast tre använde den en till 
två gånger i veckan. Ingen svarade att de ej använde datorn på fritiden eller att de ej använde 
den varje vecka. Av undersökningen gick det inte se något samband mellan användningsfre-
kvensen och lärarnas ålder eller år i tjänst. 
 
Genom attityds-frågor i enkäten fick vi ta del av i lärarnas syn på datorn i undervisningen. 
Resultaten på detta syns i diagrammen 16 till 18. Synbart är att den allmänna inställningen till 
datorernas existens inom undervisning är positiv. Nästan hälften instämmer fullständigt med 
att den kan förbättra undervisningens kvalité och även angående effektiviteten anser de flesta 
att datorn kan vara ett bra verktyg. Lärarna är alltså positivt inställda till datorer i undervis-
ningen, och uppger att datorer inte medför en ökad arbetsbelastning. Men en skillnad finns 
mellan få- och flerämnes lärare där 26 av 37 stycken fåämnes lärare ansåg att datorn inte alls 
ökade deras arbetsbelastning medan endast 8 av 23 flerämnes lärare gav samma svar. 
 
En av frågorna vi hade i inledningen av vår undersökning var om datorn ger inlärningsmöjlig-
heter eller hinder i elevernas utveckling. I denna fråga har vi inte nått fram till något exakt 
eller kontinuerligt resultat. I intervjuerna beskriver lärarna både för och nackdelar med datorn 
i undervisningen, så tyder vi även resultaten i diagram 16, 17 och 19. Alla fyra lärarna i inter-
vjuerna ger bra och konkreta förslag på hur eleverna kan utvecklas genom användandet av 
dator. Undersökningen visar att lärarna har en positiv inställning till datorn i undervisningen 
men den positiva attityden hämmas av hur skolorna väljer att utforma och praktiskt lösa de 
förändrade miljöer för lärande som IKT undervisningen förutsätter. Denna problematik lyfts 
även av Erstad (2002). Dåliga lösningar visar sig i våra intervjuer påverka lärarnas inställning 
till användandet på ett negativt sätt. Den motsatta effekten verkar gälla för de lärare som upp-
lever att deras skola har en bra lösning på användandet och hanteringen för sina lärare. I dessa 
skolor skedde användandet mer kontinuerligt och lärarnas inställning var även mer positiv till 
användandet. 
 
Även i de fall datortillgången och IT tekniken var tillfredsställande i varje klassrum är detta 
ingen garanti för datorns integrering i undervisningen. Detta påvisar som tidigare nämnts, 
även Myndigheten för skolutveckling (2007) och Unescos med sina krav på lärarkompetenser 
inom IT (www.unesdoc.unesco.org). Det är kopplingarna och samarbetet mellan teknik, ut-
bildning och lärare som styr i vilken form datorn används i undervisningen. Lärarna i vår un-
dersökning anser dock i de flesta fall att fler datorer och renovering av befintliga skulle bidra 
till ökad användning 
 
 
 
 
Fortsatt forskning. 
Vårt arbete ger en bred översikt på lärarnas syn på och kring datoranvändandet i skolan på ett 
flertal olika områden som användning, utbildning, attityder och framtidssatsningar. Vad som 
kan saknas är att det inte ger en mer detaljerad bild av ett mer specifikt område. Däremot kan 
man i våra resultat se flera intressanta faktorer som skulle kunna vara uppslag för vidare 
forskning. Ett område vore att granska närmare på vilken effekt och förändring som utbild-

http://www.unesdoc.unesco.org
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ning inom data ger, är påverkan oftast negativ eller positiv? Vilken slags utbildning ger bäst 
förankring och vilken rinner ut i sanden? Det vore även av intresse att titta närmare på vad, 
hur och varför lärare använder vissa program med sina elever, här syns mest att de gör det, 
men hur går undervisningen till och ger den sådan kvalité och effektivitet som lärarna tycks 
uppleva att den gör? 
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Bilaga 1 
 
Enkät 
 
Hejsan! 
 
Vi heter David Olofsson och Therese Larsson. Vi läser sista terminen på lärarut-
bildningen vid Luleå universitet. Syftet med vår studie är att undersöka om det 
finns något samband mellan pedagogernas syn på datorer i undervisningen och 
hur datorerna används i undervisningssammanhang. 
 
Denna enkät riktar sig till verksamma lärare inom Piteå kommun. 
 
Det skulle betyda mycket för oss om Ni tog er tid att svara på frågorna som lig-
ger till grund för vårt examensarbete. Deltagande är frivilligt och du har när som 
helst rätt att avbryta din medverkan. Enkäten är anonym och svaren behandlas 
konfidentiellt. Enskilda människor ska ej gå att identifiera via vårt material och 
underlaget kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. Vidare kommer 
rapporten efter färdigställandet att göras tillgänglig för samtliga deltagande sko-
lor. 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 
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1. Vilken ålderskategori tillhör du? (Markera med X) 
 
20-30 31-40 41-50 51+ 
(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
2. Hur många år har du varit verksam som pedagog? 
 
1-5 6-10 11-20 21-30 31+ 
(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
3. Inom vilken/vilka ämnes grupper undervisar du? 
 
Språk (   ) 
Naturvetenskap (   ) 
Samhällsorienterade (   ) 
Matematik (   ) 
Estetiska (   ) 
Specialpedagogik (   ) 
Andra ämnen,  
(frivilligt att lista ämnet)……………... 
……………………………………….. 

(   ) 

 
 
4. Hur ofta använder du datorer under din fritid?  
 
Dagligen (   ) 
Tre till fem gånger per vecka (   ) 
En till två gånger per vecka (   ) 
Ej varje vecka (   ) 
Använder ej datorer under fritiden (   ) 
 
 
5. Jag har i hemmet tillgång till: 
 
Dator Internet 
(   ) (   ) 
 
6. Har du deltagit i någon datautbildning?  
 
 JA NEJ 
(   ) (   ) 
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6.1 Om du svarat ja. I vilken regi skedde utbildningen? (Flera alternativ möjliga) 
 
Självständiga studier (   ) 
Kurser under lärarutbildningen (   ) 
Kurser anordnade via skola/rektor (   ) 
Kurser anordnade via Universitet (   ) 
Kurser anordnade via fackför-
bund/företag 

(   ) 

Annan form, nämligen: 
…………………………………………...

(   ) 

 
 
6.2 Vilket/vilka områden inriktade sig utbildningen på? 
 
Operativsystem(Ex.Windows, Mac) (   ) 
Pedagogiska program (   ) 
Hårdvara (   ) 
Officeprogram (word, excel m.fl) (   ) 
IT-kommunikation (   ) 
Annat nämligen: …………………………
……………………………………………

(   ) 

 
 
7. Till vilken grad har datautbildning du deltagit i påverkat din inställning till att använda da-
torer inom undervisningen?  
 
Stor utsträckning (   ) 
Klar påverkan (   ) 
Liten påverkan (   ) 
Inte alls (   ) 
Har ej deltagit i någon datautbildning (   ) 
 
8. Min inställning till att använda datorer i undervisningen har främst påverkats av:  
 
Utbildning (   ) 
Kollegor (   ) 
Mina elever (   ) 
Familj (   ) 
Vänner/bekanta (   ) 
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9. Anser du dina kunskaper inom dataområdet vara tillräckliga? 
 
JA NEJ 
(   ) (   ) 
 
 
10. Använder du datorn i undervisningssammanhang tillsammans med eleverna? 
 
JA NEJ 
(   ) (   ) 
 
 
10.1.  Om du svarat ja. I vilka former sker i så fall detta? 
 
Hjälpmedel vid genomgång (   ) 
Enskilt arbete med lärarstöd (   ) 
Parvis/grupparbete med lärarstöd (   ) 
Elevarbete utan lärarstöd (   ) 
Hjälpmedel vid redovisning (   ) 
Epost-kontakt (   ) 
Andra former, nämligen: 
……………………………………….. 

(   ) 

 
 
10.1.1 Om du kryssat för andra former, i så fall vilka? 
 
 
 
 
 
 
11. Uppskattningsvis hur ofta använder eleverna datorer under dina lektionstillfällen? 
 
Dagligen (   ) 
Tre till fem gånger per vecka (   ) 
En till två gånger per vecka (   ) 
Ej varje vecka (   ) 
Använder ej datorer i undervisningen (   ) 
 
 
12. Är tillgången på datorer i din skola tillräcklig, enligt dig? 
 
JA, god JA, acceptabel Tveksam NEJ 
(   ) (   ) (   ) (   ) 
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13. Vår skola behöver inom datorområdet främst satsa på: 
 
Fler datorer (   ) 
Upprustning av befintliga datorer (   ) 
Ökad Internetåtkomst (   ) 
Fler och/eller bättre datorprogram (   ) 
Fortbildning av lärare (   ) 
Dagsläget är tillfredsställande  (   ) 
 
 
14. Vilka typer av program använder dina elever? (Flera alternativ möjliga) 
 
Ritprogram (   ) 
Databasprogram (   ) 
Kalkylprogram (   ) 
Drillprogram (Ex. glosträning) (   ) 
Multimedia (   ) 
Kommunikation (   ) 
Programmering (   ) 
Ordbehandling (   ) 
Andra program, nämligen: ……………. 
..…………………………………………

(   ) 

 
 
15. Har dina elever möjlighet att arbeta med datorn på egen hand utan att lärare eller annan 
personal är närvarande? 
 
JA, alltid JA, ofta Vid enstaka till-

fällen 
NEJ, aldrig 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
Kommentar: …………………………………………………………………….. 
 
 
 
16. Datorn är ett verktyg som kan förbättra kvalitén på undervisningen. 
 
Instämmer 
fullständigt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
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17. Datorn är ett verktyg som effektiviserar elevernas arbete. 
 
Instämmer 
fullständigt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
18. Datorn är ett verktyg som ökar min arbetsbelastning. 
 
Instämmer 
fullständigt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
19. Elevernas ordförråd och förmåga att skriftligt uttrycka sig stärks via datoranvändning. 
 
Instämmer 
fullständigt 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
inte alls 

(   ) (   ) (   ) (   ) 
 
 
    Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 
Intervju 
 
Vi heter David Olofsson och Therese Larsson. Vi läser sista terminen på lärarutbildningen vid 
Luleå universitet. Syftet med vår studie är att undersöka hur lärarnas syn på datorer som pe-
dagogiska verktyg påverkar hur datorer används i undervisningssammanhang. 
 
Denna intervju riktar sig till dig som verksam lärare inom Piteå kommun. 
 
Det skulle betyda mycket för oss om du tog dig tid och kunde svara på våra intervjufrågor. 
Intervjun är anonym och svaren kommer att analyseras, behandlas och för att senare presente-
ras i den färdiga rapporten. Vilken därefter kommer att göras tillgänglig för samtliga delta-
gande skolor. Tack för att du tar dig tid med denna intervju! 
 
  
Grundfrågor 
 

1. Hur gammal är du? 
2. Hur länge har du varit verksam som pedagog? 
3. Inom vilka ämnen/stadie undervisar du? 
4. Har du deltagit i någon datautbildning inom arbetet?  I så fall: När, vart, 

hur. Inriktning på utbildningen. 
5. Om du jämför dig själv före och efter utbildningen vilken är/var skillna-

den? 
6. På vilka sätt integrerar du datorn i din undervisning? 
7.  I vilken omfattning använder ni datorn på lektionstid? 
8. Hur ser situationen ut för kvalitet och tillgång på datorer i din skola?  
9. Vad skulle en förbättring på dessa områden innebära för ditt yrkesutövan-

de? 
10. Vad anser du om dina egna datakunskaper? Beskriv hur du önskar att de 

ska vara. 
11. Vilka fördelar ser du på datoranvändandet i skolmiljö?  
12. Vilka nackdelar ser du på datoranvändandet i skolmiljö? 
13. Vart vänder du dig för att få stöd och råd i datafrågor? 
14.  I vilka sammanhang använder du datorer på din fritid? 
15.  Vad står/symboliserar datorn för dig? 
16. Vilka möjligheter ser du med datorn i skolan? 

 
Tack för att vi fått genomföra denna intervju med dig. 
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