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Uppsatsen syftar till att undersöka former och frekvens av IKT i ett kommunikativt syfte i 
skolan. 

I bakgrunden presenteras att kommunikation med datorerna sätter sin prägel på människors liv 
och Internet påverkar i hög grad den dagliga tillvaron.  Hur tillgången till datorer är i svenska 
hem och skola samt vilken betydelse datorns placering i har arbetssituationen belyses. 

I den teoretiska bakgrunden beskrivs vad kommunikation och information är, att vi alltid 
kommunicerar men det är skillnad på de medel som används. Här belyses även datorns 
betydelse för kommunikation inom informations- och kommunikationstekniken (IKT). Här 
exemplifieras vidare datorn i ett pedagogiskt syfte och dess användning inom skolan samt att 
kringmiljön är viktig. 

Studien är huvudsakligen baserad på en kvantitativ metodinriktning i form av en 
enkätundersökning där lärare och elever vid tre skolor i sex olika klasser svarar på frågor kring 
datorns nyttjande både inom skolan och i hemmet. 

Resultatet visar att både elever och lärare är frekventa användare av datorer och kommunicerar 
via IKT i olika former. Båda grupperna är positiva till att i ökad grad kommunicera via IKT. 
Däremot tyder resultatet på att eleverna inte erbjuds eller tillåts att använda datorer och 
kommunicera via IKT i den utsträckning som kan uppfattas som rimlig både utifrån ett 
läroplansperspektiv och utifrån elevers förutsättningar och önskan. 

Generellt sett är dock elever nöjda med det arbetssätt läraren använder sig av i undervisningen, 
eftersom eleven inte vet av något annat. Datorn är fysiskt placerad centralt i lärares arbetsmiljö 
i skolan men det gäller dock inte för eleverna som inte kan utnyttja samma arbetsformer. 

 

En pedagogisk implikation av denna studie är att datorernas placering – det vill säga brist på 
central placering – leder till brister i möjligheter att utnyttja de moderna 
kommunikationsformer som är en del av elevernas vardag. Eleverna söker information och 
surfar på nätet hemma men sällan eller aldrig i skolan. En avgörande faktor är också lärarnas 
inställning till tillämpandet av IKT i undervisningen. 
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The object with this study is to examine the forms and frequency of the use of ICT for 
communicative purposes within the educational system. 

In the background the fact is established that communication with computers shape peoples 
lives and that the Internet have a great influence on every day life. The accessibility to 
computers in Swedish homes and schools and the significance of the placement of the 
computer within the works situation is also illustrated. 

The theoretical background gives a description of what communication and Information is, 
that we always communicate, but also that the means differ in doing so. Here is also the 
significance of the computer for communication within ICT emphasized. The computer is 
exemplifyed for an educational purpose, it’s use in school and the importance of the 
pedagogical environment is also stressed. 

The study is mainly based on a quantitative method in forms of an inquiry where teachers and 
pupils at there different schools in six different grades answers questions about computer 
usage both in school and at home. 

The result signifyes that both pupils and teachers are frequent users of computers and that they 
communicate through different modes of  ICT. Both categories are positive to an increased use 
of ICT as a method of communication. The result, however, points out that pupils are not 
granted the possibility or are not allowed to make use of computers and to communicate 
through ICT to that extent which seems reasonable form a curricular perspective and the 
requirements and wishes of the pupils. 

In general, however, are the pupils content with the working methods that the teachers are 
making use of in their tuition, (probably) since they know of no other method. The computer is 
physically centrally placed in the teachers working environment in school, but that is not the 
case for the pupils who are able to make use of the same working methods themselves. 

An educational implication of this study is that the placement of the computers – that is the 
lack of central placement – causes difficulties in making use of modern means of 
communication, which is an integrated part of the pupils’ everyday life. The pupils search for 
information on the Internet at home but rarely or never while in school. A decisive element is 
also the attitude of the teachers to the application of ICT in the daily pedagogical activity. 
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1. BAKGRUND 
 

Datorer har varit och är ett ganska stort intresse i mitt liv. Kommunikation med hjälp av 
datorer och Internet genomsyrar det dagliga livet både inom humanistiska och tekniska 
områden. Det har skett en förändring i den svenska skolan på senare år i och med tillkomsten 
av nya läroplaner, timplaner och kursplaner. Denna förändring kan även ses tydligt i 
utvecklingen av ny teknik. Vi kan idag inte se hur samhället ser ut i morgon. Internet1 fanns 
inte tillgängligt för alla och envar för 10 år sedan. Utvecklingen går snabbt där vi kan följa 
med och utveckla oss själva eller försöka att hindra utvecklingen. Jag är övertygad om att 
skolan måste hänga med och vara en del av samhället. Det skrivs i boken Lärare av i morgon 
följande: ”Skolan är en del av det moderna samhället och kan inte enbart förstås i och genom 
sig själv.” (Carlgren, 2003, s. 87). Skolan är en institution som präglas av vilka lärare och 
elever som vistas där. 

I lärarutbildningen ingår det ett inslag, den verksamhetsförlagda utbildningsdelen (VFU), där 
jag som student har förmånen att få komma ut till ett flertal skolor för att sätta mig in i lärarens 
dagliga arbete. Denna del av utbildningen har varit mycket skiftande i både positiv och negativ 
bemärkelse. En av många olika företeelser jag har fått insikt i är datoranvändandet i olika 
skolor. I VFU och tidigare undersökande studier på olika skolor och pedagogiska 
verksamheter har jag sett stora skillnader i hur Informations- och kommunikations-teknik 
(IKT) utnyttjas inom skolan. Det finns många åsikter om hur elever klarar sig med IKT. 
Somliga lärare och studenter är entusiastiska medan andra inom denna grupp ser det negativa. 
Ett är dock klart att inom specialpedagogiken så har IKT rönt framgång, till exempel så finns 
IT universitetet i Göteborg som anordnar kurser inom detta IKT. 

Av ovannämnda orsaker har jag blivit intresserad av hur lärare och elever utnyttjar datorn som 
ett pedagogiskt verktyg i utbildningen och det jag finner mest intressant är hur lärare och 
elever kommunicerar med hjälp av datorer via nätverk (LAN) och Internet. Vad kan förväntas 
från såväl lärare som elever i dagens skolor när det gäller datoranvändningen i ett 
kommunikativt syfte i och kring undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Internet är det överlägset största globala datornätverket. Det är resultatet av att efter många lokala datornät i 

världen har kunnat kopplas samman utan andra vinstintressen än den egna nyttan för dem som äger de olika 
delnäten. Det nödvändiga forskningsarbetet som ligger till grund för detta påbörjades på 1960-talet och 
bekostades av amerikanska försvaret. Det kommersiella genombrottet kom i början och mitten av 1990-talet 
och hängde starkt samman med den första grafiska webbläsaren. Efter detta har det varit ogenomförbart att 
lansera nya datanät som inte är anslutna till Internet. [http://susning.nu/Internet (20060927)] 
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I min tidigare profession som utvecklingsingenjör på Radi Medical systems AB i Uppsala2 är 
kommunikation med hjälp av datorn en naturlig del i vardagsarbetet, externt som internt. 
Under min utbildningstid på högskolan i Skövde har jag sett att detta arbetssätt inte utnyttjas 
till fullo på de skolor som jag varit i kontakt med, även på högskolan kan jag se stora brister i 
kommunikationsanvändande via IKT. Därför är jag övertygad om att jag med min erfarenhet 
och denna studie får kunskap i min nya och framtida yrkesroll som lärare. Jag hoppas att detta 
arbete skall vara till nytta även för kolleger och skolor, kanske öppnar det en dörr för ett bättre 
utnyttjande av kommunikation med hjälp av datorer och Internet. Mikael Alexandersson 
(2001) skriver i sin bok Bland barn och datorer att IKT inte nödvändigtvis behöver förändra 
skolans praxis utan att det pedagogiska sammanhanget och den vuxnes pedagogiska arbete 
driver mot en tänkbar utveckling. Därför är det av vikt att vi ser IKT som en del av samhället 
samt att vi vidareutbildar oss inom detta område (Alexandersson, 2001). Att vidareutbilda sig 
inom IKT är lika viktigt och naturligt som vilket annat ämne som helst.  

Nästan alla företag använder datorer och Internet. Tillgången till och användningen av IT är 
mycket hög bland svenska företag. Under januari 2004 använde omkring 96 procent av 
företagen med tio anställda eller fler datorer. En nästan lika hög andel, cirka 95 procent, hade 
tillgång till Internet. Skillnaderna mellan branscher samt mellan stora och små företag är 
relativt sett små. 
(SCB. 2004 Företagens användning av datorer och Internet. s.5) 

Vidare visar SCB3 att företagen i allt större utsträckning ansluter sig till höghastig-
hetsanslutningar4 samt till mobiltelefonnätet. 2004 hade 82 procent av företagen en egen 
hemsida. De vill ha en direkt kommunikation med kunden. Kopplingen mellan det dagliga 
arbets- och privatlivet i den kunskap som skolan förbereder elever för, visades i A-ekonomi 
den 12 januari 2007 där man visar på en dramatisk ökning av näthandeln, det vill säga det är 
kontakten mellan företaget och kunden som leder till en affär via kommunikation.  

 

Det visar sig också enligt SCB att 2005 
hade 80% av svenska hushåll tillgång till 
dator, vilket också talar om att 20% inte 
har tillgång till dator, vilket skall beaktas i 
skolans inställning till datoranvändandet. 
(Tabell 1 visar på ökningen av datorer i 
svenska hem mellan 1980 – 2005). Alla 
medborgare i Sverige har inte tillgång till 
datorer. 

 

 

 

                                                 
2 Radi Medickal Systems AB är ett medicintekniskt företag som främst är inriktat mot tekniska instrument inom 

kardiologi.  
3 Statistiska centralbyrån 
4 Höghastighetsanslutningar definieras som DSL-anslutningar (ADSL, SDSL eller liknande) samt andra fasta 

anslutningar (t.ex. fiber eller radiolänk). 
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På KK5-stiftelsens hemsida:  

Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga 
lärare, skolledare och elever har tillgång till dator i hemmet och samtidigt är 
internetpenetrationen hög. Inkluderar vi även tillgången på IT-verktyg i skolan, visar det sig 
att det i princip inte är någon som saknar tillgång till dator eller Internet. 
(It i skolan 2003 s. 117) 

Vidare visar artikeln att datortätheten i svenska skolor är hög. En fråga som jag genast ställer 
mig då är; vad betraktas som hög? Är det en till två datorer i varje klassrum. Eller betyder det 
en datasal med 20 datorer? En sak som SCB konstaterar är att datoranvändningen bland elever 
har ökat i den svenska skolan både på grundskole- och gymnasienivå (Hylén, 2003, s. 20) samt 
att tillgången till dator ökar i svenska hem. http://www.scb.se [www dokument 2007-05-24] I 
Hyléns (2003) rapport visar det sig att även lärare ökar sitt datoranvändande i hemmet men 
minskar användningen av dator i skolan. Även användningen av datorer som 
undervisningsmedel har minskat under de senaste åren. Lärarna använder dator i första hand 
till att söka information och förbereda lektioner och att kommunicera men det är mest privat 
karaktär på kommunikationen. Datorn används mer inom undervisningen ju högre upp i 
åldrarna eleverna är. Inom skolledning är det för administrativa uppgifter och för att 
kommunicera med varandra som man använder datorn. Hyléns (2003). 

Sverige har halkat efter vad gäller datoranvändningen i skolan vilket styrks av Jan Hyléns 
(2003) i hans artikel IT i skolan – en internationell jämförelse. Vi ligger i topp endast när det 
gäller elevernas Internetanvändning och datortätheten på gymnasiet. Men på flera viktiga 
områden har andra länder passerat Sverige. Det visar en internationell jämförelse i ny rapport 
från KK-stiftelsen. Våra nordiska grannländer, samt Storbritannien och Nederländerna 
placerar sig på ett antal viktiga områden före Sverige. Det gäller till exempel antalet timmar 
som lärarna använder IT i undervisningen eller datortätheten i grundskolan (Hylén 2003).  

En fråga av ovanstående resonemang är om tillgången till datorer är det samma som arbete 
och kommunikation med hjälp av datorer? Enligt SCB är tillgängligheten är relativt hög vad 
gäller hårdvaran, men hur ser det ut med mjukvara och arbetssätt? 

 

                                                 
5 KK-siftelsen = Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling har som mål att främja kompetensutveckling 

och att skapa förutsättningar för ekonomiskt tillväxt. 
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2. SYFTE 
 

Syftet är att ta reda på nyckelfaktorer som kan påverka elevernas datoranvändande i ett 
kommunikativt syfte i skolan, samt hur kommunikationen med tillgång till Internet mellan 
lärare och elev används. Detta sker genom att studera lärare och elevers tillgång till, kännedom 
om och användning av IKT genom att utforska lärarnas och elevernas användningsområden, 
tillgång till och attityder gentemot datorer, och Internet i sitt arbete. Detta för att se om IKT 
fungerar som en resurs i skolarbetet eller inte.  

 

2.1 FRÅGESTÄLLNING 
 

Vad kan inverka på datoranvändandet i skolan? 

Hur förhåller sig lärarens och elevens kommunikation med hjälp av IKT till skolans uppdrag? 

Använder sig lärare och elever av IKT i ett kommunikativt syfte? 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
 

3.1 KOMMUNIKATION 
 

Kommunikation eller kommunicera gör vi dagligen, vi pratar, diskuterar och anförtror oss till 
varandra. Lev S. Vygotskij menar att kommunikation har stor betydelse för tänkande och 
lärande. Är det någon skillnad på hur vi kommunicerar? Nej det är bara skillnad på mediet, 
dator, papper och penna, kroppen, teckenspråk eller med ord. Alla former av kommunikation 
leder fram till ett utbyte av något. Kommunikation enligt Nationalencyklopedin: 

Kommunikation är att överföra information eller meddelanden mellan människor, djur, 
växter eller apparater. För att kommunicera behöver man ett språk eller en kod, till exempel 
tal, skrift och programmeringsspråk för datorer. Man behöver också ett fysiskt medel för att 
överföra informationen, exempelvis kroppen, papper eller dator. 
http://www.ne.se [www document 2007-05-24] 

Människan har ett behov av att kommunicera. Redan hos det nyfödda barnet märks 
tillfredställelse när kontakt uppnås. Detta är grunden för en fullvärdig psykisk, social och 
kulturell utveckling enligt Jean Piaget6 (Kroksmark 2003). Människan har alltid utvecklat 
uttrycksmedel och kommunikation exempelvis som alfabetisk skrift, morsealfabetet, 
teckenspråk och programmeringsspråk för datorer. Vi har uppfunnit mera tekniska attiraljer 
för att kommunicera över stora avstånd i rum och tid. Radiovågor var ett av de första sätten att 
kommunicera snabbt över långa avstånd, sedan kom utvecklingen av telefoni och 
kommunikation av ljud och bild i radio och TV. I dagens samhälle når vi varandra globalt med 
datorer och satelliter. Genom Internet kan i princip alla människor med tillgång till telefon, 
modem och dator kommunicera med alla andra människor som har liknande utrustning. Man 
kan också få tillgång till mycket stora kunskapsmassor inom praktiskt taget alla områden av 
samhällslivet Rydgård (2001). 

En sak är säker, nämligen att Internet har förändrat vårt kommunikationsmönster. Den stora 
förändringen är att i dagens IKT-samhälle har vi masskommunikation det vill säga att vi kan 
på ett enkelt sätt nå ut till många fler människor och på kortare tid än för bara 10 talet år 
sedan. Vi har sändaren som delger ett budskap i flera kanaler där en eller flera mottagare tar 
del av informationen. Sedan finns det en återkoppling mellan mottagaren och sändaren. Så har 
alltid kommunikation fungerat, skillnaden i dag är att fler kan ta emot ett budskap och på 
långa avstånd utan att vara i fysisk närvaro av varandra. (Bergström, 2003) 

I boken Lärande i praktiken skriver Säljö (2000, s, 37) ”det är genom kommunikation som 
individen blir delaktig”7 Säljö talar om ett aktivt deltagande som gör att vi lär oss, genom att 
lyssna och delta får vi en bild av världen runt omkring oss. Det är ett kommunikativt förlopp 
att se och lära hur andra gör, en lärande handling. Det är samtal (kommunikation) som binder 
samman människor. Vi lär oss något nytt var vi än befinner oss. 

                                                 
6 Jean Piaget (1896-1980) menade att barnet rekonstruerar världen med intellektets ritningar och erfarenhetens 

byggstenar. 
7 Detta skrivs det även om i Alexanderssons (2001) bok, barn och datorer. 
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Tack vare att alla går i skolan och lär sig läsa och skriva kan vi med dagens teknik, datorn, 
snabbt och enkelt söka kunskap över hela världen. Så det skrivna ordet är också en 
förutsättning för kunskap. Vi kan även kommunicera över Internet och det kallas då för 
datakommunikation 

Datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (datorer, terminaler 
etc.). Den enklaste formen av datakommunikation är då två stationer kommunicerar via en 
direkt uppkopplad förbindelse. Oftare sker datakommunikation mellan två stationer över 
speciellt inrättade nät eller över det allmänna telenätet (jfr ISDN), vilket hanterar tjänster för 
såväl tal som data och bild. Under flera decennier har dessutom det vanliga telefonnätet 
utnyttjats. Via modem (modulator-demodulator), som anpassar datorers eller terminalers 
digitala signaler till telefonkanalen, kopplar man upp en förbindelse mellan två stationer över 
telefonnätet. (http://www.ne.se [www document 2007-05-24]) 

Jean Piaget menar att den genetiska synen på utvecklingen innebär att man ser på eleven som 
en aktiv varelse, som är anpassningsbar. Nya och okända fenomen måste undersökas och 
förklaras. Nya tekniker är då ett medium för dessa teorier det vill säga: barnets mognad och 
tidigare erfarenhet är avgörande för hur det uppfattar omgivningen. Piaget visade en struktur 
för hur barn tänker, utvecklas och lär sig. Den teorin kallas ibland för den genetiska 
strukturalismen. (Bonniers Stora Lexikon, 2001)  

Som art är människan läraktig. Faktum är att detta är ett av hennes mest utmärkande drag: 
förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Men lärande 
är ingen homogen eller endimensionell företeelse eller process. (Säljö, 2000. s. 9.) 

Roger Säljö8 tillhör gruppen sociokulturellt lärande, han menar att vår kunskapsutveckling 
sker på grund av teknologin. Det är genom den tekniska utvecklingen vi får kunskaper och 
information enligt Säljö.  

Men det är inte bara vad eller hur mycket vi skall lära oss som förändras. En grundläggande 
tes i det följande är att också de sätt på vilka vi lär och tar del av kunskaper är beroende av i 
vilka kulturella omständigheter vi lever. (Säljö, 2000 s. 14.) 

Alexandersson (2001) nämner två olika perspektiv på lärande via IKT. Lärandet kan ses som 
erövrande och inhämtande av information och lärandet uppfattas som ett socialt deltagande i 
olika sammanhang.  

Information är när det finns en sändare där mottagaren inte har möjlighet att besvara 
budskapet, reklam visar på ett bra sätt vad information är. Du kan inte bemöta när reklamen 
delges dig. Undantag är när reklamen levereras av en fysisk person, då kan du bemöta 
hans/hennes argumentation, men då är det inte information utan kommunikation. 
Teknikinformation är till exempel en teknisk produkt med tillhörande dokumentation, som 
felsökningsschema om TV:n inte fungerar. Där får man en förklaring, från att sladden inte 
sitter i till att slå på strömbrytaren eller att kontakta en serviceman. Här övergår informationen 
till en kommunikation. Att söka på nätet efter fakta är information.  

Kommunikation är utbyte av information, det kan följaktligen ske muntligt, kroppsligt, 
skriftligt, visuellt eller tekniskt. Det viktiga är att informationen går fram och tillbaka annars är 
det information om meddelandet går i en riktning. I informationsteknikens kommunikation 
kan det finnas och finns det flervägskommunikation; det vill säga flera avsändare och 
mottagare är delaktiga och medverkar i kommunikationen. 

                                                 
8 Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet sedan 1997. 
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3.1.1 INFORMATIONSTEKNIKEN 

 

Tekniken förändras över tiden. Så är det också med informationstekniken. Peder Jensen (1998) 
har på uppdrag av Skolverket följt utvecklingen under ett par år för att se på förändringen i 
informationstekniken i den svenska skolan och sammanställt detta i boken 
Informationstekniken i skolan. I denna skrift visar han bland annat att man inte nödvändigtvis 
lär sig mera med den nya tekniken men man får ett större upptagningsområde och en större del 
av kunskap på ett snabbare sätt. KK-stiftelsen vill att informationstekniken skall medverka till 
att förändra skolan. Boken visar också på att elever lär sig snabbare och bättre och med mindre 
lärarledd undervisning om vi satsar på informationstekniken (Jensen 1998). Dock vill Jensen 
tydligt tala om att vi inte vet hur Informationstekniken kommer att förändra skolan. En av 
orsakerna är den ständiga utvecklingen samt ibland den negativa inställningen från delar av 
den pedagogiska ledningen samt delar av lärarkåren. En förutsättning för kommunikation och 
informationssökning via Internet är tillgången till relevanta IKT-redskap och lärarens 
inställning (Jensen, 1998). 

 

3.2 KOMMUNICERA MED/VIA DATORER 
 

En given omständighet för kommunikation och informationssökning via Internet är givetvis 
tillgång till relevanta IKT-redskap. Både i Sverige och internationellt finns ett intresse för att 
använda datorer som kommunikationsmedel. Samtidigt finns väldigt lite forskning gjord inom 
området. Den största del av de artiklar  jag hittat (via högskolans  litteratur, bibliotek och via 
Internet) angående kommunikation via nätet rör sig om kommunikationshjälpmedel för 
personer med olika handikapp som autism, exempelvis Eric Zander (1994) Kommunikation 

Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern, Anja Morell (2005) Hur 

använder barn med autism pekdatorer som alternativ kommunikation? Dessa två skriver att 
forskning inom kommunikation med datorer ännu inte har någon stark ställning. 

Är den privata användningen av datorer i ett kommutativt syfte likställt med skolans arbetssätt, 
eller skall det vara det eller inte? Det är ett kommunikativt förlopp att se och lära hur andra 
gör, en lärande handling. Det är samtal (kommunikation) som binder samman människor. Vi 
lär oss något nytt var vi än befinner oss. Skriftspråket finns överallt och det är en förutsättning 
att klara av skriftspråket i ett mediesamhälle som vi befinner oss i. Säljö (2000) menar att 
skriften är en kanal för kommunikation i den moderna tekniken där förändringar i lärandet från 
producerande kunskap till ett skapande av kunskap. IKT öppnar till omvärlden i all dess 
kunskap och information. Säljö visar ur ett historiskt perspektiv att när den vardagliga 
människan lärde sig behärska skriv och läskonsten blev vi alla delaktig. Det är ingen skillnad i 
IKT samhället, när vi behärskar något så är vi delaktiga i det. 

Tack vare att alla går i skolan och lär sig läsa och skriva kan vi med dagens teknik som datorer 
eller chatta använda oss av Internet, etcetera, snabbt och enkelt söka kunskap över hela 
världen. Så det skrivna ordet är också en förutsättning för kunskap 

utvecklingen består av en serie stadier, där det på varje stadium finns en didaktik mellan å 
ena sidan assimilera erfarenheter som är passande efter reglerna och att det å andra sidan 
anpassa reglerna efter erfarenheterna (Carlgren, 2003,s. 53) 
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3.3 DATORN – MEDEL OCH MÅL I SKOLAN 
 

John Dewey framhöll medborgarnas inflytande över den kollektiva verksamheten, det finns 
ingen social skiktning eller sociala motsättningar, utbildningens uppgift är att fostra till 
demokrati. Dewey menade att det inte fanns någon fixerad kunskap eller färdiga mål för 
undervisningen. Inlärningen medför växande som kräver mer växande (Kroksmark, 2003 s. 
375).  

 

Information innebär att någon får kännedom om någonting. Den kan ses som en nödvändig, 
men ej tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. Information kan 
uppfattas som en viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser. Information, 
nyhetsförmedling och konsumentupplysning har krav på sig att vara saklig medan en subjektiv 
information syftar till att övertala eller påverka. All information kan emellertid innebära någon 
form av påverkan på mottagaren som ökad kunskap då den uppfattas som ett meddelande. 
Därför är det av största vikt att vi kritiskt granskar all den information och kommunikation 
som IKT har att erbjuda. Så här skriver Barn och utbildningsförvaltningen i Oskarshamn 
”Eleverna ska tränas till att kritiskt granska informationsflödet. De ska få kunskap om hur och 
var man söker fakta så att de kan skaffa sig den information som krävs för att fatta beslut 
utifrån sin egen övertygelse. Barn/elever och vuxna ska lära sig olika sätt att kommunicera via 
dator” 9. (2 IT-plan 2005-2007 Barn- och utbildningsförvaltningen, Oskarshamn).  

 

3.3.1 ANVÄNDANDET AV DATORER I ETT KOMMUNIKATIVT SYFTE I SKOLMILJÖ 
 

I dagens samhälle har IT och datorer en allt större betydelse och det finns ett flertal program 
(mjukvaror) som skolor runt om i Sverige använder sig av för kommunikation mellan lärare 
och elev10. Kommunikationsvägarna förändras ständigt och har gått från brevskrivande till e-
postanvändande. Personalen i skolan har idag en viktig uppgift att förbereda eleverna på de 
krav som ställs vid högre studier och i arbetslivet. Det finns olika kommunikationssystem 
mellan lärare, elev och hem. Ett är FirstClassTM11 som används bland annat på HiS. I Skövde 
kommun har man valt att använda sig av FirstClass som systemlösning. Med FirstClass som 
plattform innebär det att samtliga personal inom skola och barnomsorg samt alla elever från år 
4 och uppåt har fått en egen e-postadress i FirstClass. Det finns exempel på skola inom 
Skövde kommun där lärare lämnar ut uppgifter till elever från  och med tredje året via 
konferensen och eleverna svarar med att utföra uppgiften. 

Ett annat system som mer är kopplat mellan lärare och elev och som är kopplat till lärarens 
portfolio är THEDUCATIONTM, vilket bygger på webbaserade läromedel. Dock har de i 
dagsläget inget program som är riktat till grundskolan men de erbjuder tjänster som kan 
anpassas för grundskolan. Principen är följande: uppgifter läggs ut på nätet, eleven utför sitt 

                                                 
9 Detta är en mycket vanlig kommentar på flertalet av svenska kommuners hemsidor inom barn och 

omsorgsförvaltningen. 
10 Belägg: Sökning på Internet av hur kommuner i Sverige framhäver sin IT eller IKT upplägg.  
11 FirstClass (FC), se Ordförklaring, definitioner 
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uppdrag, läraren rättar och för över resultatet i ett elektroniskt portfolie med kommentarer. 
Fördelen med ett system av denna art (även FirstClass) är att läraren på ett smidigt sätt kan 
följa elevens progression.  Det är viktigt att all användning av IKT i förskola, grundskola och 
gymnasieskola utgår från ett pedagogiskt och didaktiskt syfte. Det är också viktigt att alla 
känner till lagar och regler som gäller vid användandet av IKT. 

 

3.3.2 DATORN I SKOLAN I PEDAGOGISKT SYFTE, MÖJLIGHET ELLER HINDER? 
 

IKT och digitala läromedel handlar om mycket mer än enbart produkter för undervisning. Om 
undervisningen sker med hjälp av datorer, IKT, webbplatser, artikeldatabaser, datorspel, 
mobiltelefon och olika former av nätbaserade gemenskaper, så sker lärande alltid i ett 
sammanhang som ständigt förändras. Sammanhanget är viktigt att tänka på när lärandet äger 
rum genom kommunikation och samarbete med andra. Joner, Ann och Mercer Neil (1993) 
visar på konstruktivismen, uppbyggandet att kommunikation och lärande hör ihop, detta för att 
sinnesaktiviteter skall kunna riktas på speciella lösningar.  Författarna stöder sig också mycket 
på Vygotskys teorier om lärande med hjälp av språk och de processer genom vilka människor 
påverka varandras handlande och attityder. Vad artikelförfattarna vill visa på, vilket bör 
beaktas är följande, att det finns ett ”relationship” mellan utbildningen med hjälp av datorer 
och olika teorier i inlärning. Datorn kan bli en möjlighet eller ett hinder i samarbetet  i 
undervisningen beroende på inställningen till detta medium, likväl som intresset hos en 
enskild person riktad till ett visst ämne. 

Datorns placering i klassrummet och datorsalarnas lokalisering på skolan kan påverka 
användningen. Om det finns för få datorer i klassrummet kan elevernas arbete vid datorn bli 
för sporadiskt och osammanhängande. Elevernas arbete kan bli styrt av ”äggklockan” och 
arbetspassen blir tidsstyrd. (Johansson, 1997 s. 41). En vanlig placering för datorn i ett 
klassrum är längst ner i ett hörn eller ute i korridoren12. Denna placering av datorer i 
klassrummet skapar automatiskt en inställning till att datorn är ett verktyg som inte skall 
användas i det dagliga arbetet. Detta vill jag styrka med vad som skrivs i Christer Stensmos 
bok Ledarskap i klassrummet (1997) att den som inte är aktiv är passiv, följaktligen är 
arbetsformen viktig. Hylén (2003 J. s. 36) skriver ”Det viktigaste resultatet är i korthet att IT 
sällan fungerar som en katalysator i sig själv. Däremot fungerar tekniken mycket bra som en 
hävstång för förändring, d.v.s. inte som en självständig kraft som driver förändring utan som 
ett verktyg som låter sig användas”. KK-stiftelsen har sedan 1995 aktivt jobbat med 
utvecklingen av IKT i skolan för att få ett naturligt användande av tekniken som har syftat till 
att utveckla metoder och kompetenser för användande av informationsteknik (IT) som ett 
verktyg i utbildningen (http://www.kks.se/). Klart är att när en lärare skall förbereda och leda 
uppgiften bör han/hon göra det från en central plats i klassrummet och inte ute i korridoren. 
Allt som är av intresse hamnar i centrum av händelsen. ”En skola som möter eleven utifrån 
hans/hennes egna behov och egen nyfikenhet, som formar en organisation kring eleven och 
som stöder hans/hennes lärande.” (IT och pedagogik (Rapport 7)). ” 

                                                 
12 Egen iakttagelse av mig på 100 % av de grundskolor jag varit i kontakt med under hela min utbildning. Samt 

Skolverkets rapport nr 176, http://www.skolutveckling.se/digitalAssets/4617_Skolansdatorer1999.pdf,  
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I KK-stiftelsens årliga undersökning av attityder till och användning av IT i skolan ser vi att 
inställningen till IT i skolan blir alltmer positiv för varje år och att användningen av datorer 
ökar.” (Hylén, 2003 s. 5) 

”If I teach this way, am I doing my job?” Debra Sprague och Christopher Dede (1999). 
Skriver en artikel, som bland annat belyser olika saker bland annat följande. När det börjas 
med learning with technology är det lätt att det blir stort och överväldigat, för att sedan rinna 
ut i sanden. Detta framhåller även Alexandersson (2001) att införandet av datorn i skolarbetet 
till en början kan visa goda resultat, men det finnas en risk att det är övergående, det vill säga 
ett nyhetens behag. Det finns även en risk för att elevernas intresse avtar vilket kan vara 
kopplat till lärarens intresse och inställning (Alexandersson, 2001). Hur sätter man in 
teknologin i undervisningen för att uppnå tillfredställelse för både läraren och eleven 
(didaktiskt tänkande). Författarna Debra Sprague och Christopher Dede (1999) till artikeln 
utgår från konstruktivismen. De menar att elever i ett ”konstruktivt klassrum” blir mer aktiva 
och involverade än i ett ”vanligt klassrum”. Sprague och Christopher menar att teknologin 
skall vara ett verktyg och hjälp för (till) eleven för att lösa problem och uppgifter inte en 
ersättning. 

Teachers who believe that learning should be interesting and meaningful for students need to 
move past their concern that constructivist instruction is "not teaching.” They need to 
understand mat their view of teaching is based on an educational model mat has been around 
since the dawn of me industrial age (Reigeluth, 1992). By being willing to challenge that 
model through their own practice, they can begin to educate other teachers and 
administrators to the power of studem-cemered learning enhanced by the appropriate use of 
educational technologies. Although not an easy journey to begin, in time it will prove to be 
worth the effort. (Sprague, D & Dede, C, 1999. s 17).  

Professor Mikael Alexanderson får en fråga i programmet skolakuten SVT om 
kommunikationens nya roll där han säger  ”vi kommunicerar redan idag men vi kommer att 
kommunicera ännu mera globalt, vi befinner oss i flera rum samtidigt som vi är i skolans 
rum”. 

Salomon, G och Perkins, D (1996) ställer sig frågan  “What Computer offer education”.  
Erbjuder datorn något över huvud taget? Ja, eftersom specialpedagoger har anammat datorer 
som ett hjälpmedel för barn med speciella behov som exempel: Perspektiv på IKT och 

Lärande, Brodin, J & Lindstrand, P (2003), : Heister Trygg, B. m.fl. (1998) Alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik. Om vi tittar på det rent 
sociokulturella perspektivet så vill just Gavriel Salomon och David Perkins visa att det finns 
olika steg som man kan använda sig av. Arbetsformen är den stora förändringen, ett delvis nytt 
tankesätt, på hur undervisning kan bedrivas med hjälp av IKT. Det viktiga är ledarskapet från 
pedagogen och miljön runt omkring, kanske arbetsreformer som svenska skolan inte fullt ut 
behärskar, en mer flexibel skola med tanke på öppettider eller arbetstider. Det är i och för sig 
en annan intressant fråga som jag inte berör i detta arbete.  

I skriften IT- för skolledare online Tema: Utveckla skolan, tas det upp att det finns en rädsla 
bland personal att använda datorn i skolmiljön ”Det är inte ovanligt att ett barn på förskolan 
som vill använda digitalkameran får till svar:” Nej det går inte idag eftersom Gunilla inte 
arbetar nu”. I stället för att låta barnen själva sköta kameran”… Ofta finns det något barn i 
gruppen som kan föra över bilderna från kameran till datorn. Det är klart att det kan bli fel 
men vad gör det? fel och vad är det som kan hända? (http://www.skolutveckling.se/ s. 3 [www 
document 2007-05-24]). 
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Är det pedagogen som sätter hinder för IKT användning? Eller är vi som pedagoger en resurs? 
Frågan blir då är det lärarens kunskap som ger möjligheter eller hinder i elevens framtida 
datoranvändande. I införandet av IKT i skolan och den förändrade lärarrollen så har lärarens 
uppdrag gått i någon mån från kunskapsförmedlare till att vara en handledare. Alexandersson 
(2001) påpekar att IKT i sig inte förändrar lärarens klassrumspraktik utan det avgörande är 
lärarens redan existerande uppfattning om sin praktik.  
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4. METOD 
 

4.1 METODVAL 
 

Min studie handlar om att studera användning av IKT och kommunikationen i ett 
skolperspektiv. Mitt intresse riktar sig både mot frekvens och former för sådan 
kommunikation. Det inkluderar också att jag vill ta reda på elevers och lärares inställning till 
kommunikation via nätet och hur den är beskaffad. För att få svar på mina frågor har jag valt 
att huvudsakligen använda mig av en enkät. Med enkäten kommer jag att försöka finna svar 
med ett urval av grundskoleelever 10 – 12 år samt deras lärare, där jag har möjlighet att få 
fram deras uppfattningar om datoranvändande inom IKT. Med enkät kan jag samla in data i 
numerisk form för att få ett statistiskt underlag. 

Vid enkäten kommer jag att till största delen använda mig av mättekniskt arbete vilket innebär 
att jag undersöker innehållet i ett frågeformulär (undersökningsblankett). Den stora fördelen 
med frågeformulär jämfört med intervjuer är att uppgiftsbördan minskar samt att granskningen 
blir enklare. Antalet respondenter kan ökas för att få ett större underlag. (Bell, 2000)  

Jag kommer att använda mig av två olika enkäter, en för elever och en för lärare, där frågorna 
är utformade utifrån elevperspektiv respektive lärarperspektiv. Jag låter en hel klass inklusive 
lärare svara på enkäten där jag sedan jämför lärarens kännedom och syn på IKT mot elevernas. 
Jag kommer av flera skäl att vara med i klassrummet när respondenterna fyller i enkäten:  

• jag kan förklara mitt syftet för respondenterna på plats. 
• jag är till hands om det skulle uppstå frågor. 
• jag har en överblick på undersökningen så att jag kan se att ingen påverkan sker mellan 

respondenterna utan att det är deras egna svar som redovisas. 
• jag ser att enkäterna fylls i. 
• jag delar ut och samla in formulären omgående så att de inte uppstår fördröjningar i 

mitt arbete. 

För att underbygga mina resultat och skapa så stor trovärdighet som möjligt har jag också 
kompletterat med vissa observationer, samtal och intervjuer. Se vidare avsnittet 4.1 samt 2 
angående urval och genomförande. En intervju genomfördes med Lars Schöning, som är 
FirstClass administratör för Skövde kommuns grundskolor. Intervjun genomfördes med 
anteckningar samt en minidisk för inspelning av intervjun. Avsikten var att få fram uppgifter 
angående hur kommunikationsplattformen FirstClass är tänkt att användas, hur det används 
samt kostnader för kommunen. 
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4.2 URVAL 
 

Totalt genomfördes enkätundersökningar vid fyra grundskolor i sex olika klasser med elever 
mellan tio och tretton år, med den undersökta klassens huvudlärare. Jag valde tre olika skolor 
inom Skövdes kommun av två orsaker. Skolorna ligger i mitt närområde och samtliga skolor 
inom Skövde kommun använder sig av plattformen FirstClass. Undertecknad har ingen 
relation till någon av skolorna där undersökningen genomfördes. Urvalet var således både ett 
så kallat bekvämlighetsurval genom att tillgängligheten var av viss betydelse och det var 
strategiskt i betydelsen att jag var intresserad av skolor som använde FirstClass (Trost 2001). 

Först tog jag kontakt med skolornas rektorer via telefon. Jag presenterade min studie, dess 
syfte och avsikt. När jag fått klartecken skickades ett mail (bilaga 1) till respektive rektor. 
Därefter informerades lärare om planerad enkätundersökning. Valet av klass och lärare har 
legat på skolans ansvar.  

Undersökningen utfördes på fältet med en enkät för elever samt en för lärare (Bilaga 02 och 
03). Min studie är baserad på totalt 99 elever 50 pojkar och 49 flickor mellan tio och tretton år 
samt sex lärare, två kvinnor och fyra män. Undersökningen har skett på tre skolor i sex klasser 
inom Skövde kommun. Fördelningen geografiskt mellan skolorna var följande, en 
landsortsskola, en stadsskola och en i ett invandrartätt område.  

Jag genomförde enkätundersökningen, som innehöll fasta svarsalternativ, och ställde dessutom 
några muntliga följdfrågor i klasserna. Samtliga lärare blev i anslutning till 
enkätundersökningen tillfrågade om deras inställning till FirstClass, under vilka 
omständigheter de i första hand använder sig av FirstClass samt hur och var datorer är 
placerade i skolan för elever och dem själva. Lärarna har lång erfarenhet av arbete i skola, 
tillsammans 187 år i yrket. Lärarna är utbildade från lågstadielärare till gymnasielärare, 
samtliga lärare är nu yrkesverksamma i mellanstadiet i svenska grundskolan. 

Som nämnts ovan genomfördes även en intervju med Lars Schöning, eftersom han är 
administratör i Skövde kommun och bör vara den som är mest insatt angående syftet med 
FirstClass samt vilka möjligheter systemet har. 

 

4.3 GENOMFÖRANDE 
 

Första steget i undersökningen var att välja ut lämpliga skolor. Jag delade in Skövde i olika 
områden och lottade sedan skola. Syftet med indelningen var att få olika sociala grupper i 
undersökningen för att se om förutsättningar med Internetuppkoppling är den samma 
oberoende av ort och grupp. De olika områdena var följande: landsbygd, förort, 
invandrarområde samt en centralt belägen skola.  

Steg två var att ta kontakt med respektive skolas rektor, den togs via telefon, där jag 
presenterade mig och i korta ord beskrev vad mitt arbete gick ut på. För att inga missförstånd 
skulle uppstå skickades en information via mail till respektive rektor omgående efter samtalet. 
(Bilaga 01) Efter att respektive rektor läst igenom brevet fick jag klartecken att utföra 
undersökningen på samtliga skolor. I detta läge var det den pedagogiska ledningen på 
respektive skola som valde ut klass och lärare för undersökning. Detta för att jag inte skulle 
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påverka angående elevernas och lärares sammansättning vad gäller ålder eller kön vilket jag 
enbart kommer att belysa om det är anmärkningsvärda skillnader. 

Efter bokat möte kom jag till respektive skola där jag tog kontakt med respektive lärare. 
Presenterade mig för klassen genom att berätta vem jag var och vad jag gjorde samt lite vad 
jag sysslat med innan mina studier. Avsikten var att skapa ett lugnt klimat och ett förtroende. 
Under presentationen av mig själv tittade jag runt i klassen för att se om det fanns dokument 
på väggar eller tavlor som visade att klassen hade jobbat med Excel och ordbehandling. Detta 
för att se om de använde sig av dessa två programtyper i skolarbetet. Det fanns dessa typer av 
dokument i alla undersökta klasser. Därefter visade jag enkäten och förklarade hur de skulle 
fylla i och att första sidan var hur eleven/läraren använder datorn i hemmet och att del två var 
menat för skolanvändande. Jag förklarade för alla att de är anonyma i undersökningen och 
ingen skulle få reda på vem som svarat på vad utan att det var det samlade resultatet som var 
viktigt. Jag klargjorde att alla frågor måste fyllas i annars kom inte den enkäten med i 
undersökningen. Sedan fyllde alla respondenter i enkäten, några räckte upp handen och jag 
besvarade deras frågor. När alla fyllt i samlades enkäterna in. Jag ställde en följdfråga till 
samtliga klasser om eleverna hade en MP3 spelare, detta i syfte att se om det fanns något som 
flertalet eventuellt använder men inte kopplar ihop med USB. Efter blev det en pratstund i 
samtliga klasser om datorer.  

Enligt Kvale (1997) är den vanligaste formen för dataanalys att man kategoriserar eller kodar 
sitt material. Han menar att det inte finns rätt eller fel på vilket tillvägagångssätt som används. 
I kodat material kan man gå tillbaka till ursprunget och där göra sina kategoriseringar som 
visar på tillämpliga områden för undersökningen. Kvale (1997) menar att bearbetning via 
datorprogram kan bidra att förstärka rådande tendenser så att materialet förtydligas och 
analyseras utifrån variabler. Genom detta tvingas man vara tydlig.  

Enkäterna systematiseras och bearbetas för att kunna skilja frågeställningen från syftet. Jag 
använde mig av Microsoft Excel ett kalkylprogram som i första hand är till för beskrivande 
bokföring, beräkning och jämförelser. Kopplingar mellan inlagd data bidrar till att skapa 
diagram, tabellprogram med nyttiga funktioner.  

Excel är ett program där man kan göra olika slag av listor/förteckningar, i register kan man 
vidare göra sammanställningar och sökningar. I Excel-programmet kan jag använda mig av 
både statiska och numeriska metoder i min sammanställning. Jag kommer att gruppera in 
lärare mot elever, hemmiljö mot skolmiljö, normskalor och avvikelse. Detta för att få en 
uppfattning om hur inställningen och kunskapen förhåller sig. I och med en numerisk 
sammanställning blir resultatet komprimerat och kan då läggas in i ett datorprogram där jag på 
ett förtjänstfullt sätt kan bygga upp tabeller, diagram, få fram medelvärden, standardavvikelser 
och normer. När kategoriseringen är utförd bör detta leda till relationer mellan beståndsdelarna 
(Patel & Davidsson, 2003). 
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4.4 METODBESKRIVNING 
 

Valet av metod i denna studie har gällt kvantitativ eller kvalitativ metod. Svaret blev både och. 
Den huvudsakliga delen gäller dock frågor som rör frekvens, det vill säga omfattning om hur 
ofta och när IKT används i skolan men också utanför skolans undervisning. Det senare kan 
vara intressant för att få en relief till de resultat som gäller i skolsammanhanget. Genom 
enkäten har också erhållits data om former för hur IKT används i kommunikativt hänseende. 
Vissa observationer, i samband med att jag genomfört enkäterna, liksom uppföljande samtal 
med elever och lärare samt en intervju med en IKT-ansvarig har genomförts för att få 
ytterligare stöd för resultat och pedagogiska implikationer. 

Syftet med studien är att ta reda på hur datoranvändandet ser ut, samt hur lärare och elever 
förhåller sig till kommunikation via IKT. Med kvalitativa metoder kan man synliggöra 
människors upplevelser och erfarenheter. 

Att urskilja variationer mellan elever – elever, lärare – lärare och lärare – elever var en av 
grundtankarna med studien, vilket klargjordes i syftet, hur lärare och elever förhåller sig till 
kommunikation via IKT och vad som kan inverka på datoranvändandet i skolan. 
Sammanfattningsvis kan sägas att kvantitativa metoder används om man vill studera hur ofta, 
hur många eller hur vanligt något är medan en kvalitativt inriktad studie rör människors sätt att 
resonera eller reagera, hur de förstår och uppfattar ett visst fenomen eller förhållande (Trost 
2001). Den kvalitativa metoden innebär att forskaren närmar sig en social företeelse, samlar 
och beskriver data om denna, för att efter hand finna fram till dess kvaliteter och olika 
egenskaper (Bell, 2000). 

Per Gunnar Svensson (1994) hävdar att kvalitativ-kvantitativ handlar om olika saker under 
historiens lopp. Svenson menar att det är två sidor av samma mynt men målsättningarna skiljer 
sig dock mellan metoderna. I den kvalitativa skall man bestämma ännu icke kända företeelser, 
egenskaper och innebörder med avseende på 1) variationer, 2) strukturer, 3) processer. I en 
kvantitativ analys undersöks på i förhand avgränsade företeelser och hur dess egenskaper 
fördelar sig i en population, samt sambandet mellan två eller flera företeelser. I frågetyperna 
finns det också skillnader. Kvalitativa frågor behandlar vad det innebär, vad handlar det om, 
och vad som kännetecknar denna händelse eller detta fenomen. Vidare beskriver kvantitativa 
frågor om det finns samband mellan A och B, om det ena förekommer i större utsträckning än 
andra faktorer som D och C. Vad kan då upptäckas med dessa två metoder? I den kvalitativa 
analysen ser man variationer och strukturer hos företeelser, egenskaper och innebörd 
(invändiga, inre relationer). I den kvantitativa analysen tittar man på sambandet mellan olika 
företeelser, egenskaper och innebörder (utvändiga, yttre relationer). Jag skall även ta hänsyn 
till hur analysen presenteras. I den kvalitativa metoden går man från helhet till del. I den 
kvantitativa analysen går man från del till helhet Svenson (1994). Kvale (1997) menar att 
kvalitativ forskning ska ha sina egna procedurer för att uppnå och pröva validitet. Vidare 
menar han att data som samlas in ofta inte går att dra allomfattande slutsatser av eller bearbeta 
i någon större utsträckning. Kvale (1997) menar att risken i undersökningsmetoden färgar 
resultatet, när det baseras på data som är väldigt svår att kvantifiera. I min studie har alltså en 
kombination av forskningstekniker använts, vilka kan knytas till kvantitativa respektive 
kvalitativa forskningsmetoder. Poängen här att dessa olika instrument kan komplettera 
varandra. 
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4.5 VALIDITITET OCH RELIABILITET 
 

I en enkätundersökning kan validiteten utgöra ett större problem än vid en intervju eftersom 
respondenten i regel inte kan ställa frågor och ge utförligare kommentarer. Man vet inte säkert 
om respondenterna har besvarat frågorna och gett svar på det som var syftet med frågorna. 
Min närvaro vid genomförandet och uppföljande samtal kan ses som ett försök att säkerställa 
trovärdigheten och undvika eventuella missförstånd. I samband med bearbetning och analys av 
data förde jag över frågorna från enkäten till Excel-programmet där jag sedan fyllde i hur 
respondenterna hade svarat. För att säkerställa reliabiliteten byggde jag in ett räkneverk i 
Excel dokumentet som genast avslöjade om det saknades en uppgift. Syftet var att jag skulle 
kunna gå tillbaka och korrigera vid behov. Om en uppgift ej var ifylld så plockades hela 
enkäten bort. 

De enkäter som ej var fullständigt ifyllda betraktades som bortfall och togs ej med i 
undersökningen. En skola hade sjukdom bland lärare. När jag gjorde undersökningen i den 
klassen fanns det en vikarie som i och för sig var anställd på skolan, syftet var att jämföra 
klassens huvudlärare med eleverna därför fick denna klass lyftas bort från undersökningen och 
resultatet kunde bli missvisande. En klass hade inte introducerats i FirstClass vilket innebär att 
i FirstClass delen i resultatet kommer ej denna klass att pressenteras detta eftersom att det ej 
blir fullständigt och eleverna i fråga har ej full kännedom om FirstClass. Detta borde jag 
eventuell ha kontrollerat innan undersökning men enligt de riktlinjer som Skövde kommun har 
borde samtliga undersökta klasser vara förtrogna med FirstClass. 

Innan jag publicerade intervjun med Lars Schöning lät jag honom ta del av vad jag hade 
skrivit varvid han godkände och ville varken lägga till eller ta bort (det vill säga, så kallad. 
respondentvalidering tillämpades). 

 

4.6 ETIK 
 

Vetenskapsrådet har tagit fram en etisk kod för utbildningsvetenskaplig forskning. Den bygger 
på fyra krav som en studie skall följa för att skydda individen. Hit hör frågor om forskningens 
kvalitet, forskarens integritet och pålitlighet. Ytterligare aspekter är hur urvalet skett, hur 
respondenterna blivit informerade och vilken information de fått. Respondenterna kan till 
exempel informeras om att de när som helst kan avbryta sin medverkan i undersökningen och 
att det inte leder till några påföljder. Den grundläggande principen är att de deltagandes 
integritet ska skyddas och det insamlade materialet får inte användas eller utlånas för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. (Stensmo, 2002, s. 26–27) 

Jag har på förhand informerat eleverna att de skall vara anonyma och vad det innebär. Ingen 
kommer att få reda på vem som svarat på frågorna, därför behöver eleverna inte skriva sitt 
namn. Eleven behöver inte fullfölja om han/hon inte vill (Bell, 2000). Jag kan på förhand inte 
säga vilken information svaren i undersökningen ger, därför följer jag grundprincipen att inget 
material som kan skada respondenterna skall presenteras (Vetenskapsrådet, 2002).(Se även 4.4 
om respondentvalidering) 
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4.7 KORT SAMTAL MED LÄRARNA I ANSLUTNING TILL 
ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

 

Jag frågade samtliga lärare i anslutning med enkätundersökningen vilken inställning de hade 
till FirstClass och under vilka omständigheter de i första hand använder sig av FirstClass samt 
hur och var datorer är placerade i skolan för elever och dem själva. 
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5. RESULTAT 
 

5.1 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 
 

I undersökningen omfattade tre skolor 
med 99 elever 50 pojkar och 49 flickor 
samt respektive klass lärare två kvinnor 
och fyra män. 

Tillgången till datorer och Internet i hem 
och skola är i princip total, med undantag 
av tre elever som hade dator i hemmet 
men ingen av de tre hade tillgång till 
Internetuppkoppling. Tillgång till 
Internetuppkoppling i hemmet hade 
ingen geografisk betydelse. Samtliga 
lärare har dator och Internetuppkoppling 
i hemmet. Denna undersökning skiljer sig 
från SCBs undersökning där 80 % av 
hushållen hade tillgång till datorer i 
hemmet. 

Alla respondenter använder sig av datorn i ett kommunikativt (Tabell 2) syfte i form av att de 
chattar och skickar elektronisk post. Det fins dock en skillnad i en skola i frekvensen av 
kommunikation via IKT. 

I frågan ”Datorn är utrustad med” var syftet att se om orden hade någon betydelse. 100 % vet 
vad en hårddisk är medan 62 % vet vad en USB är. Vid direkt fråga i anslutning till 
enkätundersökningen i samtliga klasser till samtliga elever om eleven hade en MP3 spelare 
svarade 100 % att de hade en sådan. Detta svar om MP3 kommer att åskådliggöras i 
metoddiskussionen. 

 

Nyttoprogramanvändning: Ordbehandling har en högre frekvens i skolan än i hemmet och 
Tabell  

 

kalkyleringsprogram används mer i skolan, ritprogram används mer i hemmet och ytterst 
sällan i skolans miljö både bland lärare och elever. 
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Via e-mail: det är en markant skillnad mellan e-posthanteringen i skolans miljö och i hemmet 
(Tabell 3). Frekvensen är tio gånger större i hemmet jämfört med skolan, det är till och med så 
att 46 % av eleverna aldrig kommunicerar via e-mail i skolan medan 45 % gör det från sin 
hemdator minst 2 – 3 gånger i veckan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverna surfar och söker oftare information hemma än vad de gör i skolan samt chattar 
dagligen vilket de aldrig gör i skolan. Jag fick informationen i en klass att de inte fick chatta 
under skoltid. Detta gäller även samtliga lärare, undantag två lärare som chattar då och då. 
(Tabell 4) 
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66 % av lärarna söker dagligen information på nätet både hemma, privat och i skolan de 
övriga någon gång och en aldrig i skolan  

Det är ingen anmärkningsvärd skillnad mellan pojkar och flickor i datoranvändandet inom 
respektive undersökningsområde. Samma gäller manliga och kvinnliga lärare. Lärarna är väl 
förtrogen med tekniska detaljer angående språk, program och datortillbehör. Lärare söker 
information nästan dagligen på nätet. 

 

5.2 DATORANVÄNDNING 
 

Läraren använder datorn dagligen i sitt arbete på sin arbetsplats. Ett fåtal elever använder 
datorn dagligen 7 %, 57 % av eleverna använder sig av datorn i skolarbetet 2 – 3 gånger i 
veckan, 29 % varannan vecka till någon gång i månaden. Detta är jämt fördelat över alla 
klasser med undantag av en där 60 % av eleverna i den klassen säger sig aldrig använda sig av 
datorn i undervisningen. Detta är även den klassen som ej har introducerat FirstClass bland 
eleverna. I sistnämnda klass är dock frekvensen av att chatta och surfa på nätet högre i privat 
bruk jämfört med övriga elever. De flesta elever vill använda sig av datorer i skola och enligt 
lärarna frågas det dagligen om de får använda sig av datorer. Lärarna säger till eleverna 
varannan till varje vecka att eleven skall använda datorn. Eleven verkar vilja använda datorn 
mer än vad läraren vill. 16 % av eleverna ansåg att läraren aldrig sa till dem att använda datorn 
och här är det klassen utan FirstClass som skiljer ut sig. 

 

5.3 KOMMUNIKATION MELLAN LÄRARE OCH ELEVER  
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(Tabell 5) FirstClass används av alla som är introducerade i systemet. Det finns skillnad 
mellan skolorna i hur mycket kommunikationen via Internet och FirstClass används mellan 
lärare och elever. En skola har satsat stort medan andra jobbar mer konservativt. Den 
viktigaste och mest intressanta iakttagelsen i undersökningen är; alla är nöjda med hur 
FirstClass används i skolarbetet och i kommunikationen mellan lärare och elev, det spelar 
ingen roll om läraren delar ut massor av uppgifter eller nästan obefintligt, så är eleven nöjd 
med användningen av FirstClass. Här drar jag slutsatsen att det är lärarens intresse och 
hans/hennes roll som är avgörande hur och i vilken omfattning lärare och elever utnyttjar IKT 
i dagens skolarbete (Tabell 4, 5 och 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lärarna använder sig mer av FirstClass än vad eleverna gör, detta beror på att lärare 
kommunicerar med varandra via FirstClass i högre grad än vad eleverna gör. 

Lärare betraktar att responsen på utlagda uppgifter på FirstClass är större än vad eleverna 
anser (Tabell 6). Samtliga lärare, utom en13, lägger ut mer eller mindre uppgifter samt tar emot 
uppgifter från eleverna. Dock finns det elever som aldrig har lämnat in uppgifter via 
FirstClass. Däremot har samtliga elever någon gång fått uppgifter via FirstClass. 

Lärare har ett större förtroende för att kunna lägga ut och ta emot uppgifter via FirstClass än 
vad de i realiteten gör. Tillika är elever i stora drag nöjda med utbytet via FirstClass men 
samtliga elever tycker att uppgifter kan gå via IKT, ingen elev eller lärare är mot ett sådant 
arbetssätt. 30 % av eleverna tycker att läraren borde lämna ut fler uppgifter till eleven via E-
mail: (FirstClass) medan 70 % är nöjda med dagssituationen. 

 

 
                                                 
13 en lärare som inte introducerat FirstClass i klassen, se VALIDITITET OCH RELIABILITET 
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5.4 FRAMTID  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser elever på att vara uppkopplade via nätet mot skolan och eventuell kommunikation med 
skolan: 31 % tror sig kunna vara uppkopplade medan 20 % inte ser möjligheten att vara 
uppkopplade mot skolan från annat ställe och Vet ej 48 %. Här är det jämt fördelat mellan 
skolorna. Bland lärarna anser sig 100 % att man skulle kunna utföra jobb mellan hem och 
skola. 

 

Framtiden FirstClass

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Borde läraren
lämna ut f ler

uppgifter till dig via
E-mail: (FC)

Skulle jag "läraren"
kunna lägga ut f ler
uppgifter via E-mail

(FC)
Det är bra som det är

Nej

Ja 

Tab. 7 

Kommunikation mellan hem och skola

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Elever

Lärare

Vet ej 

Nej

Ja

Tab. 8 



 23

5.5 SAMTAL MED LÄRARNA I ANSLUTNING TILL 
ENKÄTUNDERSÖKNINGEN 

 

Förhållningssättet till FirstClass varierar några tycker att det fungerar utmärkt och ser stora 
fördelar med denna typ av lösning. De menar att skolan i och med IKT har öppnat nya kanaler 
för att bedriva undervisning samt att upprätthålla en kontakt med hemmet. Några lärare säger 
att FirstClass inte fungerar och har sina brister. Dock har ingen sagt att systemet är förkastligt. 
Samtliga tillfrågade lärare säger sig utnyttja FirstClass i sitt dagliga arbete. Samtliga lärare 
bekräftar att de till största del använder sig av FirstClass som arbetsredskap och e-mail system. 
Här får de reda på information från ledning och kommun. Några använder även FirstClass när 
de förbereder sig  i sitt arbete.   

En visuell kontroll på skolorna: Jag kan se att på lärarens respektive arbetsplats ej 
klassrumsmiljön utan lärarens förberedelseplats har dator en central placering. I klassrummen 
står datorn längst ner i klassrummet bakom eleverna. Ett undantag där var datorn placerad 
längst fram, men eleven måste då passera läraren för att få tillträde till datorn, ett hinder enligt 
min bedömning. Det finns även datorer i grupprum samt i korridorerna utanför klassrummen, 
dock ej på en av skolorna vars struktur ej tillåter en sådan placering. Två skolor har satsat på 
ordentliga datasalar där det bedrivs undervisning. Jag tycker inte att dataparken är speciellt 
gammal utan fullt tillräcklig för att klara av de vanligaste göromålen i skolan för tio- till 
tolvåringar, vissa datorer är extremt bra. 

Vad jag kan förstå är ingen lärare negativt inställd och ser att det finns mer man kan göra 
angående IKT i skolan. Dessa uttalanden kan bero på mitt syfte med undersökningen men jag 
är övertygad om att så inte är fallet med tanke på enkätsvaren. En lärare hade varit på resa i 
Afrika nyligen och lyfte fram kommunikationen med FirstClass mellan sig och sina elever. 
Detta hade fungerat utan problem och var ett bra och snabbt förlopp i kontakten mellan läraren 
och eleverna. 

 

5.6 INTERVJU MED FIRSTCLASS ADMINISTRATÖR  
 

Jag kontaktade Lars Schöning på Stöpenskolan utanför Skövde som är FirstClass 
administratör för Skövde kommun. Detta för att få fram uppgifter angående hur systemet är 
tänkt att användas, hur det används och kostnader för kommunen. Detta med syfte på 
kommunikationsplattformen FirstClass. Intervjun  utfördes med hjälp av en minidisk samt att 
jag antecknade.  

Systemet med FirstClass har just genomgått en ”uppryckning” och skall i detta skrivandes 
stund ökas till den tänkta kapaciteten för FirstClass. Detta för att bli en plattform som 
kontinuerligt används i lärandet och inte enbart ett kommunikations-forum mellan eleverna. 
Förbättring av kommunikation mellan lärare och ledning och extern information och att 
undervisningen integreras i systemet. 

Skövde kommun har valt FirstClass dels utifrån kostnaden 70 – 80 000 kr per år – 
programvaran och licens med över 8000 användare blir cirka 10 kr per användare och detta är 
ett verkligt billigt system om man jämför med andra enligt Lars Schöning.  Ett motsvarande 
system som detta kan kosta upp mot 1000 kr per licens. Dels är det ett fullgott och bra system 
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som passar för avsedd uppgift. (Här visar nu Lars Schöning, träffpunkt Skövde). Det finns en 
sida på nätet som heter ”Träffpunkt Skövde kommun” (http://www.fc.skovde.se/) där det är 
olika kopplingar till skolor, vad som händer inom skola och kommun, IT läromedel. Du kan 
var du än befinner dig i värden logga in dig till dina egna sidor i ett så kallat webbmeil där du 
kan komma åt din post och andra meddelanden. Eleven och läraren kan här ha direktkontakt 
med varandra, var de än befinner sig i världen.  

 

5.7 SLUTSATS AV RESULTAT 
 

Elever är nöjda med det arbetssätt läraren presenterar med/via IKT, eftersom eleven inte vet av 
något annat arbetssätt i respektive klass i förhållande till/med dator i ett kommunikativt syfte. 

Elevens och skolans sätt att kommunicera via IKT skiljer sig påtagligt. Skolor som satsat på 
IKT har ett implementerat arbetssätt och förhållning mellan lärare, elever och IKT. Med 
virtualiseringen skapas det olika förutsättningar mellan lärare och elev. Lärare använder sig 
mer av datorer för egen del, både kommunikativt och som arbetsredskap, jämfört med att 
implementera datorn som en del i undervisningen. Lärarna ser och använder sig själva av de 
fördelar datorn för med sig men förbiser att eleven kan ha nytta av samma arbetssätt. 

Eleven och lärares privata nyttjande av datorer stämmer inte överens med hur skolan bedriver 
undervisning där eleven har tillgång till datorer, speciellt i hänseende till kommunikation via 
IKT 
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6. DISKUSSION 
 

Här har jag för avsikt att utifrån bakgrund och undersökning dra slutsatser samt presentera 
tolkningar inom valt ämne. I diskussionen kommer jag att överskrida gränsen vad gäller hur 
lärare och elever förhåller sig till kommunikation via IKT och datoranvändande då jag finner 
att dessa två områden har ett uttryckligt samband 

Informations- och kommunikationstekniken (IKT) har blivit en del av vardagen i skolan. 
Forskningen kring IKTs betydelse för gruppers och individers lärande vågar ännu inte fastslå 
om datoranvändning verkligen förbättrar lärandet – varken kvantitativt eller kvalitativt. 
Däremot uppger många att något händer i relationen lärare- elev- dator, något som innebär 
en förändring jämfört med tidigare arbetsformer. (Sandstedt, 2003) 

Vad jag klart kan se är att lärarna arbetar med IKT. Lärare visar i denna undersökning 
erfarenhet av kommunikation med hjälp av datorer via LAN, webben, konferens-systemet 
FirstClass och e-post. Elever kommunicerar på fritiden via webben, e-post och chattar via 
datorer. Lärare och elever möts dock inte med sina sätt att utnyttja kommunikation med hjälp 
av datorn. Vad jag kan se i min undersökning är att lärarna inte fullt ut har tagit till sig hur 
eleverna skall uppnå målen i Lpo 94 att eleven skall kunna orientera sig i en komplex 
verklighet i ett informationssamhälle. Det finns två ställen i Lpo-94  som styrker detta. 

Mål att uppnå i grundskolan 

kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande 
(Lpo 94, s. 10) 

och Rektorns ansvar 

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel (Lpo 94, s. 17) 

Ett mer integrerat IKT i undervisningen borde få konsekvenser för undervisningen på ett sätt 
som bidrar till en mindre konservativ undervisning. Men varför är datorn inte så integrerad 
som den borde vara? Ett viktigt förhållande är miljön, det vill säga omgivningen för 
datoranvändningen spelar en stor roll. Som jag nämnde i bakgrunden så har datorns placering i 
klassrummet en betydande roll i hur IKT kommer att användas i det dagliga arbetssättet. 
Datorn som fysikt ting har ej en central roll varken i arbetet eller dess placering i barnens 
arbetsmiljö, vilket den har för läraren. 

Lärarna använder sig i större utsträckning av IKT i förberedande och kommunikativt syfte än i 
elevsituationen, det vill säga i klassrummet. Detta kopplar jag till att läraren har en arbetsplats 
med tillgång till dator. Orsaken till att det finns olika användningsområden är följaktligen 
bland annat datorns placering och användarens tillgång till dator. Stensmo (1997) säger ”den 
som inte är aktiv är passiv” och Joner & Mercer (1993) menar att det finns ett ”relationship” 
mellan utbildningen och datorer. Joner och Mercer  och Stensmo  visar också båda på 
kopplingen mellan arbetsredskap och arbetssätt. Det viktigaste är att placeringen inbjuder till 
kamratkontakter och samspel och delaktighet i samarbete med övriga kamrater. Läraren skall 
enligt Lpo 94 förbereda eleven på vad som är kunskap i dag och vad som är viktigt i 
framtiden. En av många saker som är viktig för framtiden är hur vi kommer att kommunicera; 
troligtvis med tekniska hjälpmedel. Eleven kommer att möta någon form av teknisk 
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information och kommunikation i sin framtida profession. Därför hoppas jag att det kan bli en 
större förståelse för hur elever respektive lärare använder sig av IKT både privat och på sin 
arbetsplats. För att förbereda våra barn för sitt framtida arbetsliv, profession och den tekniska 
utvecklingen, måste vi se till att de får lära sig att hantera datorer i skolan så väl tekniskt som 
kommunikativt. För att integreringen med datorer ska lyckas måste man utgå från eleverna och 
deras behov och hur datorn kan vara behjälplig i skolarbetet. Eftersom lärare använder sig av 
dator och IKT så är det ett arbetsredskap för läraren. I över tio år har speciallärarna använt sig 
av IT i skolan, det är också inom det här området den sparsamma forskning som finns har 
bedrivits. Jag kan dock se under detta arbetes gång att satsningen på datorer och olika tekniska 
redskap ökar hela tiden. Lärare använder sig av sin egen kommunikation för att leda eleven i 
vår tolkning av samtiden inom olika ämnen, detta går att utnyttja på ett tillfredställande sätt via 
IKT. 

Hur använder sig eleverna av datorerna när de inte är i skolan, finns det något jag som 
pedagog kan dra nytta av i det dagliga skolarbetet? Självklart finns det alternativ. Det som jag 
först tänker på är hur elever kommunicerar vid datorn, chatta, e-mail, googla, etcetera. När en 
elev vill ta reda på något så googlar han/hon, inte går eleven i första hand till ett uppslagsverk 
och söker grundfakta. När man har klart för sig varför man egentligen vill ha datorer i 
klassrummet kan man börja reflektera över i vilka situationer vi har tänkt oss att arbeta med 
datorerna. Hur skall eleven och läraren jobba, på vilket sätt har man tänkt sig att använda 
datorer? Barbro Johansson (2000) sammanfattar elevers datoraktiviteter i sin avhandling "Kom 

och ät! Jag ska bara dö först". Hon visar att barn spelar dataspel, använder Internet, chattar, 
skickar e-post, skriver dokument, sagor och berättelser. Barnen skriver även rent handskrivna 
berättelser och brev, tränar glosor, målar, skapar musik, använder övningsprogram och 
undersöker datorn som tekniskt fenomen genom att ändra inställningar. 

Jag vill påstå, efter mitt förarbete och genomförd studie, att skolan och lärarna i hög grad 
saknar överensstämmande utvägar som är kopplade mot elevens vardag vad gäller IKT med 
tanke på skillnaden i datoranvändandet i de olika undersökningsgrupperna (klasserna). Internet 
är mycket mer än att söka information, det används minst lika mycket till att kommunicera 
med andra människor. Här ser jag svårigheten med IKT som en naturlig del i arbetet och att 
IKT inte kopplas som en del i kunskapsmålen. Kan en orsak vara att IKT inte ingår i 
lärarutbildningen på högskolan i Skövde? Varför ställs det inga krav på datoranvändande 
(förkunskap) av lärarstudenter, krav som borde vara likställda med engelska, historia, 
matematik, naturkunskap, samhällskunskap och svenska. Detta är för mig förvånande eftersom 
det våren 1994 tillsattes en IT – kommission vars uppgift var att ange riktlinjer för hur den nya 
teknologin bör utvecklas för att Sverige ska hänga med i den internationella utvecklingen. IT - 
kommissionen14 anser att området utbildning och kunskap om den nya teknikens möjligheter 
och användningsområden är centralt. Inom skolans område kan nämnas frågor som 
lärarutbildning, läromedelsutveckling och distansutbildning, i IT – kommissionens 
arbetsprogram står följande under rubriken ”Lärarutbildningen”. 

 

 
                                                 
14 Genom beslut den 19 januari 1995 bemyndigade regeringen statsministern att tillkalla en kommission med 

uppgift att främja en bred användning av informationsteknik. Samma dag tillkallades, med stöd av detta 
bemyndigande, kommissionen som antagit namnet IT- kommissionen (SB 1995:01, dir. 1995:1). 
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Lärarhögskolorna har en viktig roll när det gäller att förmedla kunskap om den nya teknikens 
förutsättningar och möjligheter till lärarna. En målsättning måste vara att de nyutbildade 
lärarna kan ge stöd och hjälp till andra lärare i förändringsprocessen”. (SOU 1995: 68, 
kap.3:1) 

Datorn (i en eller annan form) är enligt mitt betraktelsesätt ett instrument som ingår naturligt i 
all verksamhet i dagens och morgondagens samhälle, det samhälle som läraren skall förbereda 
eleven inför. Så här skriver IT-kommissionen 

Kommissionen anser att Sveriges skolor inom några år bör utnyttja IT som ett användbart 
hjälpmedel i undervisningen och att lärare, elever och lärarutbildare därför måste ges 
möjlighet att stifta bekantskap med IT:s möjligheter. Pedagogiken på lärarhögskolorna måste 
utvecklas och Itfrågorna tillåtas spela en central roll i utbildningen. (SOU 1995:68, kap 3.1). 

Detta gäller alla som finns under skolans paraply, alla från förskola till gymnasium. Det är 
viktigt att eleverna tidigt får ingående kännedom och förtroende för sitt  datoranvändande och 
därför är det skolans skyldighet att själv vara en förebild och visa eleverna på de nya och de 
olika möjligheter till kommunikation som finns.  

Kommunikation med datorn via FirstClass spelar en viktig roll för att bedriva verksamhet 
inom Skövde kommun (Träffpunkt Skövde) där kopplingen mellan skolorna, elever och lärare 
möjliggör kontakt där det finns uppkoppling mot webben. Här kan elever och lärare bygga upp 
konferenser samt lämna och ta emot uppgifter. På en av skolorna delar man konsekvent ut 
uppgifter via FirstClass. En av elevernas uppgifter är bok recension, som är uppbyggd på att 
alla recensioner lagras i ett bibliotek eller konferens i FirstClass där alla kan se vad olika 
elever tycker om en och samma bok eller om en elev rekommenderar eller varnar för en läst 
bok.   

Kontakten mellan hem och skola kan med detta system ha flera fördelar om det sköts och 
uppdateras. I undersökningen visade det sig att lärarna använder sig av FirstClass i sitt dagliga 
arbete, vid direkt fråga till samtliga lärare i anslutning till enkätundersökningen om hur och 
när, om den vanligaste orsaken till dagligt användande av FirstClass blev de genomgripande 
svaren, information från ledning, kontakt med kollegier samt allmän information. Både lärare, 
elever och kommun finner det troligt att det finns mer i anslutning till IKT och dess framtid 
angående kommunikation mellan hem och skola och i skolans miljö. Visionen till och med 
målet finns i framtida användande och mer utnyttjande av FirstClass i ett kommunikativt syfte. 

Frågan är då; är datorn som ting tillgänglig för alla utanför skolan eller finns det hinder? 100 
% av respondenterna har tillgång till en dator i hemmet endast tre stycken elever saknade 
modem och uppkoppling till webben. Det positiva med detta är att datortätheten är högre i 
denna undersökning jämfört med SCB (2005), Alexandersson (2001) och Hylén (2003) och 
deras undersökningar.  

I samband med enkätundersökningen ställdes frågan med handuppräckning ” hur många har 
en MP3-spelare?” Det visade sig att alla barnen hade tillgång till MP3-spelare men 40 % hade 
aldrig hört talas om USB15. Alla hade tankat musik mellan datorn och MP3-spelaren alla visste 
att det fanns en rektangulär kontakt. Varför är denna del i undersökningen intressant? Jo 
barnen använder något de ej är medvetna om och de behöver inte blanda in tekniska detaljer 
för att klara av kopplingen mellan datorn och MP3-spelaren. Barnen använder denna 
kommunikationsöverförande kontakt lika naturligt som att cykla, man bara gör det.  

                                                 
15 Resultatet av enkätundersökningen. 
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En betydande företeelse i undersökningen är att läraren inte utnyttjar sitt arbetssätt med hjälp 
av datorer i ett kommunikativt syfte som de använder mellan kolleger. Hos eleverna är det en 
markant skillnad mellan e-posthanteringen i skolans miljö och i hemmet. Frekvensen är tio 
gånger större i hemmet jämfört med skolan. Det är till och med så att 46 % av eleverna aldrig 
kommunicerar via e-mail i skolan medan 45 % gör det från sin hemdator minst 2 – 3 gånger i 
veckan. Eleverna surfar och söker oftare information hemma än vad de gör i skolan samt 
chattar dagligen vilket de aldrig gör i skolan. Jag fick information i en klass att de inte fick 
chatta under skoltid.  

En sak som verkligen förbryllar mig i detta arbete är att varken lärare eller elever utnyttjar 
ritprogram. Men jag ser också en koppling till hur det ser ut på väggarna runt om i 
klassrummen. Där får jag en förklaring till varför rit- och redigeringsprogram inte används så 
som de borde kunna användas. Elever skriver ut en text på skrivaren via arbete med 
ordbehandling, klipper ut texten och limmar den på ett papper med en bild. Jag menar inte att 
det är fel att göra så men detta förklarar varför ritprogram ej används och min uppfattning är 
att Lpo94 ej uppfylls med tanke på att möta framtiden. Är det en rädsla för tekniken, eller 
bristande kunskap? Tyvärr har jag fått intrycket att det är just den pedagogiska och didaktiska 
utbildningen som brister för att kunna utnyttja IKT aktivt i undervisningen. Detta är för mig en 
stor öppen fråga och kanske ett framtida forskningsområde. Det är av vikt att vi får en 
kunskapssyn som möjliggör IKT integrerat i undervisningen. Vi får inte av okunskap och 
utelämnad vidareutbildning av lärare bli ett hinder för datoranvändningen. Jag menar att 
ekonomi inte får styra hur, vem och varför det inte finns en plattform på alla skolor där IKT är 
integrerat.  

Var finns datorn i elevens arbetsrum (klassrummet)? Jo avsides. Det finns ingen bra skrift, bok 
eller artikel om datorns placering i klassrummet. De rekommendationer och arbeten som finns 
är hur barnet skall sitta vid datorn och arbetet är inriktat mot barn med handikapp exempel 
www.specialpedagogiskainstitutet.se http://www.ne.se [www dokument 2007-05-29] 

 

6.1 NYCKELFAKTORERNA 
 

Det finns flertalet faktorer som påverkar datoranvändningen med IKT i skolan. Den främsta 
från denna undersökning ser ut att vara klassens ansvariga lärare och dennes inställning i IKT 
nyttjande.  Tillgången till datorer och datorns placering verkar också vara en faktor som har en 
avgörande betydelse. Vad dessa faktorer visar är att det är lärarens förhållning till skolans 
uppdrag som är betydande i IKT tillämpningen.  Dock visar denna undersökning att alla 
kommunicerar mer eller mindre via IKT. 
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6.2 FRAMTIDEN 
 

Datorn kan användas i många olika former av lärande och undervisning. Man får inte se datorn 
som en teknisk apparat utan som en del i undervisningen, lika naturlig som böcker, papper och 
penna. Ja! Det finns flertal av möjligheter med ett positivt datoranvändande; skriva och skicka 
e-post, rita, göra läxor och surfa på Internet. Till saken hör att i framtiden, när barnen kommer 
ut i arbetslivet möts de av datorn som en naturlig del på sin arbetsplats. Därför är det av stor 
vikt att datorn och dess möjligheter implementeras så tidigt som möjligt i barnens vardag. 
”Frågan är vad den moderna tekniken för skrivandet kommer att innebära för skolans 
verksamhet i framtiden. Det är inte osannolikt att barnen kommer att lära sig skriva direkt vid 
tangentbordet”. Alexandersson (2001). Detta sker i och för sig redan nu.16  

Kommunikation via IKT kan användas av läraren i skolundervisningens utvecklingsarbete där 
man konstruerar upplägg i skolarbetet relaterade till skolans ämnen. En viktig del i arbetet 
med IKT i skolan (menar jag vara) är den motivationshöjande aspekten. Jag tycker det är 
viktig att ställa sig frågan hur vi skall använda datorer, datorprogram och spel i skolan, inte 
om! Eleven arbetar med ett redskap som hon/han känner igen men motivationen eller 
resultatet speglas av hur lärares och elevers användande av IKT leder till positiva effekter på 
motivationen. Jag vill se användandet med IKT i ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär 
att barnen ska se att datorn används i olika sammanhang i samhället och här är det särskilt 
viktigt att lärare gör sin egen användning av datorn synlig för barnen. Eleverna behöver en 
pedagogisk vägledning i kunskapssökandet. Det är därför viktigt att lärare skaffar sig 
nödvändiga IKT-kunskaper, för att hänga med i samhällets utveckling. För detta krävs 
fortbildning för lärare i hur man kan använda IKT i skolan. Jag tror inte att det enbart skall 
finnas IKT pedagoger utan en allmän kunskap hos alla lärare nästan likställt med att kunna 
läsa och skriva. Naturligtvis skall det ske i samarbete med de lärare som inte kommit igång 
eller känner en rädsla inför informationsteknologin. IKT förändrar lärarrollen eftersom IKT 
öppnar vägar för ny pedagogik. 1994 års läroplaner för grundskolan och gymnasiet ger lärarna 
stora möjligheter att arbeta med datorn i undervisningen. Men läroplanerna tar tyvärr inte upp 
de grundläggande förändringar som skolan står inför. Från att ha varit bärare av kunskap som 
förmedlas till eleverna kan läraren nu också bli en handledare som hjälper eleverna att själva 
söka sin kunskap. 

Framtidens datorer är inte utformade funktionellt eller tekniskt som dagens. Det kan vara 
mobiltelefoner som tar över persondatorns uppgift. Vi kommer troligtvis inom en snar framtid 
att utnyttja mobiltelefonen i helt nya syften mot vad som används i dag (hur många kunde 
tänka sig en kamera i mobiltelefonen till var och en för fem till sju år sedan?). Det vi kallar 
dator och mobiltelefoner ser jag i en snar framtid som ett och samma redskap. Som parantes 
kan jag nämna att jag pratat med en tekniker på Sony Ericsson17. Han säger att anpassade 
operativsystem för mobiltelefoner inte är långt borta utan kommer att finns inom en snar 
framtid. Detta kommer och skall få stora konsekvenser för skolan som vi alla måste möta, 
utnyttja och kritiskt granska. 

 

 
                                                 
16 Datorn i Utbildningen 3/2004. , http://www.kks.se/ och 
17 Tillverkare av mobiltelefonsystem 
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Jag skulle i ett eventuellt framtida arbete vilja fördjupa mig i hur vi kan implementera 
framtidens information och kommunikationsteknik i skolans vardagliga arbete. Jag anser att 
det är en oerhört viktig fråga eftersom vi alla kommunicerar och får information var vi än 
befinner oss.  

Ytterligare en sak som skulle kunna vara intressant är om kommunikation och information är 
lika för lärare och elever? Hur ser eleven på att läraren använder sig av IKT? Ytterligare ett 
forskningsområde är den fråga som uppkommit under arbetets gång och som jag inte har sökt 
svar på i detta arbete: varför möts inte lärarens och elevens olika kommunikationssätt via IKT 
utanför klassrummet till ett naturligt arbetssätt inom klassrummet? Troligtvis finns det ett 
användnings område som används, men efter min undersökning ser jag att det är avvikande på 
olika skolor och mellan skolklasser. 

Jag vill avsluta med att uppmana alla som ser användningen av IKT i undervisning som ett 
integrerat alternativ till dagens undervisning: Fortsätt i ditt arbete att inspirera elever och 
kolleger till ett aktivt datoranvändande i ett integrerat lärande. Och för er som inte använder 
IKT och datorer, se möjligheter och våga pröva. 

”En lärare påverkar evigheten; han vet aldrig var hans inflytande tar slut.” 

Albom (2002) (Henry Adams) 
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Bilaga 1 

Till Rektor [på enhet] 
[namn] 
 
 
Mitt namn är Ola Hammarström 
Jag går sista året på lärarutbildningen på Högskolan i Skövde. 
I min utbildning ingår en examensuppgift att forska inom ett specifikt område.  
Jag har valt att se vilka nyckelfaktorer som spelar in i lärarens och elevens kommunikation via 
Internet. 
 
Jag skulle vilja utföra en enkätundersökning på er skola i två till tre klasser samt eventuellt en 
intervju med minst en lärare. 
 
I syftet att frambringa kunskap om några faktorer som kan påverka elevernas datoranvändande 
i ett kommunikativtsyfte rörande vilka faktorer mellan elev och lärare är det viktigt att se till 
helheten, det vill säga om det finns kringfaktorer som har en betydelse.  

Jag har en förhoppning om att göra denna undersökning i minst sju stycken klasser. Utifrån 
resultatet och min bedömning kommer jag att intervjua läraren som enligt mitt tycke har en 
positiv inställning till IKT samt en med negativ inställning.  

Inriktningen är åldrarna tio- till tolv år samt klassens huvudlärare. 

 

Enkätundersökningen 

Jag kommer att använda mig av två olika enkäter en för elever och en för lärare där frågorna är 
utformade utifrån elevperspektiv respektive lärarperspektiv. Jag låter en hel klass inklusive 
lärare svara på enkäten där jag sedan jämför lärarens kännedom och syn på IKT mot elevernas. 
Jag kommer att vara med i klassrummet när respondenterna fyller i enkäten. Detta utav flera 
orsaker. 

• jag kan förklara mitt syftet för respondenterna på plats. 
• jag är till hands om det skulle uppstå frågor. 
• jag har en överblick på undersökningen så att jag kan se att ingen påverkan sker mellan 

respondenterna utan att det är deras egna svar som redovisas. 
• jag ser att enkäterna fylls i. 
• jag delar ut och samla in formulären omgående så att de inte uppstår fördröjningar i 

mitt arbete. 

Vänligen kontakta mig om denna undersökning är möjlig på din skola och i så fall när det är 
lämpligt.  

 

Med vänliga hälsningar 

Ola Hammarström 

0707 – xx xx xx 
o.hammarstrom@xxxx.xx 
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Bilaga 2 Enkät Lärare 

 

Kvinna �  Antal år i läraryrket  _______ 
Man �  Undervisar i årskurs  _______ 
Ålder ________år  

1. Detta har jag hemma 2. Datorn är utrustad med 

Dator �  CD �  
Internet �  DVD �  
Inget �  USB �  
(Om inget gå till Punkt 4  på nästa sida) Hårddisk �  

3. Hur ofta använder jag följande hemma 

Ordbehandling  Kalkylprogram (Excel) 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Ritprogram Kommunicerar via e-mail 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Surfar på nätet, söker information Chattar på nätet 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

FirstClass (FC) Spelar spel 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  
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4. Detta finns på min arbetsplats 

Dator �  ________Stycken 
Internet �  
Inget �  

5. Hur ofta använder jag datorn i skolan: 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  

6. Hur ofta vill eleverna använda datorn 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  

7. Ger jag uppgifter till mina elever via E-mail: (FC) 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  

8. Får jag in uppgifter från eleverna via E-mail: (FC) 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  
 

9. Skulle jag kunna lägga ut fler uppgifter via E-mail (FC) 

Ja �  Nej �  Det är bra som det är �  
 

10. Skulle jag vilja ha in fler utförda uppgifter av mina elever via  E-mail (FC) 

Ja �  Nej �  Det är bra som det är �  
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11. Hur ofta använder jag följande i skolan: 

Ordbehandling Kalkylprogram (Excel) 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Ritprogram Kommunicerar via e-mail 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Surfar på nätet, söker information Chattar på nätet 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

FirstClass (FC) Spelar spel 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

12. Skulle jag kunna göra skolarbete hemma och vara uppkopplad mot skolan via 
datorn 

Ja �  Nej �  Vet ej �  
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Bilaga 3 Enkät Elev 

Pojke �  
Flicka �  
Ålder  _______ år 
 

1. Detta har jag hemma 2. Datorn är utrustad med 

Dator �  CD �  
Internet �  DVD �  
Inget �  USB �  
(Om inget gå till Punkt 4  på nästa sida) Hårddisk �  

3. Hur ofta använder jag följande hemma 

Ordbehandling  Kalkylprogram (Excel) 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Ritprogram Kommunicerar via e-mail 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Surfar på nätet, söker information Chattar på nätet 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

FirstClass (FC) Spelar spel 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  
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4. Detta finns i mitt  klassrum 

Dator �  ________Stycken 
Internet �  
Inget �  
 

5. Hur ofta använder jag datorn i skolan: 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  

6. Hur ofta säger läraren till mig att använda datorn 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  

7. Får jag uppgifter fån min lärare via E-mail: (FC) 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  

8. Lämnar jag in uppgifter till min lärare via E-mail: (FC) 

Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  
Aldrig �  
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9. Borde läraren lämna ut fler uppgifter till dig via E-mail: (FC) 

Ja �  Nej �  Det är bra som det är �  

10. Skulle jag vilja lämna in uppgifter via E-mail till din lärare (FC) 

Ja �  Nej �  Det är bra som det är �  

11. Hur ofta använder jag följande i skolan: 

Ordbehandling Kalkylprogram (Excel) 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Ritprogram Kommunicerar via e-mail 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

Surfar på nätet, söker information Chattar på nätet 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

FirstClass (FC) Spelar spel 

Dagligen �  Dagligen �  
2 – 3 gånger i veckan �  2 – 3 gånger i veckan �  
Varannan vecka �  Varannan vecka �  
Någon gång i månaden �  Någon gång i månaden �  
Mer sällan �  Mer sällan �  
Aldrig �  Aldrig �  

12. Skulle jag kunna göra skolarbete hemma och vara uppkopplad mot skolan via 
datorn 

Ja �  Nej �  Vet ej �  
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Bilaga 4 Enkätsvar 

 
Elev      Lärare 

Detta har jag hemma  Dator 99 6  Detta har jag hemma 
  Internet 96 6   
  Inget 0 0   
       

Datorn är utrustad med  CD 82 6  Datorn är utrustad med 
  DVD 73 5   
  USB 61 5   
  Hårddisk 87 6   
       

Ordbehandling  Dagligen 22 1  Ordbehandling  
  2 – 3 gånger i veckan 31 5   
  Varannan vecka 8 0   
  Någon gång i månaden 27 0   
  Aldrig 11 0   
   99 6   

Kalkylprogram (Excel)  Dagligen 1 0  Kalkylprogram (Excel) 
  2 – 3 gånger i veckan 8 2   
  Varannan vecka 14 1   
  Någon gång i månaden 22 3   
  Aldrig 54 0   
   99 6   

Ritprogram  Dagligen 6 0  Ritprogram 
  2 – 3 gånger i veckan 18 2   
  Varannan vecka 18 0   
  Någon gång i månaden 37 2   
  Aldrig 20 2   
   99 6   

Kommunicerar via e-mail  Dagligen 25 3  Kommunicerar via e-mail 
  2 – 3 gånger i veckan 20 3   
  Varannan vecka 19 0   
  Någon gång i månaden 18 0   
  Aldrig 17 0   
   99 6   

Surfar på nätet,  Dagligen 43 4  Surfar på nätet, 
söker information  2 – 3 gånger i veckan 30 1  söker information 

  Varannan vecka 9 1   
  Någon gång i månaden 9 0   
  Aldrig 8 0   
   99 6   

Chattar på nätet  Dagligen 49 0  Chattar på nätet 
  2 – 3 gånger i veckan 24 2   
  Varannan vecka 8 0   
  Någon gång i månaden 6 1   
  Aldrig 12 3   
   99 6   
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FirstClass (FC)  Dagligen 2 4  FirstClass (FC)18 
  2 – 3 gånger i veckan 24 2   
  Varannan vecka 14 0   
  Någon gång i månaden 20 0   
  Aldrig 39 0   
   99 6   

Spelar spel  Dagligen 35 1  Spelar spel 
  2 – 3 gånger i veckan 33 0   
  Varannan vecka 11 0   
  Någon gång i månaden 18 1   
  Aldrig 2 4   
   99 6   

Detta finns i mitt klassrum  Datororer 7 98  På min arbetsplats 
  Internet 99 6   
  Inget 0 0   
       

Hur ofta använder  Dagligen 8 6  Hur ofta använder  
jag datorn i skolan:  2 – 3 gånger i veckan 55 0  datorn i skolan: 

  Varannan vecka 19 0   
  Någon gång i månaden 9 0   
  Aldrig 8 0   
   99 6   

Hur ofta säger läraren  Dagligen 1 6  Hur ofta vill eleverna 
 till mig att använda datorn  2 – 3 gånger i veckan 33 0  använda datorn 

  Varannan vecka 29 0   
  Någon gång i månaden 19 0   
  Aldrig 17 0   
   99 6   

Får jag uppgifter fån  Dagligen 1 0  Ger jag uppgifter till 
min lärare via E-mail: (FC)  2 – 3 gånger i veckan 16 0  mina elever via E-mail: (FC) 

  Varannan vecka 13 2   
  Någon gång i månaden 13 1   
  Aldrig 56 3   
   99 6   

Lämnar jag in uppgifter  Dagligen 2 1  Får jag in uppgifter 
 till min lärare via E-mail: (FC)  2 – 3 gånger i veckan 10 0  från eleverna via E-mail: (FC) 

  Varannan vecka 11 2   
  Någon gång i månaden 19 0   
  Aldrig 57 3   
   99 6   

Borde läraren lämna ut fler  Ja 20 4  Skulle jag kunna lägga ut 
uppgifter till dig via E-mail: (FC)  Nej 20 2  fler uppgifter via E-mail (FC) 

  Bra som det är 59 0   
   99 6   
 
 
      

 

                                                 
18 Resultat stämmer ej med diagrammen i resultatet. Detta på grund av att en klass är borträknad i resultatet se 
VALIDITITET OCH RELIABILITET. 



 43

Lämna in uppgifter  Ja 24 3  fler utförda uppgifter 
via E-mail till lärare  Nej 29 3  via  E-mail (FC) 

  Bra som det är 46 0   
   99 6   

Ordbehandling  Dagligen 9 2  Ordbehandling 
  2 – 3 gånger i veckan 50 2   
  Varannan vecka 19 2   
  Någon gång i månaden 12 0   
  Aldrig 9 0   
   99 6   

Kalkylprogram (Excel)  Dagligen 1 0  Kalkylprogram (Excel) 
  2 – 3 gånger i veckan 6 1   
  Varannan vecka 11 2   
  Någon gång i månaden 18 1   
  Aldrig 63 2   
   99 6   

Ritprogram  Dagligen  0  Ritprogram 
  2 – 3 gånger i veckan 5 1   
  Varannan vecka 3 0   
  Någon gång i månaden 22 3   
  Aldrig 67 2   
   99 6   

Kommunicerar via e-mail  Dagligen 2 4  Kommunicerar via e-mail 
  2 – 3 gånger i veckan 17 2   
  Varannan vecka 12 0   
  Någon gång i månaden 22 0   
  Aldrig 46 0   
   99 6   

Surfar på nätet,  Dagligen 8   Surfar på nätet, 
söker information  2 – 3 gånger i veckan 42 3  söker information 

  Varannan vecka 20 0   
  Någon gång i månaden 13 1   
  Aldrig 16 0   
   99 6   

Chattar på nätet  Dagligen 5 1  Chattar på nätet 
  2 – 3 gånger i veckan 7 0   
  Varannan vecka 5 0   
  Någon gång i månaden 14 2   
  Aldrig 68 3   
   99 6   

FirstClass (FC)  Dagligen 4 6  FirstClass (FC) 
  2 – 3 gånger i veckan 27 0   
  Varannan vecka 21 0   
  Någon gång i månaden 23 0   
  Aldrig 24 0   
   99 6   
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Spelar spel  Dagligen 7 0  Spelar spel 
  2 – 3 gånger i veckan 11 0   
  Varannan vecka 1 0   
  Någon gång i månaden 10 2   
  Aldrig 70 4   
   99 6   

Uppkopplad mot skolan  Ja 31 6  Uppkopplad mot skolan 
  Nej 20 0   
  Vet ej  48 0   
   99 6   
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Bilaga 5  

Ordförklaring, definitioner 

Denna uppsats riktar sig främst till pedagoger. Därför väljer jag att inte förklara ord och 
begrepp som är välbekanta för den målgruppen. 

 
Vad uttrycken står för i denna uppsats 
 
CD .............................................Compact Disc (engelska: kompaktskiva) förkortat cd, är ett optiskt 

lagringsmedium där man använder laser för att mäta ojämnheter i en 
reflekterande yta och registrera dessa. 

Chattar på nätet .........................är ett snabbt utbyte av korta textmeddelanden, vanligen via Internet. 
Ordet kommer från engelskan och betyder ungefär snacka, småprata. 
Att chatta betyder att man skriver till varandra online, vilket påminner 
om att sitta och prata. Samtalet sparas i regel inte heller någonstans. 

Dator..........................................en maskin som, med hjälp av ett specialkonstruerat datorprogram, kan 
bearbeta information på ett mycket effektivare sätt än vad vi kan göra 
manuellt. Datorn har blivit ett viktigt redskap vid bland annat 
automatisering av administrativa rutiner, kommunikation, 
informationslagring och mediebearbetning. 

Datakommunikation..................överföring av data mellan två eller flera stationer (datorer, terminaler 
etc.). 

Dataprogram..............................är en serie instruktioner som kontrollerar en dator, och talar om för den 
vad den ska göra, steg för steg.  

DVD ..........................................Digital Versatile Disc (ursprungligen Digital Video Disc),ett 
lagringsmedium som mer eller mindre har ersatt videokassettband och 
videoskivor (laserdisc), men dess användningsområde omfattar även 
musik och bilder i olika format samt generell datalagring, vilket gör att 
dvd utgör ett alternativ till cd, med fördelen att dvd har högre 
lagringskapacitet.  

e-mail.........................................E-post (elektronisk post, även kallat e-mail, mail eller mejl)  

FirstClass (FC) ..........................Ett konferenssystem, e-post system och kommunikations program via 
Internet mellan flera enheter. 

Hårddisk ....................................en anordning för lagring av information som används i datorer. 
Ursprungligen användes beteckningen för att markera skillnaden 
mellan en sådan disk och en mjuk diskett (en. floppy disk, ung. 
fladdrig disk). 

IKT ...........................................Av engelskans information and communication technology, ICT. 
Uttrycket används ibland med motiveringen att det skulle utgöra ett 
vidare begrepp än IT och även inkludera telekommunikation och 
medier som video, tv etcetera. Man kan dock med fog hävda att det 
vaga begreppet IT redan har en sådan vid innebörd, varför något 
ytterligare uttryck inte behövs".  
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Internet ......................................är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv 
kommunikation av text, ljud och bild. World Wide Web, e-post och 
fildelning är populära användningsområden för Internet. 

Kalkylprogram (Excel)..............ett datorprogram som är konstruerat för att utföra matematiska 
beräkningar i tabeller. 

LAN...........................................står för Local Area Network och uttyds på svenska lokalt nät. Ett LAN 
består vanligtvis av datorer, sammankopplade med hjälp av ethernet-
kort och nätverkshubbar. Nödvändigt för kommunikation mellan 
datorer 

MP3...........................................Audio Layer 3 är en del av standarden MPEG-1. MP3 använder en 
algoritm för nedbrytande komprimering av ljud, vilket innebär att en 
del av ljudsignalen försvinner.  

Modem ......................................modulator-demodulator är en hårdvaruprodukt som används för att 
ansluta digital utrustning till en analog förbindelse (till exempel 
telefonnätet eller kabel-TVnätet). Telefonmodemet omvandlar digitala 
data till tonfrekvenser vilket gör det möjligt med digital 
kommunikation över den analoga förbindelsen. 

Nyttoprogram ............................Ordbehandling som Microsoft Word och kalkylprogram Microsoft 
Excel, Ritprogram som Paint, Grafiskt program som PowerPoint 

Operativsystem..........................Ett operativsystem är det program i en dator vars syfte är att underlätta 
användandet av datorn genom att utgöra länken mellan datorns 
hårdvara och de program som körs på datorn. exempelvis Unix, 
Windows, MS-DOS, Mac OS) 

Ordbehandlare ...........................är ett datorprogram som används för att skapa, formatera, ändra och 
skriva ut ett dokument. 

Ritprogram ................................Att skapa och redigera bilder med hjälp av datorer. 

Spelar spel .................................Virtuella spel ej en typ fysisk kortlek. 

Surfar på nätet (gogglar) ...........Söka information Gogglar vedertaget uttryck av Svenska akademin 

Uppkopplad ...............................Minst två enheter (datorer, telefon,fax) sammankopplade via 
elektronisk väg 

Uppgifter ..................................Uppdrag från en person till en annan person både fysiskt och med 
virtualiseringen via IKT. 

USB...........................................en standard för snabb seriell datakommunikation. Namnet är en 
initialförkortning av ”universal serial bus”. 

WWW .......................................World Wide Web, är ett hypertextsystem som används på Internet. 
WWW:s genomslag så totalt att "Internet" och "WWW" ofta används 
synonymt 

 
 

 

 


