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Sammanfattning 
Bakgrund: Skolan har fått ta del av den tekniska utvecklingen genom datorns 
introduktion. Vår uppfattning är att dess fulla potential inte används och att det har 
fokuserats för mycket på hur man kan få in datorn i undervisningen, när frågan borde 
ha varit: ”Varför?” I läroplanen finns det inga tydliga mål eller riktlinjer för hur datorn 
skall användas. Eftersom införandet av datorn inte har förankrats hos pedagogerna, 
har den ibland förpassats till att bli en dyr skrivmaskin eller en teknisk encyklopedi.  
Vi anser att datorn är ett hjälpmedel med stor potential för pedagoger och elever i 
skolans verksamhet.  
 
Syfte: Syftet är att undersöka pedagogers och elevers syn på datorn i skolan. 
 
Metod: Vi har valt en kvalitativ undersökningsdesign. Pedagoger och elever 
intervjuades om deras syn på datorn i undervisningen. Pedagogerna intervjuades 
enskilt och eleverna i små grupper om 3-5 elever. Intervjuerna med pedagogerna var 
enskilda pga. svårigheter att samordna en träff med pedagoger från två kommuner. 
 
En till aspekt var att vi sökte de enskilda pedagogernas syn, inte gruppens. Syftet 
med att intervjua eleverna i grupp var att de skulle känna sig trygga med att bli 
intervjuade och att de kunde komplettera varandra i gruppen.  
 
Resultat:  

• Källkritik – Pedagogerna påpekar att eleverna har svårt att vara kritiska till 
det de läser/ser på Internet. 

• Datorn används mest till att skriva eller för att söka fakta på Internet. 
• Pedagoger och elever ser det tekniska krånglet med datorer som ett 

problem.  
• Tillgången till datorer är inte avgörande för hur mycket de används.  
• Pedagogens inställning till datorer styr arbetsformen och påverkar 

resultatet.  
• Pedagoger och elever anser att datorn är en väsentlig del av skolan och att 

det behövs mer utbildning. 
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Inledning 
 
Vi är två studenter som går på lärarprogrammet, Högskolan Väst i Vänersborg. 
Under utbildningens gång har vi upplevt stora variationer i användningen av datorn 
i undervisningssituationer. Den har använts som belöning när en elev har varit 
snabb eller ”duktig”, eller använts som en högteknologisk skrivmaskin där den 
enda funktionen har varit att göra elevernas arbeten läsliga. Vi har också upplevt 
situationer där pedagogen har varit en drivande kraft i arbetet med datorer och sett 
hur det påverkar eleverna positivt i deras lärande.  
 
Skolorna har prioriterat andra ämnen än datorundervisningen under de senaste 
åren. Även regeringens förslag har riktats mot bristande kunskaper i matematik 
och svenska, så andra ämnen har fått stå tillbaka under denna tid. Inte ens 
läroplanen har speciella mål eller riktlinjer för hur datorn skall användas i skolans 
verksamhet. Detta lämnar över ett stort ansvar till pedagogen och skolans ledning. 
Vår uppfattning är att datorerna är viktiga hjälpmedel i skolans verksamhet, men 
det krävs också intresse, och i viss mån kunskap, hos dem som arbetar med 
datorerna. Detta infattar både pedagoger och elever. Med uppsatsen vill vi 
undersöka vad pedagogerna och eleverna anser om datorn i undervisningen. 
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Forskningsbakgrund 
 
Det har inte forskats så mycket om pedagogernas syn på datorstödd undervisning 
i skolan. Tyngdpunkten ligger mest på hur man ska använda datorn och vad man 
skall använda den till, samt hur du som pedagog skall forma undervisningen så 
den blir användarvänlig trots att det didaktiska tänkandet kräver att man tar ett steg 
tillbaka och tänker varför.  
 
Pedagogerna anses inte ha haft tillräckligt att säga till om var eller hur datorerna 
skall användas. Målstyrningen har kommit uppifrån, t.ex. beslut från kommun eller 
rektor och beslutats utan tanke på de pedagoger som arbetar ute i verksamheten 
(Lindh, 1997). Vi anser att pedagogerna har lämnats utanför beslutsgången för 
den process de aktivt deltar i och kan eller hinner inte reflektera över 
undervisningen. Målstyrningen bör utgå från verksamheten och dess premisser.  
Det påpekas att det viktigaste är att pedagogerna själva har valt utvecklingen och 
inte har blivit påtryckta uppifrån. När initiativet till utvecklingen går nedifrån och 
upp, istället för uppifrån och ned, upplevs förändringarna enklare (Folkesson, 
2004). 
 
Med datorn i undervisningen fick eleverna mer ansvar för sin utbildning – autonomi 
(Folkesson, 2004). Folkesson påpekar dock att pedagogens roll inte försvinner helt 
med autonomin, utan att man arbetar som ett team med eleverna mot ett 
gemensamt mål. Tiller (1999) säger att barn som får ansvar tar ansvar. Ansvaret 
kan sträcka sig bortom ämnet och den enskilda individen till andra elever och 
pedagoger. Alla blir således medaktörer och konstruktiva problemlösare. 
Modellinlärning är när eleven tar efter och gör som andra, ett sätt för denne att lära 
sig nya saker (Åhs, 2004). Vi upplever utifrån egna erfarenheter att man lär av 
varandra – datorkunskapen stimuleras i interaktionen mellan personer med 
likvärdiga intressen. Men hur blir det i situationer där inte pedagogen står för 
någon ”modell” och det är endast de jämnåriga kamraterna till eleven som styr 
agendan?  
 
Det kan finnas en ”teknisk rädsla” för datorer. Osäkerheten skapar en känsla av 
underlägsenhet gentemot elevernas kunskaper och därför begränsas 
datoranvändandet (Lindh, 1997). Den ”tekniska rädslan” minskar i takt med ökad 
kompetens och intresse hos pedagoger och elever (Jedeskog, 2000). Jedeskog 
säger också att det finns en allmän skepsis mot alla nya hjälpmedel som skolan 
får. Pedagogernas tidigare erfarenheter säger att det mesta inte fungerar, eller inte 
kan anpassas till deras verksamhet, och då avsäger sig pedagogen från att 
använda t.ex. datorn, och förlitar sig istället till beprövade metoder.  
Hur fungerar då denna interaktion om pedagogen har en negativ syn på ett 
hjälpmedel inom verksamheten? Likväl verksamheten formas av interaktionen 
mellan elever och pedagoger, måste pedagogen även ha förtrogenhet med 
innehållet, omgivningen och de kunskaper de ska lära ut (Arfwedson, 1998).  
 
Ansvaret för att utforma arbetsmiljö ligger inte endast på eleverna och pedagogen, 
även rektorn har ett stort ansvar. Lpo94 (1998) menar att rektorns ansvar är att 
skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel. Rektorn måste även se till att det finns 
möjligheter för pedagogen att utvecklas.  
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Det grundläggande är att pedagogen är medveten om sitt yrkesetiska ansvar – 
ansvar för sin egen kompetensutveckling. För att eleverna skall kunna orientera 
sig i en komplex verklighet med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt måste pedagogen arbeta utifrån ett vetenskapligt tänkande kring 
lärande och utveckla det pedagogiska arbetet enligt aktuell forskning och 
beprövade pedagogiska erfarenheter (Lpo94, 1998).  
 
Pedagogen måste se de erfarenheter denne har från skolan med ett 
inifrånperspektiv. Med detta menas att erfarenheterna alltså bara är tillämpbara på 
vissa skolor, vissa klassrum och vissa elever. Pedagogens insikt ligger i att de 
kunskaper och erfarenheter denne har, är föränderliga och endast kan tillämpas i 
liten skala dvs. pedagogiken och metodiken som fungerar i ett klassrum kan inte 
föras rakt över till andra elever eller situationer (Arfwedson, 1998). Som pedagog 
är det viktigt att ha ett längre perspektiv, och inte bara se den aktuella situationen, 
så man vet vad man vill utveckla hos barnen (Åhs, 2004). 
 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Syfte: 
 
Att undersöka pedagogers och elevers syn på datorn i skolan. 
 
 
Frågeställningar: 
 

• Vilka uppfattningar och föreställningar har pedagogerna om datorer i 
undervisningen? 

• Vilka uppfattningar och föreställningar har eleverna om datorer i 
undervisningen? 

• Hur kan dessa uppfattningar problematiseras didaktiskt? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 
Didaktik 
 
Pedagogens roll har onekligen förändrats under årens lopp, från en förmedlare till 
en handledare och detta i sin tur ställer andra krav på denne och verksamheten. 
Skinners (2006) undervisningsteori, behaviorismen, präglade skolan och dess 
undervisningstekniker under 60- och 70-talet. I korthet ansåg Skinner att 
människans beteende kan förstärkas eller förminskas genom yttre stimulering eller 
manipulation dvs. belöning eller straff. Barnet uppfattades som ett ”tomt kärl” som 
skulle fyllas med lämplig eller tömmas på olämplig information.  
 
Piaget teorier om elevers lärande skiljer sig från Skinners syn; att vi är passiva 
mottagare av sinnesintryck. Enligt Piagets teori är eleven aktiv och skapar 
meningsfulla helheter av det de upplever (Säljö, 2000). Pedagogrollen har 
förändrats i takt med att synen på elevers lärande förändrats, från att vara en 
förmedlare av kunskap har pedagogen blivit en handledare och medkonstruktör i 
elevens aktiva kunskapssökande. Enligt Jedeskog (1996) förändrades 
pedagogrollen när datorerna kom in i skolans verksamhet, pedagogen som 
handledare, där uppgiften är att hjälpa eleven hitta rätt och vara ett bollplank för 
idéer. Enligt Lpo94 (1998) skall skolan sträva efter att varje elev tar ett personligt 
ansvar för sin studiemiljö och sina studier.  
 
 
Didaktisk triangel 
 
Gary D. Fenstermacher beskriver undervisningen i termer av tre komponenter; 
pedagog, elev och innehåll. ”Fenstermachers triangeln” eller den ”Didaktiska 
triangeln” (Bild 1) kan förklara undervisningen, men brister i att den inte tar med 
organisationen runt pedagoger och elever, dels att den inte behandlar dem som 
subjekt med egna tankar och värderingar (Arfwedson, 1998). 
 

 
 

Fenstermachers didaktiska triangel (Bild 1) 
 
Brusling (2007) kritik riktar sig mot att triangeln reduceras till ett medel-mål-
tänkande. Fenstermachers triangel förklarar vad, varför och hur, men hur får en 
underordnad betydelse och blir endast ett verktyg för att nå målet. Trots sina 
brister kan triangeln användas till att se interaktionen mellan pedagog – elev, elev 
– innehåll och innehåll – pedagog.  
 
Vår uppfattning är att Fenstermachers triangel behöver en fjärde del som 
förtydligar den ur ett didaktiskt perspektiv. Vi anser att hur pedagogen väljer att 
arbeta har stor betydelse, därför har vi valt att utveckla triangeln till en pyramid. 
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Pyramiden består fortfarande av triangelns ursprungsdelar (pedagog-elev-
innehåll), men förståelsen för undervisningen blir tydligare med den fjärde delen 
(Bild 2). Med detta får den ett djup, delarna är fortfarande i förbindelse och 
påverkar varandra – det sker en interaktion mellan alla delar. Vi har valt att kalla 
den fjärde delen för form. Formen beskriver hur pedagogen planerar och utformar 
undervisningen dvs. arbetssättet, samt påverkar hur arbetet fungerar och ger 
pedagogen inblick och förståelse i elevernas arbete. Enligt McNiff (2005) är 
skolans verksamhet komplex och därför måste pedagogen agera utifrån dessa 
premisser. Arfwedson (1998) påpekar att, hur pedagogen lyckas i sin undervisning 
beror också till stor del av förhållandet mellan pedagog och elev, men pedagogen 
måste även ha ett fungerande och personligt förhållande till det innehåll och de 
kunskaper han/hon ska lära ut. Björklund (1993) menar att trygghet i ämnet har en 
stor betydelse. Pedagogens engagemang i ämnet speglar sig på deltagarna. Enligt 
Evenshaug och Hallen (2001) är en bra förmedling beroende av pedagogens 
kunskap i det innehåll som ska presenteras och dennes kännedom om eleverna. 
Pedagogen kan anpassa innehållet och metoden efter elevernas ålder, 
gruppsammansättning och kunskapsnivå. 
 

 
 

Didaktiska pyramiden (Bild2) 
 
Vygotskijs sociokulturella teori baseras på att barnets kognitiva utveckling sker i 
nära samarbete med andra – i interaktion med andra. Enligt Vygotskij utrustar 
varje kultur individen med vissa redskap, hur och vad de skall tänka, som sedan 
används i den intellektuella anpassningen som i sin tur är anpassad till samhällets 
värderingar och normer. Fokus ligger också på det dialogiska samarbetet mellan 
barnet och vägledaren. Vägledaren kan vara en pedagog som visar eleven hur de 
ska utföra en viss handling. Utifrån de sociala normerna och värderingarna 
försöker eleven sedan tolka instruktionerna och använda sig av dem - utvecklingen 
går från det sociala samspelet till det individuella (Evenshaug & Hallen, 2001).   
 
 
Interaktion 
 
Interaktion är uppbyggt av två ord; inter och aktion. Inter betyder ”emellan” eller 
”inom”, aktion är ”processen” eller ”handlingen”. Interaktion är således en process 
där individer, genom sina handlanden, ömsesidigt påverkar varandra t.ex. via 
gester, språk, skrifter (Nationalencyklopedin, 2007). 
 
För att förstå interaktionen måste vi se individen och dess värderingar. Enligt 
Evenshaug och Hallen (2001) är självvärdering samma sak som självkänsla och 
självrespekt. Det som ökar respektive minskar denna, beror dels på vad individen 
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uppfattar som viktigt i sitt liv men också hur andra människor uppfattar individen. 
Evenshaug och Hallen förklarar detta med hjälp av Meads spegelmodell (Bild 3). 
 

 
 

Meads spegelmodell ur Evenshaug & Hallen (2001) (Bild3) 
 
A och B gör hela tiden värderingar av varandra. Mead menar att det är 
interaktionen i det sociala samspelet som skapar människan - detta hjälper 
individen att förstå vem denne är. En person som gäspar eller håller armarna i 
kors, uppfattas på ett annat sätt än den som ser en i ögonen – individens jag blir 
speglat i andras reaktioner (Evenshaug & Hallen, 2001). 
 
Vygotskij menar att utan social interaktion sker ingen utveckling av språk och 
tänkande. Utvecklingen sker enligt de behov som finns omkring oss (Lindqvist, 
1999). Detta kan relateras till Jedeskog (1996) som anser att pedagogerna är 
oroliga över att eleverna får för liten vuxenkontakt när de arbetar vid datorerna, 
därför är det viktigt att hitta en form som möjliggör interaktion mellan pedagog, elev 
och dator.  
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Metod 
 
Intervju 
 
I vår studie har vi intervjuat pedagoger om deras syn på datorer, vad de tycker om 
datorn i skolan och hur de använder sig av datorn i undervisningssituationer och 
planering. Vi har intervjuat elever från pedagogernas klasser, för att se vilken syn 
de har på datorn i skolan och vad de använder den till på lektionerna.  
 
Vi har genomfört intervjuerna på två skolor som ligger i två grannkommuner. 
Skolorna har liknande upptagningsområden. På skolorna går elever från 
förskoleklass upp till år sex. Pedagogerna och eleverna som vi intervjuat arbetar 
eller går i år fyra till sex. Anledningen att vi valde den åldersgruppen var vår 
uppfattning om att de använder datorer mer än eleverna i lägre åldrar och att de 
äldre eleverna har lättare att prata om datoranvändningen. Eleverna, vi intervjuat i 
grupp, valdes utan någon som helst påverkan från oss eller deras pedagoger. 
Urvalet skedde genom elevers frivilliga deltagande.    
 
 
Kvalitativ 
 
Eftersom syftet är att undersöka pedagogernas åsikter och synpunkter om datorn i 
undervisningen använder vi en kvalitativ metod. Användandet av den kvalitativa 
intervjumetoden ger oss möjligheter att få beskrivningar och perspektiv av 
pedagogerna som kanske inte varit möjliga att få genom t.ex. en enkät. Vi valde en 
kvalitativ forskningsmetod för vi ville få en bild av hur pedagogerna uppfattar och 
ser på datoranvändandet i undervisningen.  
 
Starrin och Svensson (1994) säger att med hjälp av den kvalitativa metoden kan 
forskaren undersöka vad som karaktäriserar en speciell egenskap och vilka 
kvaliteter denna uppvisar. Hartman (1998) menar att med en kvalitativ 
undersökning försöker man nå en förståelse för situationen hos en individ eller en 
grupp. Enligt Alvesson och Sköldberg (1994) fokuserar den kvalitativa metoden på 
en öppen och mångtydig empiri och utgår från de intervjuades perspektiv.  
 
Genom intervjuerna fick informanterna möjlighet att beskriva sin uppfattning av 
datorn i undervisningen. Intervjun tillåter informanterna att förmedla hur de 
förhåller sig och upplever temat ifråga (Kvale, 1997). Kvale berättar att den 
kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att få beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld.  
 
Vi valde att intervjua informanterna på deras skolor för att underlätta tidsmässigt 
för dem och intervjuerna genomfördes på en plats där informanterna kände sig 
trygga. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att låta informanten välja en plats den 
känner sig trygg på. Känner sig informanten trygg ökar förutsättningarna för mer 
uttömliga svar. Vi hade förbestämda frågor som informanterna skulle svara på. 
Frågorna är utformade så att informanterna ges frihet i hur de kan svara. Vid 
behov, har vi ställt följdfrågor för att få mer uttömmande svar. 
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Syfte 
 
Syftet med elevintervjuerna var att få en vidare uppfattning om elevernas syn på 
datoranvändandet i skolan. Vi genomförde intervjuerna med eleverna gruppvis för 
att de skulle kunna ta hjälp av varandra och på så vis förhoppningsvis ge bredare 
svar. Thomsson (2002) menar att gruppdynamiken kan få de intervjuade att 
samarbeta och med varandras hjälp fördjupa svaren. Vårt syfte var att få gruppens 
syn på datorn i skolan, inte individens. 
 
Med tanke på att det var pedagoger från två olika kommuner intervjuade vi dessa 
enskilt eftersom det var svårt att hitta en tid som passade samtliga pedagoger. 
 
 
Etiskt ställningstagande 
 
I forskningsetiken finns det fyra allmänna huvudkrav att följa. De är; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Innan vi påbörjade intervjuerna berättade vi för informanterna om dessa krav för 
att de skulle veta vilka rättigheter de har och hur materialet kommer att behandlas. 
En annan aspekt med att berätta detta innan intervjuerna var att informanterna 
skulle känna sig trygga och vilja svara på våra frågor. 
 
De forskningsetiska principerna: 

• Informationskravet: Forskaren skall informera informanterna om 
forskningens syfte, deras uppgift i projektet, vilka rättigheter de har och att 
de har rätt att avbryta intervjun när de vill.  

• Samtyckeskravet: Informanterna har själva rätt att besluta om sin 
medverkan i undersökningen. När minderåriga skall intervjuas bör man få 
vårdnadshavarens tillåtelse. 

• Konfidentialitetskravet: Informanternas uppgifter och identitet skall skyddas 
så långt som möjligt. 

• Nyttjandekravet: Uppgifterna som informanterna lämnar får endast 
användas för forskningsändamål, ej lämnas ut till kommersiellt bruk 
(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning, 2002). 

 
Innan intervjuerna informerades informanterna om att intervjuerna skulle spelas in 
på band och att det var endast vi, och eventuellt vår handledare, som skulle lyssna 
på det inspelade materialet. Vår avsikt med att använda bandspelaren var att vi 
kunde gå tillbaka till intervjusituationerna och för att vi skulle kunna koncentrera 
oss på intervjun istället för på det vi skriver. 
 
Vi förklarade vidare att deras identiteter skyddas och att materialet endast kommer 
att användas till denna studie. Vi informerade dem om att vi har tystnadsplikt och 
att de har rätt att inte svara på någon fråga och rätt att avbryta intervjun när de vill.  
 
 
Analys av empiri 
 
Vi har analyserat intervjuerna utifrån våra teoretiska utgångspunkter som 
innehåller interaktion och didaktik. Larsson (1986) menar att istället för att söka 
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efter skildringar söker man efter en innebörd, vilket innebär att man väljer att 
beskriva hur informanterna uppfattar något och inte hur det egentligen förhåller sig. 
Med hjälp av intervjuerna vill vi få en bild av pedagogernas och elevernas 
uppfattning om och syn på datoranvändandet i undervisningen, vad de tycker om 
datorn och hur de använder sig av den. 
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Resultat 
 
Inledning 
 
I resultatavsnittet presenterar vi pedagogernas och elevernas syn på datorn i 
skolan. Vi har valt att sammanfatta de svar vi anser vara mest relevanta för 
uppsatsen utifrån de didaktiska och teoretiska utgångspunkterna. 
 
Resultaten presenteras var för sig - pedagoger och elever. Dessa kapitel delas 
upp i underkategorier där vi har sammanställt svaren från respektive intervjugrupp. 
 

- Användningsområde: Pedagogernas och elevernas huvudsakligen 
användning av datorerna. 

- Hur arbetar ni/eleverna med datorerna?: Arbetssätt och medbestämmande. 
- Fördelar: Fördelar med datorn i skolans verksamhet utifrån ett pedagog- 

och elevperspektiv. 
- Nackdelar: Nackdelar med datorn i skolans verksamhet utifrån ett pedagog- 

och elevperspektiv. 
 
Pedagogernas och elevernas namn kommer att benämnas enligt följande;  
Pedagoger: Anneli, Margit, Eva, Ulla och Stina. 
Elever: Robert, Jenny, Luke, Layla och Gordon. 
 
Elevernas namn representerar var sin elevgrupp om 3-5 elever. Alla namn är 
fingerade. För att skilja åt svaren från respektive skola kommer vi i fortsättningen 
att benämna de som Viskarskolan och Tadaskolan. 
 
Vi har intervjuat fem pedagoger som arbetar i år 4-6. Pedagogerna arbetar på två 
olika skolor, Viskarskolan och Tadaskolan, två på den ena och tre på den andra. Vi 
har även intervjuat elever från de berörda pedagogernas klasser. Pedagogerna 
intervjuades enskilt1 och eleverna intervjuades gruppvis2. Sammanlagt, med 
pedagoger och elever, har vi gjort tio intervjuer som ligger till grund för vår 
undersökning. 
  
Vår uppfattning är att informanterna lämnade tydliga och utförliga svar och att de 
tyckte det var intressant och roligt att bli intervjuade. Vi upplevde inga svårigheter 
att få informanterna att ställa upp på intervjuer trots våra farhågor om skolornas 
hektiska vårschema. 
 
Förklaringar av datortermer och begrepp hänvisar vi till ”Ordlistan3”. 
 

                                                           
1 Bilaga 1 – Intervju Pedagoger 
2 Bilaga 2 – Intervju Elever 
3 Bilaga 3 – Ordlista 
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Pedagoger 
 
Användningsområde 
 

Intervjuare: Vad påverkar din användning av datorer? 

Eva: Det är många saker … mitt egna intresse styr mycket.  
Men det är den allmänna uppfattningen hos många lärare att  
eleverna kan mer än vad dom kan. 

Intervjuare: Stämmer det påståendet?” 

Eva: Det ligger i självförtroendet mycket, så man kan nog  
inspirera mer än vad man tror. 
 

På Tadaskolan säger pedagogerna att det är fyra av dem som har intresse att 
använda datorn i undervisningen. De känner självförtroende och ingen rädsla att 
använda nya program och de hjälper varandra. De anser att det inte gör något om 
en elev kan mer än dem, för då har de möjlighet att lära sig något av eleven.  
 

Intervjuare: Saknar du något program? 
Ulla: Man kan inte veta vad man saknar om man inte är där. 

 
På Viskarskolan används datorn sällan och pedagogerna tycker att eleverna är 
duktigare än dem på datorer. Ulla säger: ”Jag är inte haj på datorer själv.” Trots 
detta ser de möjligheterna med datorn och de vill inte motarbeta elevernas 
datoranvändande bara för att de känner sig osäkra för de ser att eleverna är 
duktiga och att de lär av varandra. De säger att de inte har samma intresse för 
datorer och att de saknar datavana. Ulla tillägger att hon vill lära sig mer om 
datorer för hon ser att de är bra i undervisningen. Pedagogerna på Viskarskolan 
berättar att de är i behov av datorutbildning så att de kan använda datorn mer i 
undervisningen. Ulla säger: ”Vi har inte direkt någon utbildning”, och hon anser att 
ju äldre elever man ska arbeta med, desto mer fortbildning behövs.  
 

Ulla: Ofta skriver dom något för hand, sedan vill de skriva ner det på datorn.  
 

På skolorna används datorn till att skriva och söka fakta. På Viskarskolan används 
datorn sällan i undervisningen medan man på Tadaskolan använder datorn 
dagligen, de har en projektor med vilken de presenterar PPT och strömmande 
media inför klassen och eleverna använder den för att redovisa sina egna arbeten. 
Pedagogerna på Tadaskolan berättar att de fotograferar med digitalkamera och 
söker hela tiden nya användningsområden för datorn och försöker utveckla sig 
själva. 
 
Margit berättar att eleverna i klassen inte får kopiera bilder eller texter från Internet. 
Om eleverna vill infoga t.ex. en bild i sitt arbete, målar de för hand och scannar 
sedan in bilden. 
 

Intervjuare: Vad använder du för program? 
Stina: Internet räknas väl inte som program antar jag? 
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I planeringen använder pedagogerna Word och fakta söker de på Internet. Google 
och Wikipedia används oftast till faktasökning. Pedagogerna på Tadaskolan 
arbetar med PPT för att göra bildspel och presentationer och Eva gör layouter i 
Publisher.  
 
Ulla säger att hon skriver oftast för hand och använder sällan datorn vid planering. 
På båda skolorna använder sig pedagogerna av FirstClass.  
 

Eva: Har fullt upp med de program jag har tillgång till. 
 

I undervisningen används Word till att skriva med och för att söka fakta används 
Internet och då framför allt Google och Wikipedia.  
Pedagogerna på Tadaskolan berättar att eleverna gör egna hemsidor i Word, 
redovisningar i PPT och de använder strömmande media som de visar inför hela 
klassen på projektorn. 
 
Pedagogerna anser sig själva vara dåligt insatta i vad det finns för pedagogiska 
program att använda sig av i undervisningen. 
 

Stina: Föräldrarna vet att de når oss på bästa sätt via mail, och det fungerar bra 
 

Pedagogerna på Viskarskolan använder inte datorn i stor utsträckning när det 
gäller att kommunicera med föräldrar eller kollegor. ”Jag skickar aldrig mail till 
föräldrarna om de inte skickat till mig först” (Ulla). Anneli har regelbunden 
mailkontakt med vissa föräldrar. Pedagogerna på Viskarskolan ska gå in på Kuben 
minst en gång om dagen för att se om de fått något meddelande från rektorn eller 
andra pedagoger. På Viskarskolan skriver de veckobreven för hand – på 
Tadaskolan skapas de på datorn. 
 
Pedagogerna på Tadaskolan har en konferens där de kommunicerar med 
varandra. De använder konferensen som ett bollplank där de bollar idéer med 
varandra och där kan de lämna och läsa information. På Tadaskolan har de tät 
mailkontakt med föräldrarna och kollegor. ”Det kan nästan gå till överdrift, man 
skriver mail till den andre som håller i lektionen” (Eva).  
 
Hur arbetar eleverna med datorerna? 
 

Margit: Datorn är ett naturligt inslag.  
 
Pedagogerna berättar att eleverna jobbar både enskilt och i grupp, på 
Viskarskolan jobbar de oftare enskilt än vad de gör i Tadaskolan. Det är 
pedagogen som bestämmer om eleverna får arbeta vid datorerna. Margit ser 
datorn som en naturlig del av undervisningen och säger att eleverna i stor grad 
använder datorn när det behövs. Ulla tycker det är bra att eleverna är medvetna 
om var de kan söka kunskap och att de klarar sig själva vid datorerna.  
 
 
Fördelar 
 

Intervjuare: Vad ser du för fördelar med datorn? 
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Ulla: Barn idag är lite mer självständiga och det har datorn gjort dem. 

 
Det är ett hjälpmedel för elever som har svårt att läsa och skriva, det underlättar för 
dem om de kan se sin text på datorn och de flesta elever tycker det är roligt att 
arbeta vid datorerna, säger Anneli. Margit tycker att det är bra att allt är så snabbt, 
hitta saker snabbt som kan visas för klassen på projektorn. En annan fördel är 
datorns rättstavningsfunktion som hjälper eleverna att stava. Ulla tycker att 
eleverna får bättre fantasi om de skriver sina berättelser direkt på datorn än om de 
skriver för hand. Stina framhåller nyttan med att skriva på datorn: ”För elever som 
inte gillar att skriva för hand är det en glädje att få skriva på datorn” (Stina). 
 
Eva har svårt att se undervisning utan datorer för hon använder dem så mycket. 
Hon anser att samhället använder datorn, så varför ska inte skolan göra det 
samma.  
 
 
Nackdelar 
 

Intervjuare: Finns det någon anledning till att de inte får  
söka fakta på Internet? 

Margit: Det är svårt för eleverna att vara kritiska,  
kolla källan, de är ganska godtrogna. 

 
Pedagogerna anser att eleverna har svårt att vara kritiska och tycker det är ett 
problem. Pedagogerna berättade att det är negativt att eleverna kommer in på 
Internetsidor som inte är passande för dem. Andra nackdelar är; tillgången på 
datorer, att datorerna är långsamma och de tekniska problemen.  
Anneli tycker det är tråkigt att eleverna inte längre målar egna bilder utan de 
skriver ut bilder från Internet. Hon anser att det känns som att eleverna inte längre 
litar på sin egen förmåga på att skapa. Ulla berättar att hon upplever det negativt 
att eleverna tycker att allt som inte görs på datorn blir jobbigt.  
 
En annan synpunkt på datoranvändandet och mailkontakten: ”Man kan inte sitta 
vid datorn hela dagen man måste prata med varandra också, det är en större 
interaktion mellan människor fast det är mindre kontakt … direkt kontakt alltså” 
(Eva). 
 
Anneli berättar att hon ibland upplever att datorn kan vara ett sätt att smita undan 
och spela spel. Ulla berättar att när elever som varit i datorsalen kommer tillbaks till 
klassrummet säger de att arbetet bara försvann. Då uppstår problemet att veta om 
det är som de säger eller att det är ett sätt att smita undan, att de har gjort något 
annat på datorn. Stina säger att det finns så mycket som lockar eleverna på 
datorerna och detta gör att eleverna får svårt att sålla. 
 
 
Elever 
 
Användningsområde 
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De elever som vi intervjuade, berättade att deras huvudsakliga 
användningsområde för datorn är att söka fakta på Internet och att skriva i Word. 
Internet används också i de fall där biblioteket inte kan tillhandahålla tillräckligt 
med böcker i det aktuella ämnet. Ett par elever upplever att böckerna på skolans 
bibliotek oftast är sönder eller nedkladdade och därför söker de fakta på Internet 
istället. ”Istället för att läsa en bok så kan man kolla på Internet … det är ju mycket 
snabbare” (Jenny). 
 
När de söker fakta använder de sig av Google eller Wikipedia och i viss mån 
Altavista. När de söker efter bilder eller filmer använder de sig av Youtube och 
Google.  
 

Robert: Man kan inte veta om allt är sant eller att allt inte stämmer då …  
 
Överlag vet eleverna att de kan söka fakta på Internet, men endast ett fåtal elever 
säger att de är kritiska till det de läser och ser. De har också uppmärksammat att 
när de söker efter fakta på Google, länkas de oftast till Wikipedia. 
En elev poängterar att de inte får skriva rakt av, utan att det måste vara egna ord. 
 

Luke: Det är roligare att skriva på en dator än för hand, det är skönare också.  
 
Datorerna används också av eleverna när de skriver och renskriver berättelser. 
Word är det vanligaste programmet för dessa uppgifter. De flesta elever upplever 
att de skriver mycket snabbare med datorn än för hand, men också att deras texter 
blir snyggare och renare när de använt datorn.  
 
Layla tycker sig få bättre fantasi när hon använder datorn. Skriver man berättelser 
för hand, får man ont i handen och tiden brukar inte räcka till.  
 
PPT används inte alls på Viskarskolan men desto mer på Tadaskolan. Eleverna på 
Tadaskolan använder PPT för att göra bildspel och presentationer. De elever som 
använder FirstClass upplevde den intressant i början, men tycker nu att det är 
tråkigt. Enligt eleverna är ingen inloggad på FirstClass så de kan t.ex. inte skicka 
meddelanden till varandra. Eleverna skulle gärna vilja se fler funktioner som gjorde 
den lite mer intressant. Publisher och Excel nämns också av eleverna, men dessa 
program används mycket sällan och det är pedagogerna som styr användningen.  
 
 
Hur arbetar ni med datorerna? 
 

Intervjuare: Får ni använda datorn när ni vill? 

Layla: Om vi frågar får vi använda datorn …  
det beror lite på vad det är vi vill göra. 

 
Alla elever berättar att det är pedagogen som bestämmer när datorn får användas 
under lektionerna. De säger också att de kan använda sig av datorn om de kan 
visa ett arbete som kräver dator. De upplever inte att pedagogen styr för mycket 
utan att det är bristen på datorer som är ett större problem. En del elever tycker att 
det är jobbigt att söka fakta ”(…) på något som är tråkigt” (Gordon), men att det är 
roligare att använda datorn än böcker för den uppgiften. 
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Fördelar 
 
Eleverna säger att det går mycket snabbare att skriva med datorn än för hand. 
Texten blir snyggare och de tycker det är skönt att slippa använda penna och 
papper. Vissa sa att de fick bättre fantasi när de skrev på datorn och funderade 
över varför de skulle använda sig av papper och penna när man ändå skulle 
renskriva i Word. 
 
Ett par elever tycker att det är enklare och snabbare att hitta fakta på nätet. 
Problemet med att hitta rätt bok finns inte då de använder datorn. ”Det finns 
kanske tre böcker på skolan och kanske … 50 på datorn” (Gordon). Eleverna 
tycker att det är viktigt att man lär sig att söka fakta och hur man skriver 
berättelser. 
 
 
Nackdelar 
 
Nästan alla elever tycker det är jobbigt när datorerna krånglar. Om de inte 
krånglar, är de sega och det finns program som inte är aktuella och inte används. 
Några elever på Viskarskolan anser att de inte finns någon datorundervisning i 
skolan. De tycker att det enda de använder datorn till i skolan är att söka fakta och 
skriva, och det kan de redan. Eleverna får mestadels lära sig själva och kan de 
inte, frågar de någon klasskamrat för det brukar alltid vara någon som kan. 
Eleverna på Tadaskolan säger att det behövs fler datorer i klassrummen. Nu får de 
gå in i andra klassrum och låna andras datorer och det tycker de inte så bra om. 
 

Robert: Det är mer positivt än negativt med datorn.  
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Analys 
 

”Information seeking is a practical activity with a specific objective: 
 to track down information that can be used to help clarify some uncertainty of the seekers part.” 

(Large, Tedd & Hartley 2001, s277) 
 
Inledning 
 
När vi utformade syften och frågeställningar hade vi ingen tanke på att jämföra 
informanterna eller skolorna, men vi anser att det underlag vi fick från intervjuerna 
var så intressant att vi valde att göra vissa jämförelser. Vi inser dock att 
intervjuunderlaget är för tunt för att kunna presentera en helt rättvis bedömning 
mellan skolorna och informanterna eller att kunna överföra resultatet till andra 
skolor och verksamhetsområden. För att uppnå det syftet skulle det krävas fler 
intervjuer. 
 
 
Användning  
 
Vår analys, utifrån resultatet, visar att det inte är tillgången till datorer som styr hur 
mycket de används, utan det som avgör är pedagogernas intresse och inställning. 
På Viskarskolan har de bättre tillgång till datorer i jämförelse med Tadaskolan, 
trots det används datorn i större utsträckning på Tadaskolan. Enligt Jedeskog 
(2000) finns det inget tydligt samband mellan antalet datorer på en skola och 
antalet datoranvändade pedagoger. Uppmärksamheten borde riktas mot meningen 
med datorn istället för tekniken eller tillgängligheten.   
 
Det har skett en förändring i skolan där pedagogen är en handledare och eleverna 
arbetar mer självständigt. Detta i sin tur verkar leda till stark individualisering bland 
elever och ytlig faktasökning (Folkesson, 2004). Meads spegelmodell (Bild 3), 
enligt Evenshaug och Hallen (2001), påvisar att det är genom interaktion med 
andra man skapar sin personliga identitet. De elever som lär sig själva uppfattar 
inte pedagogen som handledare eller pedagog, utan bara någon som finns där.  
 
 
Interaktion 
 
Eleverna arbetar både enskilt och i grupp vid datorerna. Pedagogerna upplever att 
eleverna klarar sig själva och upplever dem självständiga vid datorerna. Vår 
uppfattning är att om eleverna blir för autonoma kan det få negativa följder. 
Interaktionen mellan pedagog och elev försvinner och det blir svårt för pedagogen 
att veta vad eleven arbetar med och hur pedagogen kan hjälpa. Försvinner en 
förbindelse ur den didaktiska pyramiden (Bild2) rasar den.  
 
Vad får det för pedagogiska konsekvenser när eleven och pedagogen inte 
interagerar i direkt förbindelse, utan endast via innehåll och form? Pedagogen har 
planerat vad och hur eleven skall arbeta, men har ingen inblick i det som händer 
under arbetets gång. Bedömning och reflektion görs endast på grundval av de 
resultat eleverna presenterar, inte hur eleven har arbetat sig fram till resultatet 
(Bild4). Pedagogen kan då inte få svar på den, kanske viktigaste, didaktiska frågan 
– varför. Verksamheten kan endast utvecklas genom att kritiskt granska och 
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reflekterar över den (Tiller, 1999). Vi anser att det är hela arbetsprocessen som 
måste reflekteras och granskas, inte bara slutresultatet. 
 

 
 

Ofullständig didaktisk pyramid (Bild4) 
 
Den pedagogiska kritiken på att låta eleverna sitta själva och arbeta vid datorn är 
att man lär av varandra i ett socialt samspel (Evenshaug & Hallen, 2001). Risken 
är att eleverna lär felaktiga beteenden av varandra och har pedagogen inte inblick i 
detta är det svårt att upptäcka dessa mönster. Thornberg (2006) säger att 
individen kan lära sig felaktiga beteendemönster genom interaktion med varandra. 
Men Thornberg påpekar också att det inte är säkert att eleven agerar utifrån dessa 
normer. Enligt Dryden och Voss (2001) är det viktigare hur vi lär oss än vad vi lär 
oss, men alla behöver en baskunskap som är föränderlig. 
 
Eleverna blir motiverade och datorn ger ökade möjligheter till individualisering och 
samarbete (Folkesson, 2004). Elevernas uppfattning är att de vid vissa tillfällen lär 
sig själva eller ber sina klasskamrater om råd. Pedagogerna upplever att eleverna 
idag är mer självständiga – större interaktion mellan människor men mindre 
personlig kontakt.  
 
 
Autonomi 
 
Våra egna erfarenheter bekräftar detta faktum; har man inte haft en handledare 
har man antingen letat reda på lösningen själv eller lärt av någon vän. Fortfarande 
lär vi oss nya funktioner i program som vi arbetat med i många år. Vissa saker man 
lärt sig har man gjort på ett visst sätt, när någon sedan visat oss ett smidigare sätt 
att göra samma sak, tar man det till sig och efter ett tag använder man det nya 
sättet. Detta visar att det finns progression i det sociala samspelet samt att man 
aldrig blir fullärd. Risken med för stor autonomi, eller brist på interaktion mellan 
pedagog och elev, är att progressionen går till en viss punkt och eleven förväxlar 
sin kunskapsnivå med kompetens i ämnet. Interaktion är nödvändig för att alla ska 
få ut så mycket som möjligt av undervisningen samtidigt som det måste finnas en 
viss grad av autonomi i den pedagogiska verksamheten. Pedagogen måste ge 
eleverna förtroende och möjligheter att utvecklas för att söka egna vägar till 
kunskap. Vi anser att det är pedagogens uppgift att hitta en arbetsform för datorn 
där pedagogen förblir en handledare som interagerar med eleven.  
 
Det är skolans uppgift att låta eleven utveckla sin förmåga att ta ansvar (Lpo94, 
1998). Detta är endast möjligt om eleven blir delaktig i planering och utvärdering. 
Enligt Tiller (1999) krävs det, för att förverkliga en god skola, att eleverna släpps in 
med sina åsikter. Elever som får ansvar, tar ansvar. När elevens inflytande i 
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utbildningen ökar, betyder det inte att pedagogens roll försvinner, bara att den 
förändras.  
 
Friare arbetsformer med pedagogen som handledare tycks dock inte ge positiv 
utveckling (Folkesson, 2004). Istället menar hon att det har lett till ytlig 
faktasökning och stark individualisering där de svaga eleverna hamnar efter. 
Autonomin premierar de som kan ta initiativ och har kontroll.  
 
De farhågor som finns om datorer och Internet, att eleverna formas utan mänsklig 
kontakt när de sitter framför datorn, måste vägas mot de fördelar som finns. Vi 
menar att vilket pedagogiskt hjälpmedel som helst kan bli dåligt om man använder 
det fel. Korrekt använd är datorn en tillgång för både pedagog och elev.  
 
 
Förhållningssätt 
 
Kvaliteten på undervisningen hänger inte på det materiella, utan pedagogens 
inställning4. Pedagogernas självbild påverkar datoranvändandet. Det vi sett i våra 
intervjuer är att en pedagog med självkänsla, trygghet, nyfikenheten och inställning 
att använda datorn i undervisningen, använder den i större utsträckning än 
pedagoger som känner sig osäkra. Våra egna upplevelser stämmer överens med 
detta; har man en grundtrygghet att stå på, vågar man utforska möjligheterna. 
Detta påverkar, enligt Meads spegelmodell (Bild 3), också eleverna eftersom 
pedagogerna och elevernas självbild skapas i interaktionen eller bristen av den. 
 
Att använda en dator i undervisningen löser inga pedagogiska problem, det är 
pedagogens förhållningssätt som är grunden. Vi har hört elever säga att de tycker 
att tråkiga ämnen är tråkiga att söka fakta på. Troligen skulle vi ha hört liknande 
åsikter om de använde sig av biblioteket. Men eleverna förutsätter att så fort de 
använder datorn måste det vara ”roligt”. Vi anser att allt i skolan inte behöver vara 
roligt. Det är pedagogen som planerar och utvärderar, ser till att undervisningen är 
motiverande, stimulerande och kittlar elevernas nyfikenhet så eleven inte bara 
letar reda på det pedagogen vill utan också hittar svar på de frågor de själva har. 
Att ”ha roligt” är subjektivt och svårbedömt, och som pedagog försöka planera 
verksamheten utifrån det kriteriet är att utesluta de didaktiska tankarna. Enligt 
Alexandersson och Limberg (2004) har elevens intresse för uppgiften betydelse för 
hur de arbetar, men det krävs inte ett genuint intresse av eleven för uppgiften eller 
att pedagogen måste söka uppgifter som endast passar individen, utan att 
intresset för uppgiften kan växa under arbetets gång genom att pedagogen 
uppmuntrar eleven.  
 
 
Sammanfattning analys 
 

• Interaktion mellan pedagog och elev är viktig för att man skall kunna 
reflektera och bedöma den pedagogiska verksamheten. 

• Viss grad av autonomi är inte det samma som att eleven arbetar ensam. 
• Pedagogens inställning har betydelse för hur och vad eleven lär sig.  

 

                                                           
4 Seminarium Marita Lundström 2007-02-28 
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Diskussion 
 
Diskussionen är utformad utifrån våra tankar och tidigare forskning, angående 
pedagogers och elevers datoranvändning.  
 
 
Källkritik 
 
Informationssökning på Internet är mycket enkel idag. Vill man ha svar på något 
startar man sin dator, klickar på ikonen för att starta Internet, knappar in t.ex. 
Google och skriver sedan in ordet eller orden man vill ha svar på. Det finns 
information i överflöd, men hur mycket utbildning har pedagoger och elever i att 
gallra i massan av information? Långström och Viklund (2007) påpekar att det i 
största mån handlar om sunt förnuft i etiska och moraliska nätfrågor. Dessa 
kriterier kan endast upptäckas genom diskussioner med kollegor och elever. I 
intervjuerna berättade pedagoger och elever att man inte kan lita på allt man läser, 
samtidigt säger pedagogerna att det är svårt för eleverna att vara kritiska trots att 
de undervisat och diskuterat detta i klasserna. I vissa fall uppfattar pedagogerna 
eleverna godtrogna och att de har svårt att kontrollera fakta. Pedagogerna tycker 
att källkritiken är något de behöver jobba mer med i skolan. Enligt Långström och 
Viklund (2007) är det pedagogens uppgift att eleverna förstår skillnaden mellan 
fakta, förklaringar och åsikter.  
 
Leth och Thurén (2000) förklarar dessa skillnader: 

• Fakta – Något som är bevisbart i teorin.  
• Förklaringar – Eftersom det är en person som tolkar texten, t.ex. varför det 

är så hög arbetslöshet bland ungdomar, måste man ta hänsyn till vem 
personen är. En person med politisk agenda tolkar troligen på ett annat sätt 
än en arbetslös ungdom. 

• Åsikter – Detta är en åsikt av ämnet och därför måste man ta reda på vem 
det är som påstår, vem riktar sig personen till, vilken/vilka ståndpunkter har 
de osv.  

 
De som söker fakta måste också ta hänsyn till tidsaspekten, när uppdaterades 
sidan senast? Söker eleverna efter t.ex. befolkningsmängden i Finland, går det 
inte att hänvisa till källor som uppdaterades för tio år sedan (Leth & Thurén, 2000). 
Bland eleverna är det endast ett fåtal som nämner att man ska vara kritisk när man 
läser fakta på Internet. Lpo94 (1998) säger att skolans uppgift är att ge eleverna 
möjlighet att utveckla sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden.  
 
Vi anser att problemet med källkritiken måste ligga högt upp på skolans agenda.  
I samhället utsätts vi för intryck från många olika håll - radio, TV, tidningar osv. och 
därför är det viktigt att tidigt lära sig granska kritiskt, kunna sålla och skapa sig en 
egen bild av ”sanningen”. Enligt Läroplanen (Lpo94, 1998) är skolans uppdrag att 
främja lärandet så att eleven kan orientera sig i en komplex verklighet, en 
förändringstakt och ett stort informationsflöde. Leth och Thurén (2000) menar att 
Internet är massivt, oöverskådligt och föränderligt, därför måste det finnas en insikt 
om att kunskap på Internet är temporärt och bristfälligt. Fakta och felaktiga 
uppgifter blandas, och sprids lika fort och därför är det viktigt att hitta fallgroparna 
och hindren.  
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Vi anser att detta problem till en viss del kan avhjälpas genom att pedagogerna får 
utbildning i källkritik och hur de kan förmedla detta till eleverna.  
Under vår egen skoltid accepterades all fakta bara för att det stod i böcker, men 
vad säger att den faktan är mer tillförlitlig än den som finns på Internet? Vi anser 
att det handlar om att kritisk granska all fakta man konsumerar.  
 
 
Informationssökning 
 
Förmågan att identifiera, skaffa fram och använda information är en väsentlig 
kunskap i det ”informationssamhälle” som vi lever i (Large, Tedd & Hartley, 2001). 
Bland pedagogerna finns det viss skillnad i hur de ser på elevernas Internet-
användande. En del pedagoger låter inte eleverna använda Internet i lika stor 
utsträckning som de andra till att söka fakta, utan de vill att eleverna ska använda 
böcker och bibliotek. Det upplevs att eleverna kan vara okoncentrerade och de 
använder sin tid till annat när de använder datorn eller att de kopierar fakta rakt av. 
Enligt Alexandersson och Limberg (2004) används den största delen av tiden till 
själva sökningen. Sammanställning, reflektion och redovisning tar mindre tid i 
anspråk. 
 
Vi delar pedagogernas uppfattning om att det är fel att kopiera texter, men 
eleverna måste också få en förklaring till varför det är fel. Argumentationen måste 
gå på ett djupare plan där eleverna och pedagogerna ser på texter som ett 
dokument man kan lära sig av (Alexandersson & Limberg, 2004).  
 
En elev berättar att de inte får kopiera texter utan att de måste använda egna ord. 
De flesta elever är medvetna om att de inte får kopiera texter från Internet. För att 
inte kopiera utvecklar eleverna nya strategier; de kopierar delar av texten och 
skriver om dessa, flyttar om meningar, förkortar eller byter ord. Det viktiga är att 
eleverna ska förstå och granska den text de läser och inte kopiera (Alexandersson 
& Limberg, 2004). Vi anser att om elever uteslutande kopierar text från Internet 
måste det bero på hur uppgiften ser ut. Alla uppgifter går inte att säkra mot 
kopiering men genom att omformulera vissa arbetsuppgifter kan vi skapa 
producenter av information istället för konsumenter.  
 
Enligt Långström och Viklund (2007) bör pedagogerna själv lära sig att använda 
datorn och Internet till sökningar. Vi anser att detta leder till att samspelet mellan 
pedagoger och elever blir bättre när eleverna ser att pedagogen behärskar och 
känner till olika sökmetoder. Eleven och pedagogen interagerar och den didaktiska 
pyramiden (Bild 2) blir synlig i undervisningen.  
 
 
Användning 
 
Genom att teknikalisera skolan kan kommunerna säga att skolan är redo att möta 
framtiden, men tanken har inte förankrats hos pedagoger eller elever och 
dessutom har de inte frågat vad de behöver för detta. Bara för att datorerna finns, 
betyder det inte att det finns intresse och att de används. 
 
I vår undersökning har det framkommit att datorn i största del används till att skriva 
och söka fakta. En negativ påföljd av detta är att eleverna kan förlora intresset och 
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nyfikenheten att lära sig program och ta del av de möjligheter som finns med 
datorn, samtidigt tror de att de kan använda datorn när de använder sig av få och 
enkla funktioner. Enligt Alexandersson och Limberg (2004) blandar pedagoger och 
elever ihop datorkompetens med informationssökningskompetens. Bara för att en 
elev är duktig på att hitta information, betyder det inte att eleven vet hur det har 
gått till eller att denne kan använda datorn. Det är som att ge eleverna ett lånekort 
till biblioteket och sen inte berätta om hur man letar efter rätt bok. Vi anser att det 
inte räcker med att eleven lär sig skriva och söka fakta, det är också viktigt att 
eleven lär sig använda datorn, får baskunskap i hur datorn fungerar. 
 
Vi förstår att elever som använder datorn mycket på fritiden och har föräldrar som 
är duktiga och hjälper sitt barn, troligen har större kunskap om datorer och på så 
vis en fördel. Vi anser att i dagens samhälle krävs det mer och mer datorkunskap 
och därför är det viktigt att skolan arbetar för att alla ska ha möjlighet att tillägna sig 
datorkunskap. 
 
Pedagogerna på Tadaskolan använder projektorn mer i undervisningen än 
pedagogerna på Viskarskolan. Pedagogerna på Tadaskolan tycker att det är bra 
och smidigt att använda projektorn, med hjälp av den får de med sig hela klassen 
på en gång. Det positiva med att använda projektor är att lektionerna fylls med mer 
än text – det kan varieras med bilder och bildvisningar, pedagogen kan snabbt 
variera lektionerna och presentationen blir ett stöd för pedagogens dialog med 
eleverna. Risken är att lektionerna kan bli för fyllda med bilder och att eleverna då  
tröttas ut av informationen samt att lektionerna kan bli för mekaniska och 
opersonliga (Långström & Viklund, 2007). Pedagogen måste anpassa 
användningen utifrån elevernas ålder och gruppstorlek.  
 
Både elever och pedagoger är överens att det är pedagogerna som bestämmer 
om datorn används. Eleverna säger att de har möjlighet att påverka genom att 
fråga om de får använda datorn. Enligt Lpo94 (1998) skall pedagogen organisera 
arbetet i skolan så att eleverna successivt får fler och mer självständiga 
arbetsuppgifter. Detta innefattar även att de kan använda och tillägna sig nya 
metoder och ny kunskap genom varierande arbetsformer.  
 
De flesta elever tycker de skriver snabbare på datorn och upplever det lättare att få 
texten snygg och lättläst. Pedagogerna håller till viss del med, men tycker det är 
tråkigt att vissa elever inte litar till sin egen förmåga utan vill använda datorn till det 
mesta. Pedagogerna ser datorn som ett bra hjälpmedel för de elever som har svårt 
eller inte tycker om att skriva för hand.  
 
Eleverna tycker att det är roligare att arbeta med datorn än för hand, men trots 
detta tycker de att det kan vara tråkigt att söka fakta på något tråkigt ämne. Enligt 
Alexandersson och Limberg (2004) uppfattar elever, oavsett ålder, det lustbetonat 
och lättare att söka fakta på Internet än i böcker. 
 
Överlag förstår vi att pedagogerna låter eleverna använda datorn för att renskriva 
uppgifter eller lära sig rättstavning, men med tanke på den tidspress pedagogerna 
uppfattar, skulle vissa uppgifter kunna skrivas direkt på datorn. Är det så att 
eleverna får bättre fantasi, motivation och skriver snabbare på datorn, tycker vi att 
eleverna ska skriva fler arbeten direkt på datorn. Vi har inte intervjuat 
informanterna om deras syn på fantasi så vi har inga belägg för om det stämmer. 
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Det vi upptäckt är att en pedagog upplevde att eleverna fick bättre fantasi och en 
elev sa sig få bättre fantasi på datorn. 
 
Bland pedagoger och elever är uppfattningen att det finns för få datorer, eller 
tillgången till dom som finns, är dålig. Vissa eleverna önskar sig fler datorer och 
tror att de skulle arbeta mer om det fanns fler på skolan. Elevernas fokus på 
Viskarskolan är bristen på datorundervisning i skolan, medan eleverna på 
Tadaskolan fokuserar mer på att de vill ha fler datorer.  
 
 
Intresse 
 
Vi upplever att det är pedagogens intresse och inställning som är det primära för 
hur och i vilken utsträckning datorn används. Därför har skolans ledning ansvar för 
att pedagoger får utbildning i datorkunskap och hur datorn kan användas i olika 
ämnen och planering. Pedagogerna anpassar datorn efter skolans befintliga 
undervisning istället för att se datorn i en förändrad och annorlunda 
undervisningssituation (Jedeskog, 2000). Vi anser att datorn skall implementeras i 
undervisningen och detta kan leda till en skola som arbetar i nära samarbete med 
samhället. Skolans ansvar är att eleven utvecklar kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem (Lpo94, 1998). Och som samhället ser ut nu, 
kan det inte ske utan datorer. ”De gör det utanför skolan – varför då inte i sin 
undervisning?” (Långström & Viklund 2007, s.140) 
 
Pedagogerna på Tadaskolan tycker att datorn är bra, smidig och rolig att använda 
och pedagogerna hjälper varandra då de stöter på problem, försöker ständigt 
utveckla datoranvändandet och söker nya användningsområden. Alla som 
undervisar med hjälp av datorer måste ha hög beredskap. De måste försöka ligga 
före eleverna och sträva efter att själva ha bearbetat det de kan förutse, samt att 
de måste vara beredda på att möta sådant de inte kan förutse. Detta kan de 
endast göra om de själva begår misstag, gör nätsökningar och pratar med kollegor 
och ber dem om råd (Långström & Viklund, 2007). Pedagogerna på Viskarskolan 
ser att det finns stora möjligheter med datorer, men använder sig inte av den i så 
stor utsträckning. 
 
 
Datorn som mirakelgörare 
 
Som det framkommer i vår analys, påverkas inte undervisningens kvalitet av 
antalet datorer eller användningstimmar utan av pedagogens inställning. Enligt 
Jedeskog (2000) finns det inga garantier för att datorn skulle användas oftare om 
tillgången var bättre och det i sin tur leder inte till någon kvalitetsökning.  
 
Det finns inga belägg för att datoranvändande ger eleverna djupare kunskap. Till 
viss del ger datorn ökad problemlösningsförmåga, kreativitet, kritiskt tänkande och 
ansvarstagande, men i slutändan är uppgiften en instrumentell process där 
eleverna letar efter koden som hjälper dem att snabbt komma fram till den färdiga 
produkten. Koden är strategin eleverna försöker hitta och som stämmer överens 
med pedagogen krav – kan även benämnas avläsningskod (Alexandersson & 
Limberg, 2004). Genom varierad undervisning kan pedagogen ändra elevernas 
syn från produkttänkande till processtänkande, reproduktion till produktion och 
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förmedling av information till elevaktivitet (Arfwedson & Arfwedson, 2002). Vi ser 
detta som en övergång från Skinners behaviorism till Vygostkijs kognitivism. 
Eleverna betraktas inte längre som tomma kärl som fylls med information, utan 
som delaktiga medproducenter i skolans verksamhet. 
 
Vi anser att när skolor och pedagoger upptäcker ett nytt program eller en ny 
pedagogik, förlorar de fokus på det som kanske har gjort allt möjligt – 
självvärdering. Vi menar att man måste vara försiktig med att förbehållslöst hylla 
nya datorer eller program för progressionen, för en del av den utveckling 
pedagogerna upplever kan härledas till att de själva har fått en nystart i sitt egna 
pedagogiska ställningstagande och detta i sin tur speglar skolans verksamhet och 
elevernas resultat. Att kritiskt granska sin verksamhet är inte så vanligt trots att 
didaktiken kräver att pedagogen skall tänka på vad man gör, hur man gör det och 
varför! Genom uppföljningar och utvärderingar förbättrar pedagogen sin 
professionalitet och utvecklar befintliga teorier om pedagogiken (McNiff, 2005). 
 
 
Kommunikation 
 
I kommunikationen mellan pedagog och föräldrar ser vi en skillnad mellan 
Viskarskolan och Tadaskolan. På Viskarskolan är datorn inte det primära verktyget 
i kommunikationen med föräldrarna och kollegor. Alla pedagoger använder sig av 
mail, veckobrev och telefon, skillnaden är att på Viskarskolan skriver de 
veckobreven för hand och kontaktar vissa föräldrar via mailen, medan på 
Tadaskolan har de tät mailkontakt med föräldrarna, veckobreven skrivs med hjälp 
av datorn samt att de publiceras på skolans hemsida. Elever som inte har tillgång 
till Internet hemma kan skriva ut veckobrevet och ta med hem.  
 
Veckobreven på skolorna skrivs både för hand och på datorn. Vi tycker att det inte 
är viktigast hur man skriver dem utan vad som finns i dem. Att skriva för hand kan 
vara något som uppskattas av föräldrarna – pedagogerna tar sig tid för att göra 
den personlig. Att skicka veckobreven via mail – föräldrarna uppskattar att de får 
informationen snabbt och att den kan uppdateras samt att de kan maila in ev. 
frågor. Båda sätten fyller sin funktion och vi har inga åsikter om vilket som är bäst 
eller att föredra.  
 
Pedagogerna använder FirstClass mer än eleverna. Eleverna berättar att de 
använde programmet en hel del i början men nu tycker de det är trist att vara 
inloggad, det är inga andra där så det finns ingen att skicka meddelande till – de 
vill ha fler funktioner som gör programmet roligare. Pedagogernas användning av 
FirstClass är till stor del knuten till planering eller kontakt med övrig personal på 
skolan. 
 
I intervjun upplever vi att pedagogernas och elevernas syn på hur datorn används i 
undervisningen stämmer överens. Både pedagoger och elever säger att datorn 
används i högsta grad till att skriva och söka fakta. De är av samma åsikt att 
datorn är något bra som de vill använda sig mer av i skolans verksamhet. Datorn 
har blivit en stor del av elevernas dagliga kommunikation och 
informationshanterande (Långström & Viklund, 2007). De använder sig av datorn 
utanför skolan, därför ska skolan använda sig av den. Lpo94 (1998) säger att 
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skolan skall förmedla beständiga kunskaper som utgör de referensramar samhället 
består av – skolans verksamhet skall präglas av samhället. 
 
 
Tekniskt krångel 
 
Pedagoger och elever tycker det är tråkigt när datorerna krånglar. Eleverna 
använder en stor del av skolans arbetstid till att vänta på att tekniska problem 
löses. En del av det tekniska krånglet kan härledas till bristen på grundläggande 
datorkunskap hos elever eller pedagoger. Uppfattningen är att allt tekniskt krångel 
inte behöver vara så som det ser ut. Okunskap om hur man använder datorn läggs 
då utanför deras egen påverkan genom att de kallar det för ”teknisk krångel” 
(Alexandersson & Limberg, 2004). 
 
Vår åsikt är att det underlättar om det finns grundläggande datorkunskap, kunskap 
gör att man inte är rädd för problem eller rädd att försöka lösa dessa. Oron att 
använda datorn minskar i takt med höjd kompetens (Jedeskog, 2000). 
Datorkrånglet är frustrerande och informanterna känner en viss oro över att förlita 
sig på datorn i undervisningssituationer. Vad gör de om datorn inte fungerar? Detta 
kan sättas i samband med att vissa kommuner centraliserar sin tekniska support 
och därför kan de små tekniska problemen bli stora. Alla problem som rör 
datorerna på skolan måste gå genom den tekniska supporten, det kan gå dagar 
innan supporten hinner rätta till felet, ett fel som kanske tar två minuter att rätta till 
kan istället ta flera dagar. Är det så trögarbetat med datorn förstår vi om 
pedagogerna tröttnar på att vänta och drar sig för att använda dem. Skolans 
ledning måste ta ansvar för utvecklingen så att arbetet decentraliseras och utgår 
från skolans verksamhet och behov (Ljunghill, 2003). 
 
Vi tycker att pedagogerna ska ha befogenhet att rätta till enklare fel och 
uppgradera programvara. Det finns programvara som behövs för att kunna se 
vissa saker på Internet, programvaran uppdaterar sig automatiskt så pedagogerna 
behöver inte någon större kunskap för att klara av detta, det enda de behöver är 
befogenheten.  
 
 
Ledningens ansvar 
 
Rektorns ansvar är större än att bara skaffa datorer till skolan. Bara för att man 
skaffat datorer behöver det inte revolutionera undervisningen. Datorn är ingen 
mirakelgörare, men med rätt utbildning kan man få kunskap om hur datorn kan 
användas, då ökar möjligheterna att datorn används.  Det är rektorns ansvar att se 
till att pedagogerna får den datorutbildning som behövs. 
 
På skolorna brukar det finnas eldsjälar som ofta har ett starkt intresse och tycker 
det är spännande med nya saker i skolan. Dessa personer kan dra ett stort lass 
själva när det gäller att introducera något nytt. Vi tycker rektorn har ansvar för att 
uppmuntra, underlätta och eventuellt belöna eldsjälen. Rektorn får inte luta sig 
tillbaka och tycka det är bra att någon tar tag i detta utan uppmuntra. Vi tycker det 
är viktigt att skolorna och då rektorerna tillvara tar dessa eldsjälar, de kan ofta göra 
mycket för skolan. Rektorn bör ge dem tid och utrymme att utveckla användandet 
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så de inte behöver lägga extra tid för det. Risken finns att eldsjälen tillslut tröttnar 
på att vara drivande och aldrig få stöd.   
 
Skolledarna har alltid det yttersta ansvaret och de ska se till att det finns medel för 
att nå de uppsatta målen, utifrån de förutsättningar verksamheterna har (Ljunghill, 
2003). 
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Vidare forskning 
 
En forskare kommer aldrig att få svar på alla de frågor han/hon ställer och därför 
kommer det alltid att finnas behov av vidare forskning. Vi har under arbetets gång 
upptäckt att allting är relaterat till varandra och kan ses ur många olika synvinklar. 
Eftersom vi inte har undersökt pedagogers eller elevers kunskapsnivå på datorn 
skulle man kunna arbeta vidare med det för att senare implementera det med 
användningsfrekvensen – Använder it-utbildade pedagoger/elever datorn mer än 
outbildade?  
 
En annan aspekt är pedagogers och elevers användning av datorn till privat bruk 
och vilken påverkan har den på deras syn/användning. Detta är intressant dels ur 
en social synvinkel, eftersom vi ser att datorn finns överallt i samhället, och dels för 
att skolan skall arbeta i nära samarbete med elevers sociala miljö. Hur påverkar 
t.ex. föräldrars inställning?  
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Bilaga 1 - Intervju Pedagoger 
 
Berätta om något tillfälle du använt dig av datorn i undervisningen? 
 
Vad påverkar användandet av datorn? 
 
Vem bestämmer om datorn får användas? 
 
Vilka program används i undervisningen? 
 
Vilka program använder du i planeringen? 
 
Finns det något program du saknar? 
 
Arbetar eleverna enskilt eller i grupp vid datorerna? 
 
Vem tar initiativet till att arbeta med datorerna? 
 
Använder du multimedia i undervisningen? 
 
Använder du datorn i kommunikationen med föräldrar och kollegor? 
 
Vilka fördelar ser du med datorn i undervisningen? 
 
Vilka nackdelar ser du med datorn i undervisningen? 
 
Är det något du vill tillägga? 



 

Bilaga 2 - Intervju elever 
 
Vad använder ni datorerna till på skolan? 
 
Får ni använda datorerna när ni vill? 
 
Vem bestämmer om datorerna får användas? 
 
Vad använder ni för program? 
 
Finns det något program ni saknar på skolan? 
 
Använder ni er av multimedia? 
 
Hur arbetar ni med datorerna? Enskilt eller i grupp? 
 
Vad lär ni er med datorerna? 
 
Vad är roligt med datorer? 
 
Vad är tråkigt med datorer? 
 
Är det något ni vill tillägga? 
 



 

Bilaga 3 - Ordlista 
 
Altavista - Söktjänst på internet. Se sökmotor/söktjänst. 
 
Chatta – Ordet kommer från engelskan och betyder ”att småprata”. Chattandet 
sker för det mesta över internet. 
 
Community – Sv övers: Nätgemenskap. Mötesplats på nätet där användare kan 
träffas t.ex. Lunarstorm, myspace, skunk, facebook. 
 
Excel – Kalkylprogram som utför matematiska beräkningar 
 
FirstClass – Elektronisk anslagstavla där användare kan skicka mail, skriva 
meddelanden och sända/ta emot filer. 
 
Google – Söktjänst på Internet. Se sökmotor/söktjänst. 
 
Internet Explorer – Program som som gör det möjligt för användare att hämta, 
tolka och återge dokument dvs. surfa på Internet.  
 
Kuben – Nätverk för datorer. T.ex. kuben i Trollhättan sammankopplar alla 
kommunens datorer till ett stort nätverk så att man kan nå alla anställda. 
 
Lunarstorm – Se community. 
 
Nätet – Förkortning av datornätverk. Att surfa på nätet; innebär att man använder 
sig av internet dvs. ett nätverk av datorer. 
 
Power Point/PPT – Presentationsprogram för bilder, text och musik. 
 
Projektor – Apparat som används för att visa stora bilder eller strömmande media 
på t.ex. en skärm eller en duk. 
 
Publisher – Ordbehandlingsprogram med möjlighet till sidlayouter t.ex. tidningar. 
 
Scanner/Scanna – Apparat som läser in bilder och omvandlar det till digitala 
bilder. Att scanna är att använda sig av en scanner. 
 
Strömmande media (streaming) - Uppspelande av ljud och video på datorn 
samtidigt som de överförs från Internet. Direktsänd media. 
 
Support – Svensk övers: Stöd. T.ex. datasupport – tjänst som hjälper till vid 
tekniska frågor. 
 
Sökmotor/söktjänst (eng. övers: search engine) – Söktjänsten gör det möjligt 
för användaren att söka efter innehåll på Internet genom specifika nyckelord. T.ex. 
söker man efter cykeldelar i Dalarna, skriver man detta i söktjänstens sökruta. De 
mest förekommande sökmotorer just nu är Yahoo, Google och Altavista.  
 
Youtube – Sida på Internet där användare kan lägga upp sina egna videoklipp så 
att alla kan se dessa. 



 

 
Wikipedia –Internetbaserad fri encyklopedi som utvecklas av sina användare. Alla 
kan läsa och redigera fakta på wikipedia. 
 
Word – Ordbehandlingsprogram för datorer. 
 
 
Källor:  
Natinalencyklopedin 
Wikipedia 
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