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1 Inledning  

Utvecklingen inom informationstekniken i vårt samhälle går mycket fort framåt och idag har datorer 

en stor och självklar plats i vår vardag. Eftersom skolan inte är eller kan vara en avskild del i samhället 

påverkar datorernas intåg även den verksamheten och ställer nya krav på lärarna och undervisning‐

en. Lärarna i dagens skola kan inte blunda för datorernas ökade och påtagliga betydelse i samhället, 

då eleverna idag inte skulle acceptera en skola som inte följer med i utvecklingen och inte använder 

datorer.  

Bruket av datorer  i skolan har  lovordats från flera ansedda håll och blivit ett vanligt förekommande 

inslag i undervisningen i de flesta svenska klassrum. I skolans läroplaner framgår det att eleverna ska 

utveckla en kunskap i att använda datorer för sitt lärande, vilket innebär att det alltså inte är frivilligt 

för lärarna att använda sig av dem i skolan. Men vet lärarna egentligen hur mycket datorer påverkar 

lärandet? Är valet att använda datorer i undervisningen och sättet det görs på ett aktivt val grundat 

på målen med undervisningen eller används de oreflekterat?  

De flesta är nog eniga om att datorerna har skapat många nya möjligheter i undervisningen, men är 

datoranvändningens utveckling  i  skolan enbart positiv? Som med alla andra undervisningsmetoder 

och ‐verktyg  i skolan finns det både för‐ och nackdelar även med datorer. Stigmar (1997) menar att 

datorer som inlärningsredskap inte är bättre än något annat redskap och att de inte passar alla elever 

och alla tillfällen.  Lärare bör variera sina undervisningsmetoder, och inte enbart använda sig av dato‐

rer. 

Skolverket har i den andra delen av regeringsuppdraget att stärka elevernas datoranvändning i sko‐

lan undersökt hur elever använder datorer i det svenska utbildningssystemet och hur de bedömer sin 

egen datorkompetens. I resultatet redovisas att gymnasieelever är de mest frekventa datoranvän‐

darna i skolan och svenskan är ett av de ämnena där datorer används mest (Skolverket, 2010). År 

2010 fanns det 1,6 elever per dator i de fristående gymnasiekolorna och 2,5 elever per dator i de 

kommunala gymnasieskolorna. Detta är siffror som ökar och många gymnasieskolor i landet strävar 

efter att ha en dator till varje elev. Med tanke på dessa uppgifter är just datoranvändningen i ämnet 

svenska på gymnasiet särskilt relevant att undersöka. Det finns en stor mängd tidigare forskning om 

hur lärare använder datorer i sin undervisning, men inte med fokus på just svensklärarna. Vi vill i vår 

uppsats fokusera på lärarnas syn på datoranvändningen i svenskundervisningen och ta reda på hur 

de faktiskt använder datorerna i sin undervisning och vilket förhållningssätt de har till datorbruket. 

Det är viktigt att synliggöra att användningen av datorer i skolan har medfört en förändring i lärarnas 
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uppdrag och det ställer nya krav på dem, eftersom det påverkar vilken kompetens lärarna behöver 

ha i sitt yrke och i sin tur påverkar kvaliteten på undervisningen och utformningen av den.  

Erixon (2010) menar att det finns motsättningar mellan  IKT (informations‐ och kommunikationstek‐

nologi) ‐stödd undervisning, och den mer traditionella undervisningen utan datorer, eftersom använ‐

dandet av  IKT har växt fram utanför skolan. Detta tror vi kan göra att det skapas olika attityder till 

datoranvändningen hos lärarna. Medan vissa ser datoranvändningen som en möjlighet kanske andra 

ser det som ett störningsmoment i sin undervisning. Detta är något vi vill titta närmare på i vår studie 

eftersom  det  påverkar  både  i  vilken  utsträckning  och  på  vilket  sätt  lärare  använder  datorer  i  sin 

undervisning.   
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2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att lyfta fram hur några svensklärare på gymnasiet använder datorer i 

sin undervisning och vad de har för förhållningssätt till bruket av datorer i undervisningen. 

Våra  frågeställningar  är  följande  (våra  huvudfrågor  är markerade med  fet  stil  och  därefter  följer 

några underordnade frågor): 

 Hur använder lärarna datorer i svenskundervisningen på gymnasiet? 

‐ I vilka områden inom svenskundervisningen används datorer? 

‐ Vilka funktioner på datorn tillämpar svensklärarna i undervisningen på gymnasiet?  

 

 Vilket förhållningssätt har svensklärarna på gymnasiet till datoranvändningen? 

 

‐  Vilka positiva och negativa aspekter  ser  lärarna med datoranvändningen  i  svenskundervis‐

ningen? 
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3 Bakgrund  

I denna del presenteras tidigare forskning kring datoranvändningen i skolan. Vi väljer att fokusera på 

användningen och utvecklingen av datorer inom skolan och utelämna hur denna utveckling sett ut i 

övriga samhället, då vi i uppsatsens inledning redan har påvisat denna. Vi börjar med att redogöra för 

relevanta begrepp för studien och sedan övergår vi  till att presentera vår forskning i ämnet.  

3.1 Relevanta begrepp för studien 

På Nationalencyklopedins hemsida (NE.se) förklaras begreppet IT (informationsteknik) med följande 

definition: "Samlingsbegrepp  för de  tekniska möjligheter som skapats genom  framsteg  inom dator‐

teknik och  telekommunikation"  (Nationalencyklopedin, 2012,  sökväg:  IT). Men även begreppet  IKT 

har börjat användas synonymt med IT.  

Enligt Petterson (2004) har begreppet  IKT börjat användas för att markera att tekniken även är an‐

vändbar för kommunikation, som K står för i IKT. Han menar att begreppet IKT är på frammarsch och 

att allt fler har börjat använda det, men förkortningen IT används fortfarande, kanske mest utanför 

det akademiska området. I denna uppsats används begreppet IT på ett flertal ställen när vi avser da‐

toranvändningen. Däremot använder vi inte begreppet IKT, då vi vill ha ett begrepp som är utbrett i 

skolan och på andra arbetsplatser. Det betyder inte att kommunikationsaspekterna har utelämnats.  

Ett annat begrepp vi har använt i vår uppsats är En‐till‐En. Detta definieras av Kroksmark (2011) som 

menar att "det  innebär att varje elev och varje  lärare har en egen bärbar dator som är  integrerad  i 

undervisningen och i lärandet. Det är alltså på många platser inte ett verktyg som används på en viss 

schemalagd tid, utan den är en ständig följeslagare  i skolans alla ämnen,  i hemmet och på fritiden" 

(s.3).  

3.2 Datoranvändningens utveckling i skolan  

Datorn har inte alltid varit självklar i skolan, så som den är idag. På 1980‐ och 1990‐ talet spreds dato‐

ranvändandet  i det svenska samhället snabbt till arbetslivet och hemmen, men skolan var  långsam‐

mare än övriga samhället  i denna utveckling (Hylén, 2011). Det tog fram till slutet av 1990‐ talet in‐

nan datorerna, med hjälp av flera IT‐projekt, etablerats i en större utsträckning i skolans verksamhet.  

Trots att datorer inte var vanligt förekommande i skolan före 1990‐talet såg man tidigt datorns pot‐

ential  för  skolan och viktiga  tankar  för den kommande datorutvecklingen  i  skolan grundades  långt 
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innan den  i realiteten togs  i bruk (Hylén, 2011). Redan på 1960‐talet hördes de första rösterna som 

talade för datorer i skolan, men det var först på 1970‐talet som steget att föra in datorn i undervis‐

ningen togs. Man startade då flera försöksprojekt, bland annat ett av Skolöverstyrelsen som kallades 

Dator  i skolan från 1974, med målen att föra ut kunskaper om datorer och dess användning  i sam‐

hället och att  införa datorn  i undervisningen. Projektet ville med datorns hjälp modernisera under‐

visningen,  genom  att  till  exempel  använda  räknetekniska  hjälpmedel,  och  utnyttja  datorns  inlär‐

ningshjälpmedel. Det projektet är alltså föregångaren till dagens datorkunskap i skolan och utgjorde 

startskottet för bruket av datorers olika användningsområden i skolan. Projektet ledde till en rapport, 

som antogs 1980 av Skolöverstyrelsen som dess handlingsprogram  i frågan angående datorer  i sko‐

lan, där man kom fram till att datorer är användbara i skolan och att både elever och lärare var nöjda 

med dem  i undervisningen (Riis, 2000). Man kom även fram till att datorer behövdes på gymnasiet 

men  inte på grundskolan, vilket grundade sig på huvudsakligen ekonomiska skäl. Datorn var på den 

tiden mycket dyr samtidigt som dess kapacitet var begränsad. Under 1970‐talet köptes de första da‐

torerna in till skolor i landet, dock bara ett par stycken till vissa skolor och utan specifikt utbildad per‐

sonal i hur de kunde användas. Det var främst lärare i matematik och naturorienterade (NO) ämnen 

som arbetade med datorerna.  

Trots att man uppmärksammade datorns pedagogiska möjligheter på undervisningen under 1970‐ 

talet var det främst tekniken som var i fokus i början på 1980‐talet. Den nya läroplanen, Lgr 80, inför‐

des då, där det nya ämnet datalära  ingick (Hylén, 2011). Dataläran  innebar främst att man undervi‐

sade om datorer och inte med dem. Detta berodde mycket på att det saknades lärare med tillräcklig 

utbildning inom området, att det var brist på datorer och att de hade låg användarvänlighet. Tiden till 

datorläran togs först från matematik och NO, eftersom datorläran ansågs gå att koppla till dessa äm‐

nens innehåll och att lärarna i de ämnena hade mest erfarenhet av tekniken (Riis, 2000). Under andra 

halvan av 1980‐talet flyttade datorläran även in i de samhällsorienterade ämnena efter att Skolöver‐

styrelsen påpekat kopplingen mellan dessa ämnen och datorer  (Hylén, 2011). Eleverna  fick då  inte 

bara lära sig om programmering och datorteknik, utan även hur datorn påverkar samhället. Samtidigt 

som detta skedde fick också högstadie‐och gymnasieskolor bidrag från staten för att utrusta skolorna 

med datorer. Pengarna räckte ungefär till att utrusta en datorsal med åtta datorer i varje skola (Riis, 

2000).  

Under andra hälften av 1980‐talet  tillsattes  flera grupper och projekt  för att undersöka och  främja 

datoranvändningen  i skolan. De arbetade bland annat med att  förändra datautbildningen  i gymna‐

siet, med att undersöka hur  lärarutbildningen behövde anpassas efter datorutvecklingen och vilka 
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datorprogram  som  skulle användas. Riksdagen beslutade 1988 om en  treårig  satsning på datorer  i 

skolan. Projektet kallades Datorn och skolan (DOS) och syftade till att öka förståelsen för hur datorn 

påverkar  samhället  och  elevernas  föreberedelse  för  denna  förändring.  Datorn  skulle  ses  som  ett 

läromedel såsom andra  läromedel  i skolan och man hoppades på att den skulle kunna effektivisera 

och utveckla undervisningen med nya metoder och hjälpmedel. När man efter projektets genomfö‐

rande utvärderade det såg man att de vinster man förväntat sig  inte hade uppnåtts. Projektet hade 

kostat mycket pengar för skolorna, utan att de hade fått någon större valuta för pengarna, och man 

såg  ingen effektivisering av undervisningen, då den nya  tekniken anpassades efter gamla undervis‐

ningsrutiner.  

Trots att ett nytt projekt att utveckla och genomföra datoranvändningen  i skolan, baserat på utvär‐

deringen  av DOS,  genomfördes  av  Skolverket  1992,  visade  det  sig  vid  en  utvärdering  i mitten  av 

1990‐talet att endast små  förändringar  inom området har skett sedan mitten av 1980‐talet  (Hylén, 

2011). Denna långsamma utveckling tros, bland annat, bero på de små ekonomiska resurserna i sko‐

lan under denna tid, bristen på systematiska utvärderingar och att datorn, såsom tidigare, anpassa‐

des efter den  rådande undervisningen  i  stället  för att nya arbetsformer  skapades. De  förändringar 

som skedde i början av 1990‐talet var att datorer, till viss grad, började användas i fler ämnen än tidi‐

gare (Riis, 2000). Det var framför allt språklärarna, däribland svensklärare, som började använda ord‐

behandlingsprogram, eftersom utvecklingen av ordbehandlingsprogram gick framåt vid denna tid.  

På 1990 talet gjordes flera stora satsningar på datorutvecklingen i skolan och det rådde en stark tekn‐

ikoptimism under den här tiden (Hylén, 2011). År 1994 introducerades Internet i svensk skola och ett 

år senare hade 59% av gymnasieskolorna någon  form av  internetuppkoppling. Skolverket  fick  i och 

med detta i uppgift att skapa en tjänst, som kom att kallas Skoldatanätet, vilket innehöll tjänster an‐

vändbara för lärare och elever i skolan. På några år växte Skoldatanätet och blev mycket välbesökt av 

såväl lärare som elever i skolan.  

Den största IT‐satsningen som hittills gjorts i svensk skola startades 1998 och kallades IT i skolan (ITiS) 

(Hylén, 2011). Under en fyraårsperiod avsattes 1,7 miljarder kronor till kompetensutveckling för  lä‐

rare  inom  IT,  teknisk utrustning  till skolor, datorer  till  lärare och annat som skulle  få skolan att ut‐

veckla sin IT‐användning. Lärarna som ingick i projektet ansåg sig ha fått ökad insikt i hur datorer kan 

användas i pedagogiskt syfte och att de fått viktig erfarenhet av det. ITiS fick, bland annat, bidrag av 

en  stiftelse  som bildades 1994 och kallades Stiftelsen  för kunskaps‐ och kompetensutveckling  (KK‐

stiftelsen). De arbetade med att utveckla IT‐användningen i skolorna och avsatte 555 miljoner kronor 

fram till år 2002 på olika IT‐projekt. 
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Efter att ITiS‐projektet avslutades 2002 har det inte hänt något större inom datorutvecklingen i sko‐

lan (Hylén, 2011). Detta beror till stor del på det börsfall som inträffade under 2000‐talet och ledde 

till att den planerade  IT‐utvecklingen av ekonomiska  skäl  inte var möjlig att genomföra. Det enda 

som skett inom området sedan dess är att några mindre IT‐projekt med fokus på kompetensutveckl‐

ing har genomförts i skolan.  

3.3 Datoranvändningen i skolan idag 

I dagsläget är datorn integrerad i samhället i stort, också i skolans verklighet. I Findahls rapport, ge‐

nomförd vid World Internet Institute, framgår det att i hemmen är datortillgången 98 % jämfört med 

skolan där den ligger mellan 92 och 99 %. En slutsats som kan dras av studien är att datorer används 

mer frekvent i hemmen medan det dagliga användandet i skolan förekommer mer sällan. I hemmet 

använder 95‐100% av ungdomar  från 12 års ålder  Internet  i alla  fall några gånger  i veckan  jämfört 

med i skolan där det dröjer ungefär till 18‐19 års ålder innan hälften av ungdomarna använder Inter‐

net dagligen (Findahl, 2009). Skolverkets rapport redovisar att i gymnasieskolan använder i stort sett 

samtliga elever datorer  (Skolverket, 2010). Man kan alltså dra  slutsatserna att datoranvändningen 

förekommer allt oftare i skolan idag.    

 

Inom  skolans värld har digitaliseringen har haft en enorm  slagkraft; utvecklingen  inom  IT‐området 

skapar  idag  nya  förutsättningar  för människors  kunskaper och  färdigheter.  Kroksmark  (2011) pro‐

blematiserar kunskap i sin artikel. Han ställer frågan om vad det faktiskt är man behöver lära sig när 

all  information finns på  Internet? Även  i Folke‐ Fichtelius (2009) talas det om  informationstekniken 

som något skolan inte längre har kontroll över, då man helt enkelt kan kopiera allt från Internet. Han 

hävdar även att läroboken förlorat sin status och datorerna har övertagit den rollen.  

 

Det råder ingen tvekan om att samhällsbilden idag mer eller mindre förutsätter att skolan använder 

datorn i undervisningen; därför är det intressant att undersöka vad datorerna används till i undervis‐

ningen. Skolverkets rapport redovisar vilka arbetsuppgifter eleverna på gymnasiet använder datorn 

till. Främst används datorerna till att söka information och skriva texter. Nästan alla gymnasieelever i 

undersökningen uppgav att de sökte information på Internet och fler än 9 av 10 skriver inlämnings‐

uppgifter med hjälp av datorn. Gymnasieeleverna är också de mest frekventa användarna av datorer 

när det kommer till dessa uppgifter (Skolverket, 2010). Många lärare talar om betydelsen av att ele‐

verna  får kunskaper om  informationssökning och källkritik. Skolverket presenterar  i resultaten  från 

sin första uppföljning av regeringsuppdraget, att undersöka användningen och kompetensen kring IT 
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i skolan, att sju av tio lärare bland de kommunala gymnasieskolorna upplever att skolan ger eleverna 

undervisning i informationssökning och källkritik på Internet (Skolverket, 2009a).  

 

Erixon (2010) menar i sin artikel att en elevtext är en individuell och unik produkt, som eleven identi‐

fierar sig med. Kritik från lärare och klasskamrater kan därmed leda till att eleven påverkas emotion‐

ellt. Också handstilen  står  i nära  relation  till  skribenten och att  skrivakten är en väldigt  individuell 

verksamhet. Texter som är handskrivna betraktas också ofta som "klara",  i den betydelsen att sätta 

ett betyg på. Arbetsuppgifter som är orienterade till varje enskild elev, exempelvis datorskrivning, är 

Thomas Karlsohn kritisk till. Han menar att ungdomar ofta är ensamma vid datorerna och att samspe‐

let mellan läraren och eleven därmed uteblir, vilket hämmar väsentliga delar i den pedagogiska situ‐

ationen (Folke‐Fichtelius, 2009).  

 

Dagens ungdomar använder Internet betydligt mer på fritiden än i skolan. En övervägande del av sko‐

lorna (91%) har speciella regler för hur Internet ska användas och enbart 54% av skolorna tillåter In‐

ternetanvändning på rasterna  (Findahl, 2009). Ungdomarna har alltså kommit  längre  i sitt datoran‐

vändande på sin fritid och man kan konstatera att skolan  ligger efter  i utvecklingen, med detta  inte 

sagt att detta är ett positivt eller negativt faktum.  

 

Skolan står idag inför ett dilemma vad gäller datoranvändningen. Rask (2006) anser att skolan måste 

anpassa sig till digitaliseringen för att följa med i samhällsutvecklingen, annars kommer skolan förlora 

sin  stämpel  som  kunskaps‐och  informationsinhämtandets  instans. Kroksmark  (2011) belyser också 

denna problematik och skriver att lärandet i skolan har gått från ett analogt klassrumslärande till ett 

globaliserat  och  digitaliserat  lärande.  Skolan  står mitt  emellan  ett  analogt  och  ett  digitaliserat  lä‐

rande. Ett citat ur en utredning från SOU En hållbar lärarutbildning tar upp vikten av digital kompe‐

tens för att eleverna ska bli fullgoda samhällsmedborgare: 

 
              Skolans elever bör ges möjlighet att utveckla en nödvändig digital kompetens 
  för att kunna delta som fullvärdiga medborgare i ett framtida internationellt                                                       
  samhälle. De ska på ett säkert och kritiskt sätt kunna använda IT både i sin                                                      
  utbildning, i arbetsliv och under sin fritid. 

              (SOU 2008:109, s 371) 

Nya krav på digitalisering har ställts på skolan. I en annan rapport från Skolverket år 2009, om att 

sprida kunskap om användning och utformande av IT‐användingen i skolan, med fokus på digitala 

lärresurser, får professionella uttrycka sina åsikter. Av rapporten framgår att på många skolor behö‐

ver pedagoger och annan personal utveckla digital kompetens för att kunna utnyttja de pedagogiska 
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möjligheter som finns inom IT (Skolverket, 2009b). Skolan har stått och står fortfarande inför ett nytt 

paradigm, som påverkar arbetssätt, kunskapssyn och anpassningsförmåga. För det som står klart är 

att skolan inte kan undvika det omgivande samhällets digitalisering. 

3.4 För- och nackdelar med datoranvändningen i undervisningen   

En rapport gjord av KK‐stiftelsen, som är en  institution  för att stärka  forsknings‐ och kompetensut‐

veckling bland Sveriges högskolor och universitet, presenterar följande fördelar med att använda da‐

torer i skolan: det ger eleverna en naturlig datorvana, ökar motivationen och inlärningen, stimulerar 

skrivprocessen samt möjliggör simulering av olika förlopp (KK‐stiftelsen, 2006). Att en stor andel  lä‐

rare i studien betonar dessa fördelar gör att IT‐användningen blir väldigt motiverad i undervisningen.  

Inte bara skolan utan även politiker har verkat för användningen av datorer. Hylen (2011) redogör för 

fyra skäl kring  introducerande och  investeringar av  IT  i skolan som har diskuterats genom åren.  In‐

tressant att notera är att följande två fördelar har politiska utgångspunkter: "Ur samhällsekonomisk 

synvinkel är det nödvändigt med en IT‐kunnig arbetskraft och skola bör bidra till att förse samhället 

med sådan arbetskraft" (s.11) samt "IT i skolan är ett medel för att skapa lika möjligheter mellan ele‐

ver och därmed bidra till att skapa en  likvärdig skola genom att minska de digitala klyftorna" (s.11).  

Eleverna ska rustas inför det kommande arbetslivet genom att bli bekanta med datorernas olika ar‐

betsområden redan i skolan, och detta kan ses som en fördel eftersom man gör eleverna förberedda 

på  framtiden. Detta är synnerligen viktigt då Pettersson  (2004) menar att svenskt näringsliv måste 

använda sig av IT för att kunna konkurrera internationellt.  

En omfattande  svensk  satsning  som har  lyckats bekräfta många  fördelar med En‐till‐En  i undervis‐

ningen är Falkenbergprojektet. Detta projekt  startades hösten 2007 med  initiativ  från Falkenbergs 

kommun och  idag använder,  samtliga elever och  lärare  i år 7‐9  i kommunen  samt  tre program på 

gymnasiet, en personlig laptop i undervisningen. Projektet skulle pågå i tre år och målet var ”att ut‐

veckla nya arbetsformer, öka lusten att lära samt öka måluppfyllelsen för eleverna” (Tallvid, 2010, s. 

7). Två delutvärderingar publicerades efter de första två åren och finns presenterade i den tredje och 

avslutande utvärderingen. De viktigaste fördelarna som lärarna såg efter de första två åren med En‐

till‐En var att både lärare och elever hade en bättre organisation på sina dokument, kommunikation‐

en med elever, hemmen och kollegor hade underlättats, arbetsklimatet och samarbetsviljan mellan 

elever hade förbättrats och alla elever hade alltid tillgång till information, oberoende av sociala och 

ekonomiska hemförhållanden (Tallvid, 2010). Projektet har även fått svårmotiverade pojkar att, med 

hjälp av datorn, producera längre och bättre texter.  
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Kroksmarks (2011) studie om En‐till‐En i undervisningen tar även den upp viktiga fördelar med dator‐

användningen, som han menar  tidigare har bekräftats av både svensk och  internationell  forskning. 

Dessa fördelar är att skolarbetet blir mer motiverande, entusiasmerande samt att klassrumsarbetet 

blir lugnare och mer koncentrerat. 

Samtidigt som fördelar har framkommit genom olika undersökningar kring datoranvändning i under‐

visningen  finns också nackdelar. Kroksmark  (2011) visar att Falkenbergs kommun som arbetat med 

En‐till‐En, i 7‐9 år 2007‐2010, faktiskt uppvisar minskade resultat vad gäller kunskapsutveckling. I Fal‐

kenbergprojektet  presenteras  följande  nackdel  som  en  konsekvens  av  En‐till‐En  i  undervisningen: 

Stress från lärare vad gällde varierade arbetsformer (Tallvid, 2010). Några av de intervjuade lärarna i 

projektet  tog också upp  "datordisciplinen"  som en nackdel. De upplevde  ibland att eleverna hade 

svårt att  fokusera på skolarbetet, men  lärarna hävdade också att detta nödvändigtvis  inte behöver 

bero på datoranvändningen, eftersom de anser att det alltid har funnits okoncentrerade elever i sko‐

lan. Kroksmark (2011) presenterar också nackdelar som framkommit i hans egen studie. Dessa nack‐

delar är problematiska i inledningsskedet av En‐till‐En och det är att det finns en osäkerhet kring hur 

datorerna ska användas. Det gör att många  lärare blir osäkra på sin  lärarroll, om eleverna verkligen 

lär sig vad som står formulerat i målen samt rädda för att eleverna ska gå in på webbsidor som kan 

innehålla våld, politisk propaganda, spel eller pornografi. 

Lärare som var tillfrågade i en undersökning av Skolverket betonar nackdelar med datoranvändning i 

skolan. De upplever att IT i undervisningen försämrar elevernas koncentration och inlärning. Många 

efterfrågar också diskussion  kring hur  IT  kan  användas  i didaktiskt  syfte, och  att  IT bara  är ett  av 

många verktyg man kan använda sig av (Skolverket, 2010). Också Stigmar (1997) påpekar att datorn 

inte är ett verktyg som är självklart bättre än något annat. Han menar att datorn passar vissa elever 

bättre än andra i undervisningen. Att diskutera datorns pedagogiska möjligheter är viktigt, eftersom 

datorer  idag har en given plats  i skolan, men det är  inte givet vad den ska användas till. Kanske ser 

många  skolor  datorerna  enbart  som  ett  konkurrensmedel,  vilket  begränsar  datorns möjligheter  i 

undervisningen.  

3.5 Gymnasielärares förhållningssätt till datoranvändningen i skolan 

Vilket förhållningssätt, positivt, negativt eller en kombination av dessa, den enskilda läraren har till 

datoranvändningens för‐och nackdelar i sin undervisning beror på många faktorer. Anders Petterson 

menar "att IT‐nytta för skolan är en realitet men också att hindren för att komma åt nyttan fullt ut är 

mycket påtagliga." (Pettersson, 2004, s. 18). Att lärares positiva inställning till datoranvändningen har 
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ökat över tid råder det ingen tvekan om. I en studie genomförd av KK‐stiftelsen uppgav 60 % av 

lärarna att de upplevde datorn som ett stort pedagogiskt verktyg i sin undervisning, jämfört med 

1998 då det uppkom till 41% (KK‐stiftelsen, 2006). 

Men trots att den positiva inställningen har ökat finns det fortfarande faktorer som bidrar till ett ne‐

gativt förhållningssätt till datoranvändning bland lärare. En europeisk undersökning gjord av Empirica 

visar att 48 % av Sveriges lärare anser att datoranvändningen inte har någon speciell pedagogisk på‐

verkan på eleverna  (Korte & Hüsing, 2006). Men oavsett hur  lärarnas  förhållningssätt  ser ut  så är 

samhällsutvecklingen, arbetsmarknaden och konkurrensen skolor emellan aspekter som pekar åt att 

IT‐användningen snart blir ett måste även för skolorna i framtiden. 

Lärare som har ett positivt förhållningssätt kan se på vilka olika sätt datoranvändningen underlättar i 

undervisningen och på sin arbetsplats. Datorernas tillgänglighet på gymnasieskolorna har ökat betyd‐

ligt samtidigt som användare i skolan generellt har ett större IT‐kunnande och då fler lärresurser (IT‐

baserade  läromedel),  finns  att  tillgå  (Skolverket,  2009b).  Inte  bara  läroboksanvändare  bistår med 

material utan också kollegor från Sverige och andra delar av världen tillverkar lärresurser. En tidigare 

rapport från Skolverket, med syfte att ge en översikt över digitala  lärresurser  i den svenska skolan, 

uppger att dessa är utmärkta i undervisningen tack vare att läromedelsförlagen har tidigare erfaren‐

het kring skolmaterial, och därför är också steget från ett tryckt läromedel inte jättestort (Skolverket, 

2007). De  lärare  som har ett positivt  förhållningssätt  ser att datoranvändningen  sparar  tid och att 

genom lärresurser får lärare in omvärlden på ett mer autentiskt vis i sin undervisning. 

Trots de många positiva effekter datorn medför i skolan finns det lärare som har ett negativt förhåll‐

ningssätt  till datorer och  som upplever ett motstånd  till att använda dem  i undervisningen. Folke‐

Fichtelius (2009) menar att lärarna upplever en form av moralpanik när det kommer ett teknikskifte. 

Hon menar  att  liknande motstånd  fanns när exempelvis  filmen  introducerades  i undervisningen.  I 

början ställer tekniken ofta till problem för lärare och detta gör att datorn blir svårövertalad att an‐

vända. Rask  (2006) hävdar att människor  reagerar olika på  förändring. Vissa ser det som en  förny‐

ande och utvecklande förändring medan andra tycker att den är stressande och obehaglig. Internet 

har skapat en kluvenhet hos lärarkåren. Möjligheterna som Internet bistår lärandet med är fenome‐

nala. Men  lärare uppvisar även skepsis gällande Internet som främmande nymodighet och frågorna 

kring  utbudets  negativa  inverkan  på  eleverna,  för  dem  som  individer  och  för  undervisningen,  är 

många.   
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Förhållningssättet till den nya tekniken kan vara anledningen till att många lärare idag använder eller 

inte använder datorerna i sin undervisning. Pettersson (2004) menar att okunskap inte får vara skälet 

till att man som  lärare  inte använder datorer  i undervisningen, däremot kan man göra ett aktivt di‐

daktiskt val att inte använda datorn i större omfattning. 

Skolverket redovisar investeringsbehovet av ny utrustning i sin rapport. Det framgår att mer än 70 % 

av de kommunala gymnasieskolorna är i ”Mycket stort” eller ”Ganska stort” behov av ny utrustning. 

Många gymnasielärare tycker också att den tekniska utrustningen begränsar i vilken utsträckning den 

används,  i undervisning och  liknande. Även  teknisk  support på  skolorna är en begränsande  faktor. 

Cirka 28 % av  lärarna på gymnasieskolan  får vänta  längre än en dag  för att  få  tekniken  reparerad 

(Skolverket, 2010). Dessa aspekter påverkar gymnasielärares förhållningssätt till att använda datorer. 

Kan man inte använda alla funktioner och program i sin undervisning på grund av för gammal utrust‐

ning och heller inte få teknisk support när så behövs, ser man ju datoranvändningen som en belast‐

ning istället för en möjlighet.  

3.6 Datorn i skolans styrdokument 

I skolans nationella styrdokument, läroplanerna och Skollagen, finns det flera formuleringar som be‐

handlar datorns användning i skolan. Skollagen understryker att alla skolformer ska arbeta för att 

eleven ska få en bas för sitt framtida deltagande i samhället (SFS 2010:800). Då skolan, enligt skolla‐

gen, har till uppgift att forma eleverna till demokratiska medborgare är datorn och andra medier vik‐

tiga i skolan. Det står också i Skollagen att eleverna ska utveckla kompetenser för det kommande ar‐

betslivet, fortsatta studier och för ett aktivt deltagande i samhällslivet, samt att de lokaler och ut‐

rustning som krävs för att utbildningens syfte ska kunna uppfyllas ska finnas (SFS 2010:800). 

I läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) och för gymnasieskolan 

(Gy 11) står det i bådas del 2 ”Övergripande mål och riktlinjer”, att det är skolans ansvar att varje elev 

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och 

lärande (Skolverket, 2011). I den delen i de båda läroplanerna framgår det också att det är rektorns 

ansvar att eleverna har tillgång till läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka 

och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.  

Att använda digital teknik, såsom till exempel datorer, finns med i det centrala innehållet och i kun‐

skapskraven i de flesta kurser i både grundskolan och på gymnasiet (Skolverket, 2011). I teoretiska 

ämnen, som svenska, naturkunskap och samhällskunskap, är de datorrelaterade momenten IT, käll‐
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kritik och internet betonade. Bland annat framgår det i kursplanerna att kurserna ska innehålla 

undervisning om texter från olika medier, användning av olika mediers verktyg, informationssökning 

och olika källors trovärdighet. I mer praktiska ämnen, som bild och hem‐ och konsumentkunskap, 

nämns datorn som ett verktyg att använda i kurserna för att skapa, men även där för att öva eleverna 

i källkritik.  

I kursplanerna för de olika kurserna i svenska på gymnasiet går datorns plats i undervisningen att ut‐

läsa, även om inte det specifika ordet dator står utskrivet.  I det centrala innehållet och i kunskaps‐

kraven för alla kurser i ämnet svenska på gymnasiet står det att användning av presentationstekniska 

hjälpmedel som stöd vid muntlig presentation ska finnas med i undervisningen (Skolverket, 2011). 

Eleverna ska också lära sig om källkritik och öva sig i att kritiskt granska information från olika källor.  

I kursplanerna för svenska i grundskolan framgår datorns position i ämnet mer tydligt än i gymnasiets 

kursplaner. Där står, bland annat, att eleverna ska tränas  i att skriva, disponera och redigera texter 

för hand och med hjälp av dator  (Skolverket, 2011). Textredigeringen  innefattar även värdering av 

andra elevers framställningar, såväl muntliga som skriftliga, samt bearbetning av sitt eget arbete ef‐

ter  respons. Användningen av presentationstekniska hjälpmedel  framgår även  i grundskolans kurs‐

planer för svenska, men också arbete med texter som blogginlägg och informationssökning med hjälp 

av internet. 
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Metod 

Nedan presenteras hur vi gått tillväga med vår studie och varför vi gjort de metodval som vi har gjort. 

Vi vill vara så detaljerade som möjligt i beskrivningen för att samma studie ska kunna genomföras av 

någon annan i framtiden. 

4.1 Metodval  

I  vår undersökning  valde  vi  att utgå  från halvstrukturerade  kvalitativa  forskningsintervjuer.   Moti‐

veringen till metodvalet är att dessa typer av forskningsintervjuer ger våra informanter utrymme till 

att  fördjupa och berätta om  konkreta exempel  från  skolverkligheten. Kvale och Brinkmann  (2009) 

menar  att  "en  halvstrukturerad  livsvärldsintervju  söker  förstå  teman  i  den  levda  verkligheten  ur 

undersökningspersonens perspektiv. En sådan  intervju söker erhålla beskrivningar av  intervjuperso‐

nens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de beskrivna fenomenen" (s. 43). Vi vill i vår 

studie belysa vardagliga företeelser, utifrån våra  informanters perspektiv på verkligheten.  Intervjun 

kan på så sätt utmynna  i  information kring helheten, som kan vara allmän men också  fokusera på 

undantagen (Patel & Davidson, 2003).     

Att vi  inte gjorde en kvantitativ undersökning var av den enkla anledning att denna  lämpar sig bäst 

för statistiken som vetenskap, exempelvis inom komparativa studier (Patel & Davidson, 2003). Vi dis‐

kuterade även observation som metod men valde bort den eftersom den, enligt Patel och Davidson, 

är tidskrävande och vi upplevde att den skulle ta för långt tid att genomföra vilket skulle påverka res‐

terande delar i examensarbetet. Annan problematik som finns med observationer är att skolan är en 

komplex verklighet där oförutsedda saker  inträffar, och då kan man som undersökare ställa sig frå‐

gan: När vet vi att de beteenden som vi observerar är representativa?  

Vi utformade en halvstrukturerad intervjuguide som kan beskrivas som ett mellanting mellan ett öp‐

pet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. Denna består av teman som ska behandlas i intervjun 

samt förslag till frågor kring dessa ämnen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi anser att denna typ av inter‐

vjuguide fungerar väl för vår studie eftersom vi tror på att skilda erfarenheter mellan våra informan‐

ter bidrar till en fullständigare bild av vårt resultat. 
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Patel och Davidson förklarar att den helstrukturerade intervjun ger upphov till standardiserade regle‐

rade frågor samt strukturerade frågor med litet svarsutrymme. Målet med vår studie var inte att jäm‐

föra statistik och liknande kring datoranvändning, utan att forska i på vilket sätt svensklärare använ‐

der datorer  i  sin undervisning, därför ansåg vi att det var betydelsefullt att ge  respondenterna ut‐

rymme och tid att fördjupa, exemplifiera och reflektera över våra intervjufrågor. Eftersom kunskapen 

i en forskningsintervju skapas genom  interaktionen mellan  informanten och respondenten (Kvale & 

Brinkmann, 2009) så tycker vi att en halvstrukturerad  intervjuguide ger upphov till att  informanten 

styr intervjun och inte tvärtom. Därför ansåg vi att halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer 

är den metod som gav gynnsammast underlag till vår frågeställning. 

4.2 Genomförande 

Vi inledde vår undersökning med att skriva ett kort missiv (se bilaga 1). Först skickades ett kortfattat 

mejl med missivet bifogat ut till rektorer på gymnasieskolor i närområdet med förfrågan från oss om 

att  föra vidare  informationen  till svensklärare på skolan. Detta gjorde att det  inte blev  lika  tidskrä‐

vande  för  oss,  som  att  skicka  ut  till  ett  antal  svensklärare  på  olika  skolor. Därutöver  skickade  vi 

samma  information  direkt  till  två  svensklärare  på  gymnasiet,  varav  en  inte  tillhörde  Jönköpings 

kommun, som vi sedan tidigare haft personlig kontakt med.  

Vi läste in oss kring tidigare forskning om datoranvändning, i samband med arbetet kring uppsatsens 

bakgrund, innan vi konstruerade en intervjuguide efter de ändamål vi eftersträvade med vår under‐

sökning, detta styrker Trost (2005) som säger att: "Innan intervjuguiden konstrueras är det mer eller 

mindre självklart att den som gör undersökningen skall vara väl inläst på ämnesområdet och skall ha 

formulerat  ett  klart och  tydligt  syfte"  (s. 50).  Eftersom  vår  intervjuguide  var halvstrukturerad och 

bygger på följdfrågor som skapas  i själva  intervjutillfället är förkunskaper kring ämnet viktigt för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor till informanten. Trost menar också att frågorna under själva inter‐

vjun ska komma som följder av informantens svar, vilket vi försökte eftersträva i våra intervjuer men 

blev vi osäkra så följde vi vår  intervjuguide  istället för att spinna vidare på  informantens svar, vilket 

beror på att vi tidigare inte gjort så många intervjuer och vi upplever att det är en konst att ställa rätt 

frågor i rätt lägen.    
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Vi bestämde träff med informanterna på den skola de arbetade på. Samtliga intervjuer ägde rum på 

en ostörd plats där distraherande ljud inte förekom, med hänsyn till att våra intervjuer skulle ljudin‐

spelas. Vid de två inledande intervjuerna deltog vi båda två som stöd för varandra. Detta gjordes för 

att förbättra varandras intervjuteknik. Den ena fick rollen som observatör, som efter intervjun kunde 

ge konstruktiv kritik till partnern. Detta skulle även göra oss medvetna om hur  intervjuerna faktiskt 

utföll. De tre avslutande intervjuerna genomfördes enbart med en av oss närvarande.  

Varje intervju inleddes med ett par kortfattade inledande frågor som behandlade informantens kön, 

gymnasieprogram personen undervisar på samt antal år personen har undervisat (se bilaga 2). Efter 

detta startade vi  inspelningen och började vår utfrågning. Trost (2005) menar att ett sätt att  inleda 

intervjun på är att  informanten  fritt  får berätta något  i anslutning till ämnet. Detta valde vi att till‐

lämpa, då vi bad informanterna att först berätta om en konkret situation där de själva upplevde att 

datoranvändningen  fungerat  framgångsrikt  i deras undervisning. Kring denna  fråga  fick alltså  infor‐

manterna berätta och beskriva för att längre fram i intervjun övergå till att mer allmänt prata om da‐

toranvändningen. Vi avslutade  våra  intervjuer genom att  fråga om  respondenten hade något mer 

som han eller hon ännu inte tagit upp, hade några frågor kring vår studie samt om några avslutande 

funderingar  fanns.  Sedan  avslutade  vi  vår  ljudinspelning. När  vår  uppsats  är  avslutad  kommer  vi 

skicka ut denna till samtliga respondenter.       

I intervjusituationerna upptäckte vi att informanterna vid något tillfälle upprepade sina svar. Gillham 

(2008) menar att om informanterna upplever att de redan har svarat på frågan tidigare, så bör denna 

omformuleras eller tas bort. Han hävdar även att det är svårare att skriva varierande frågor när inter‐

vjuns  fokus  är  snävt. Eftersom  vår  intervju enbart behandlar datoranvändning blir det  svårare  att 

formulera frågor som tydligt skiljer sig från varandra. Däremot gjorde vi inget åt de frågor som infor‐

manterna gav upprepade svar på, vilket vi betraktar som en brist i våra intervjuer.  

Efter intervjutillfället skrev vi ut intervjuerna genom att transkribera dem. Gillham (2008) problema‐

tiserar transkribering av intervjuer och menar att detta är en tolkningsprocess. Han menar att seman‐

tiska egenskaper, som betoningar, tempo och tonläge och den sociala interaktionen inte går att om‐

sätta i en skriven form, vilket gör transkribering till en form av översättning. Denna problematik me‐

nar vi är viktig att vara medveten om för att vara exakta och överensstämmande i transkriberingsar‐

betet.  I  transkriberingarna använde vi oss av  symboler  för att markera pauser och oavslutade ord 

eller meningar. Givetvis går det att använda många fler markeringar och symboler i transkriberingar 

för att försöka efterlikna den verkliga intervjusituationen men vi ansåg att informationen i sig var det 

viktigaste för oss.  
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Något som vållade problem för vår transkribering var de två intervjuer där vi båda två deltog. Vi hade 

en tendens att prata samtidigt när vi skulle avsluta  intervjuerna, vilket gjorde att det blev svårt att 

höra på ljudinspelningen och därmed påverkade detta utskriften av transkriberingarna. När transkri‐

beringarna var utskrivna läste vi dessa och analyserade materialet.    

4.3 Etiska aspekter 

Kvale och Brinkman (2009) framhåller att flera etiska och moraliska frågor uppkommer vid  intervju‐

ande  i forskningssyfte och att det är viktigt att beakta dem, med hänsyn till  informanterna och stu‐

dien. En av de etiska aspekterna som de menar att man bör fästa extra avseende vid är  informerat 

samtycke.  Författarna  skriver  att  intervjudeltagarna bör bli  informerade om  syftet med undersök‐

ningen, hur den är upplagd, vilka risker och vinster som finns med  intervjun, om  intervjun kommer 

att publiceras, samt att det är helt frivilligt att medverka. Med tanke på detta skickade vi ut ett missiv 

till intervjuns tillfrågade lärare med information om den.  

I det berättade vi om vårt  syfte med  intervjun och vår uppsats, hur  lång  tid  intervjun  förmodades 

pågå, att den skulle ljudinspelas, att det är helt och hållet upp till lärarna själva att avgöra om de vill 

delta och att  intervjun kommer att vara underlag  för resultatet  i vårt examensarbete och att både 

informanterna och skolorna kommer att vara anonyma. För att försäkra oss om att eventuella miss‐

förstånd inte skulle uppstå frågade vi informanterna vid intervjutillfället om de var på det klara med 

att  intervjuerna skulle  ljudinspelas och  informerade om att det endast är vi som kommer att  lyssna 

på inspelningen. 

Till de etiska aspekterna av intervjuerna hör även frågan om konfidentialitet. Det handlar, enligt Patel 

och Davidsson, om att det bara är de som utför undersökningen som har information om informan‐

terna  och  att  ingen  personlig  information  kommer  att  avslöjas  i  uppsatsen  (Patel  och Davidsson, 

2003). Då vår undersökning inte gynnas av att vi publicerar någon personlig data, mer än deltagarens 

kön, eller tar upp något som vi tror att informanterna har en vilja att bli erkända för har vi tagit bort 

allt som kan härleda till informanterna i vår uppsats och därmed försäkrat oss om konfidentialiteten. 

Vi tror att chansen att vi får så sanningsenliga svar som möjligt kan öka om informanterna slipper stå 

för sina svar personligen.  
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Också forskarens roll  i undersökningen är en aspekt som bör uppmärksammas av etiska skäl (Kvale 

och Brinkman, 2009). Patel och Davidsson  säger att den personliga  relationen mellan  intervjuaren 

och informanten påverkar svaren i intervjun (Patel & Davidsson, 2003). För att respondenterna skulle 

känna  sig  trygga  i  intervjusituationen och  inte på något  sätt uppleva att de  var  i en underordnad 

ställning  till oss  forskare, var vi noga med hur vi använder både vårt kroppsspråk och vårt verbala 

språk vid intervjuerna. Vi försökte med hjälp av vårt språk visa respekt för våra respondenters utta‐

landen och att dem är viktiga för vår studie. På så sätt skapade vi ett öppet och positivt  intervjukli‐

mat. 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkman framhåller att frågor om validitet och reliabilitet är viktiga att belysa (Kvale och 

Brinkman, 2009). Validitet handlar om huruvida en metod undersöker det  som den påstås under‐

söka. Alltså att den information som samlas in överensstämmer med de frågeställningar som vill bes‐

varas  i uppsatsen. I vår studie, där vi ville undersöka hur  lärare använder datorer  i sin undervisning 

och hur deras förhållningssätt till användningen ser ut, valde vi, med tanke på validiteten i informat‐

ionen, att intervjua verksamma svensklärare på gymnasiet.  

Vi har även valt att intervjua lärare med olika kön, från olika kommuner och skolor och med olika till‐

gång till datorer eftersom det är faktorer som kan påverka svaren på intervjufrågorna. Vi diskuterade 

sedan i uppsatsens diskussionsdel vilka faktorer som kan ligga bakom våra informanters olika svar. 

Patel och Davidsson skriver att det kan vara bra att jämföra utfallet man fått utifrån det instrument 

man använt i sin undersökning med något annat kriterium för att säkerställa validiteten i sin metod 

(Patel och Davidsson, 2003). De menar att man bör testa om man får samma utfall vid en undersök‐

ning med en annan metod eller testa samma metod på en grupp försökspersoner som liknar de för‐

sökspersoner man använt. Vi har  inte på något specifikt sätt  testat validiteten  i våra  intervjuer, på 

grund av tidsbrist. Vi anser heller inte att behovet av det i denna uppsats är särskilt stort, eftersom vi 

koncentreras oss på några lärares enskilda användning och förhållningssätt och inte en större grupps 

gemensamma uppfattningar.  
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Med reliabilitet avses den  insamlade  informationens tillförlitlighet (Patel och Davidsson, 2003). Det 

handlar om hur väl  instrumentet,  i  form av  forskaren och teknisk utrustning, står emot slumpinfly‐

tanden. Således är  instrumentets tillförlitlighet en faktor som har stor betydelse för validiteten  i en 

undersökning. En hög validitet  innebär att resultatet vid upprepade undersökningar av samma slag 

uppnår samma resultat som den tidigare. 

I våra intervjuer använde vi oss av ljudinspelare som ett tekniskt instrument för att försäkra oss om 

att vi  inte missar någon  information från respondenterna och för att vi skulle kunna gå tillbaka  i  in‐

formationen och analysera den. Med tanke på Patel och Davidssons ord om att utrustningens tillför‐

litlighet har stor betydelse för resultatet (Patel & Davidsson, 2003) använde vi två  ljudinspelare vid 

varje intervju, vilka vi förvissade oss om kvaliteten på innan intervjun. På så sätt minskade risken att 

vi tappade någon information. 

Vid de två första intervjuerna närvarade båda vi forskare, för att kontrollera att intervjuerna genom‐

fördes på likvärdigt vis. Men på resterande intervjuer närvarade en av oss forskare för att spara tid. 

Två av våra  informanter har en av oss personlig relation till och ville  inte riskera att  informanternas 

svar eller våra tolkningar skulle påverkades av tidigare erfarenheter. Därför intervjudes de av den av 

oss som inte känner personen i fråga. 

4.5 Urval och bortfall 

Holme och Solvang menar att vilken information vi ska samla in och från vilka enheter den ska häm‐

tas ska avgöras helt och hållet utifrån uppsatsens frågeställningar (Holme & Solvang, 1997). Då våra 

frågeställningar handlar om hur svensklärare på gymnasiet använder datorer  i sin undervisning och 

deras  förhållningssätt  till det  valde  vi, naturligtvis, att  intervjua  just  svensklärare på gymnasiet. Vi 

valde lärare genom att göra ett massutskick via mejl till den kommunens gymnasieskolor som vi bor i 

med frågan om vilka lärare som skulle kunna tänka sig ställa upp i en intervju om datoranvändningen 

i undervisningen. Men då vi av erfarenhet vet att majoriteten av gymnasieskolorna i den kommunen 

ingår  i En‐till‐En‐ projektet och alltså har stor  tillgång  till datorer valde vi att också  tillfråga  lärare  i 

andra kommuner. Detta på grund av att vi antog att  tillgången till datorer kan påverka  lärares  för‐

hållningssätt och att validiteten och reliabiliteten i vår undersökning ökar om vi inte begränsar oss till 

att intervjua lärare med stor tillgång till datorer.  
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Intervjuer är omfattande och tidskrävande, därför nöjde vi oss med att intervjua fem lärare. Av dessa 

var fyra stycken från vår hemkommun och en från en annan kommun. För att få en så hög validitet 

som möjligt borde vi ha haft  lika många  lärare med stor tillgång till datorer som  lärare med mindre 

tillgång, men på grund av ett bekvämlighetsurval (Holme & Salvang, 1997) nöjde vi oss med en lärare 

från en skola med mindre tillgång till datorer. Av samma anledning som vi valde skolor  i olika kom‐

muner valde vi både manliga och kvinnliga lärare. De lärare, av dem vi tillfrågade, som valde att avstå 

gjorde detta på grund av tidsbrist. Vi tackade också nej till cirka fem  lärare som anmält  intresse till 

oss att medverka i undersökningen, på grund av att vi då redan fått kontakt med det antalet lärare vi 

sökte.  
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5 Resultat 

I denna del presenterar vi det resultat vi fått fram vid våra intervjuer. Informanterna benämns med 

de figurerade namnen A till E, för att de ska hållas anonyma. För att skapa tydlighet har vi i valet av 

avsnittsrubriker utgått från vår intervjuguide. 

5.1 Förekomsten av datorer i svenskundervisningen 

Hur tillgången till datorer ser ut på de olika skolorna, där de  lärarna som vi  intervjuade arbetar på, 

och  i vilken utsträckning de används  i undervisningen varierade mellan de olika  lärarna. Tre av de 

fem  lärarna, A, B och D, svarade att deras skolor  ingår  i En‐till‐En‐projektet, vilket  innebär att varje 

elev på skolan har varsin dator. De tre ansåg att förekomsten av datorer var positivt för sin undervis‐

ning och önskade inte att tillgången såg ut på något annat sätt. Läraren D sa att det också fanns några 

extra datorer på den skolan hon arbetar på.  

En annan av  våra  intervjuade,  lärare C, har en betydligt mindre  tillgång  till datorer än de  tidigare 

nämnda  lärarna. Han förklarar att  i den skolan han arbetar på finns det ett antal datasalar med 20 

datorer i varje och några flyttbara vagnar med 16 bärbara datorer i varje. Varje elev har alltså inte en 

egen dator på den skolan. Sammanlagt har skolan cirka 275 datorer på cirka 500 elever. Dessa dato‐

rer räcker inte till skolans alla elever och lärare C anser att det blir problematiskt vid lektionstillfällen 

då datorer är tänkta att användas, eftersom datasalarna innehåller färre datorer än vad det finns ele‐

ver i klassen. Lärare C, berättade att han var tvungen att boka två datasalar för att alla elever skulle 

ha tillgång till en dator vid ett  lektionstillfälle. Han hade velat ha fler datorer att tillgå och helst ett 

kombinerat klassrum där både datorer, bänkar och Whiteboard finns. Trots att han ser fördelar med 

att varje elev har varsin dator är han inte säker på om fördelarna överväger dess nackdelar: ”Det un‐

derlättar ju på så sätt att man slipper boka datasalar. Men datorer är inte alltid ett hjälpmedel, utan 

kan vara rent störande också[…]Till exempel när jag går igenom någonting och de sitter vid datorerna 

och gör något annat. Man ser inte vad de håller på med va. Och det är ju samma problem som man 

kan ha med mobiltelefoner och sådant.” 

Samtliga lärare på den skola lärare C arbetar på har inte heller en egen bärbar arbetsdator, en del har 

det och andra har en stationär dator vid sin arbetsplats. Lärare C tycker att alla  lärare borde ha en 

bärbar dator  i arbetet, då det underlättar  i undervisningen. Han menar att man då kan arbeta med 

datorn innan lektionen och sedan ta med den till lektionen och koppla i den till, exempelvis, projek‐

torn.  
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På den skola där den femte läraren, E, arbetar får eleverna låna bärbara datorer när de har behov av 

det. Datorerna räcker till alla elever när de har lektion, tack vare att alla elever inte har lektion samti‐

digt under dagen. Lärare E anser att detta sätt att hantera skolans datorer på fungerar bra. Men på 

frågan angående om hon skulle vilja att varje elev på skolan hade en egen dator svarar hon: ”Ja, det 

tror jag finns en stor fördel till det. Både för eleverna men också för oss undervisande  lärare tycker 

jag. Då har man ju sina saker på ett och samma ställe hela tiden och man kan fixa och trixa. Det som 

är negativt med att använda bärbara datorer som är allas är väll inställningarna, att dem kan ändras 

och flyttas och sådär med tiden.” 

Lärare E nämner också att eleverna klagar en del på att de inte har egna datorer, men det tror hon 

mest beror på att andra skolor i kommunen har det. Inte heller lärarna på den skolan har egna dato‐

rer, utan de har 6 stationära datorer och ett antal bärbara som de delar på. Hon uttalar att datorerna 

räcker till alla lärare och att det fungerar mycket bra att dela på dem. 

Lärare A,  lärare B och  lärare E framför att de använder datorer  i sin undervisning vid  i princip varje 

lektion,  ibland  under  hela  lektionen  och  ibland  bara  en  kortare  stund. De  använder  den  så  pass 

mycket för att de tycker att det är ett bra verktyg  i undervisningen och att de anser att skolan  inte 

borde stå utanför det datoriserade samhället vi lever i. Lärare A och lärare B menar också att datorn 

idag är det naturliga arbetsredskapet och att eleverna måste få lära sig datorn som verktyg i skolan, 

eftersom skolan ska förbereda dem inför yrkeslivet. Lärare A och lärare B säger även att de använder 

datorer mycket för att det finns en aktiv vilja hos ledningen på skolorna att de ska göra det, på grund 

av att datorerna är en för dyr investering för att de inte ska användas. Lärare A förklarar att han nå‐

gon gång då och då brukar undvika att använda datorerna helt och hållet i undervisningen för att det 

kan bli väldigt tröttande för eleverna att hela tiden sitta med datorn, och för att det kan kännas som 

en befrielse att ibland vara helt utan datorn och göra något annat.  

Hur mycket  lärare C använder datorn  i sin undervisning varierar. Han berättar att under vissa peri‐

oder används datorn på i stort sett varje lektion och i vissa perioder använder han den inte alls. Dessa 

perioder kan vara flera veckor. Att han ibland använder dem mycket och ibland inte alls beror på att 

han tycker att de passar bättre vid vissa moment  i undervisningen och att han vill ha variation  i sin 

undervisning. Han säger att han brukar planera ganska  tydligt  inför varje  termin när datorerna ska 

användas och inte.  

Lärare D framför att hon använder datorn i sin undervisning vid de tillfällen där den tillför undervis‐

ningen något. Hon menar att datorn  inte är ett undervisningsmål, utan att den är till för att bredda 

och berika. Lärare D använder den  inte vid varje  lektion, eftersom hon anser att den endast är ett 



 

23 

 

hjälpmedel och att det finns flera andra sätt att undervisa på. Då lärare D ser flera positiva fördelar 

med att använda datorer i viss undervisning använder hon den vid vissa moment.  

Sammanfattningsvis anser samtliga av de fem intervjuade lärarna att en stor datortillgång i skolan är 

positivt. Fyra av de fem, A, B, D och E, har datorer så att det räcker till alla elever, medan lärare C har 

en brist på det. Alla fem  lärarna använder datorer  i sin undervisning, men  i olika stor utsträckning. 

Variationen i användningsmängden beror på tillgången på datorer, skolledningens önskemål och vilka 

fördelar och nackdelar lärarna ser med datoranvändningen i undervisningen.  

5.2 Så använder lärarna datorer i svenskundervisningen på gymnasiet 

Samtliga informanter använder datorerna i undervisningen för eleverna att skriva och redigera texter 

i ordbehandlingsprogrammet Word. Alla lärare menar att i det dagliga skrivandet i skolan och vid in‐

lämningar av en slutprodukt används Word.  

Lärare D och E poängterar dock vikten av att eleverna fortsatt skriver för hand emellanåt, för att inte 

förlora de motoriska färdigheterna. Lärare B och C tar båda upp processkrivning som en viktig del när 

man arbetar med Word. Programmet underlättar för redigering av texter och Lärare B anser att ge‐

nom Word kan man  få eleverna att ändra  i sina texter. Hon påstår att detta var ett motstånd  från 

elevernas sida tidigare när man skrev för hand och var tvungen att skriva om allt. Lärare C menar att 

Word gör texten mer överskådlig för eleverna och att det är lättare att gå in i texten och ändra.  

Lärarna säger också att presentationsprogrammet PowerPoint är ett utmärkt verktyg att använda sig 

av när man har genomgång. Alla fem  lärare använder PowerPoint när de har genomgångar. Två av 

lärarna, A och E, menar att PowerPoint är ett tidseffektivt för dem själva. Lärare A talar om att har 

man tidigare har gjort en PowerPoint kan man ta fram den  igen, uppdatera den  lite, och sedan har 

man en klar presentation. Lärare E hävdar att det tar mer tid att göra en overheadbild jämfört med 

en Power‐Point. Förutom tidsaspekten uttalar sig Lärare B och D om verktygets smidighet och kapa‐

citet för att göra snygga presentationer. Lärare D tar upp elevperspektivet och menar att om elever‐

na ska hålla en presentation för klassen är PowerPoint överlägset jämfört med att skicka runt en bild i 

klassen. En  liten mer eftertänksamhet kring PowerPoint‐presentationer har  lärare C som säger: ”Ja, 

men kan ju använda PowerPoints om man så att säga vill det. Eleverna, vid redovisningar, använder 

PowerPoints också. Jag kan använda det ibland, men jag tycker att man blir ganska begränsad till just 

PowerPointen om man går igenom. Oftast kommer det ju andra frågor också. Men en fördel jag ser 

är att man bara sparar ner bilder som man använder sig av och lägger upp med hjälp av kanonen då.”     
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Två av lärarna, A och D, nämner sina didaktiska motiveringar till varför de använder PowerPoint, i det 

här fallet vid genomgångar. De menar att det är för att visualisera och illustrera det man undervisar 

om. Lärare D menar att eleverna tydligt ska kunna se exempelvis en byggnad, om det är det man pra‐

tar om på lektionen. Hon anser att det handlar om att åskådliggöra för att gynna elevernas inlärning.     

Lärarna A, B, D och E använder lärplattformer för inlämningar och kommunikation med eleverna. Lä‐

rare A berättar att han använder den för alla inlämningar som eleverna har och från och med i år be‐

dömer han allt från plattformen. Han upplever att ge kommentarer på nätet till eleverna fungerar på 

ett bra sätt. Lärplattformar använder  lärarna B, D och E  för att publicera uppgiftsbeskrivningar, ge  

bedömning samt feedback. Lärare C använder inte någon lärplattform och han tror inte heller att det 

finns något utbrett på skolan, däremot delger han att vissa lärare lägger upp uppgifter och liknande 

på sina egna datorbaserade program.  

Två av lärarna, B och D, nämner också att de hittar Youtube‐klipp och visar på sina lektioner. Lärare B 

talar om att hon visar väldigt mycket bilder, filmer och Youtube‐klipp för sina elever. Hon berättar att 

eleverna hittar väldigt mycket på Youtube och det var vid ett tillfälle när hennes klass skulle prata om 

dialekter, då var det någon elev som hade sett ett klipp från tv‐programmet Parlamentet och då gick 

hon  in för att titta på detta. Övriga tre  lärare, A, C och E, nämnde  inte Youtube‐klipp som något de 

använder i sin undervisning. 

Sammanfattningsvis säger resultaten kring hur våra intervjuade lärare använder datorer i sin under‐

visning att samtliga använder  följande program: Word och Power‐Point. 4 av 5 använder  läroplatt‐

former och 2 av 5 visar Youtube‐klipp.  

5.3 Datoranvändningen inom svenskans ämnesområden 

Tre  av  de  fem  lärarna,  A,  B,  och  E,  svarade,  efter  viss  eftertanke,  att  de  använder  datorn  något 

mindre i grammatikundervisningen än i övriga ämnesområden och lärare D svarade att hon använder 

den avsevärt mindre där. De använder också datorn på ett annat  sätt  i grammatikundervisningen, 

jämfört med andra ämnesområden, då det  inte skrivs särskilt mycket på datorn där, vilket det görs 

inom  övriga  områden.  Lärarna  förklarar  att  datorn  främst  används  som  ett  presentationstekniskt 

verktyg vid genomgångar, med hjälp av PowerPoint‐presentationer, för att visa videoklipp från Inter‐

net och för att göra grammatikövningar på Internet. Lärare A och lärare D berättade att de använder 

sig betydligt mer av datorn i litteraturundervisningen än i språkundervisningen generellt. Detta beror 

på att eleverna skriver mer  inom  litteraturundervisningen och för att de  lärarna tycker att tekniska 
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presentationsmedel som PowerPoint‐presentationer är passande där. De är dock  inte motståndare 

till att ta in datorn mer i språkundervisningen om det visar sig berika undervisningen. Tre av lärarna, 

B, C och E, framförde att de använder datorer inom alla ämnesområden. De menade dock att de an‐

vänder datorn på olika sätt beroende på ämnesområde, exempel på användningsområden är: som 

presentationstekniskt  hjälpmedel,  för  att  berika  ämnesinnehållet med  ljud  och  bilder  eller  för  att 

skriva.  

Lärare C ansåg att det mer är vilken kurs som ges och dess innehåll som styr datorns plats i undervis‐

ningen  än  vilket  ämnesområde  som  behandlas.  Samtliga  lärare  framhöll  att  de  använder  datorn 

främst vid skrivande av olika slag. De menade att datorn används som en skrivmaskin, i alla ämnes‐

områden. Att söka  information är också något som alla  intervjuade  lärare använde sig av datorn till 

oavsett vilken del i svenskan undervisningen behandlar.   

Datorn används alltså  i alla ämnesområden  i svenskan av samtliga  intervjuade  lärare. Den används 

dock i olika stor utsträckning, i skilda områden, av olika lärare och sättet den används varierar också.  

5.4 Lärarnas förhållningssätt till datoranvändningen i sin undervisning 

Tre av de fem lärarna, A, C, D, i vår undersökning sa att de inte hade något motstånd till att använda 

datorer i sin undervisning. Däremot understryker samtliga att negativa aspekter finns med 

datoranvändningen. Lärare A framför att lärarna på hans skola är övervägande positiva, men han tror 

att många lärare är rädda för att datorn ska ta ifrån den sociala kontakten mellan lärare och elev. Men 

han menar att den risken ändå finns eftersom det alltid kommer att finnas elever som inte är 

intresserade, och det spelar ingen roll om de har en dator på bänken eller inte. Datorn är ett 

hjälpmedel med stor potential; lärare C anser att datorn kan användas på ett väldigt positivt sätt men 

den får inte ta överhanden; det är ett hjälpmedel som alla andra. Detta instämmer också lärare D i, 

som menar att datorn är ett väldigt bra hjälpmedel men att den ibland tar för mycket 

uppmärksamhet av  eleverna. Lärare D anser trots detta likt lärare A att datorn är mer en tillgång än 

en fara. Lärare C tror att svensklärare generellt har en ganska positiv attityd till datorer.  

De resterande två lärarna, B och E, yttrade att de hade motstånd till att använda datorer i sin 

undervisning. Båda går in på tekniken kring datoranvändningen och menar att detta gör att de skapar 

ett motstånd kring att använda datorer i sin undervisning. Lärare B tycker att elevernas brister kring 

faktasökning och källkritik skapar ett motstånd till att använda datorer. Hon hävdar även att det man 

som lärare inte kan så mycket om får man ett motstånd till. Ett annat motstånd som lärare E menar, 

och som han också tror kollegorna på hans skola instämmer i, är att IT‐supporten ibland inte fungerar 



 

26 

 

som den ska. Det finns vissa dagar när datorer krånglar och då måste man ha en reservplan.  

Bland våra intervjuade finns det alltså en kombination av positiva och negativa förhållningssätt. De 

slutsatser man kan dra utifrån våra intervjupersoner är att lärarna ser både tillgångar och brister med 

datoranvändningen.  

5.5 För- och nackdelar som lärarna ser med datoranvändningen i 

svenskundervisningen 

De fem intervjuade lärarna ser ett stort antal fördelar och nackdelar med att använda sig av datorer i 

sin svenskundervisning. Ingen av dem ser enbart positiva eller enbart negativa aspekter med att an‐

vända datorer men alla, utom Lärare C, är övertygade om att de positiva aspekterna överväger fram‐

för de negativa. En fördel med datorerna som samtliga  lärare tog upp är att det är  lättare och mer 

effektivt för både lärare och elever att hitta information av olika slag. På följande vis uttrycker sig lä‐

rare A kring det: ”Alltså skolan blir så mycket större. Vi har hela världen där ute som vi kan vara en 

aktiv del av vid varje lektion. Vi kan följa presskonferenser, gå ut direkt, vi kan gå in på någon partile‐

dardebatt när vi talar om argumentation och bara titta på den. Jag kan ge eleverna ganska krävande 

uppgifter. De slipper gå iväg till biblioteket och rota, utan de kan direkt dyka ner i den här uppgiften. 

Som  förr  i  tiden när vi gick  igenom grekisk mytologi så släpade  jag  in  liksom klassuppsättningar av 

mytologiska lexikon och grejer där de fick sitta och slå upp om de olika gudarna. Det läser de ju på en 

halv lektion idag.”  

Alla fem lärare tar dock också upp problemet i att eleverna har tillgång till all information som finns 

på Internet. De menar att det ställer höga krav på att eleverna har kunskap om källkritik. De berättar 

att  de  arbetar mycket med  källkritik med  eleverna,  vilket  det  står  i  skolans  läroplaner  att  de  ska 

(Skolverket, 2011), och att de flesta är duktiga på det, men att det finns en del som inte är tillräckligt 

källkritiska. Fyra av lärarna, B, C, D och E, uttryckte också att det blir lättare för eleverna att fuska när 

de har tillgången till Internet. De blir lättare frestade till att ta den enkla vägen vid prov och arbeten, 

exempelvis att hitta någon annans arbete på Internet och använda det. På frågan hur detta problem 

skulle kunna lösas svarar de två lärarna att man skulle kunna blockera olika hemsidor eller stänga ner 

Internet, men de inser samtidigt att eleverna då skulle hitta andra vägar till informationen, till exem‐

pel med hjälp av deras mobiltelefoner. Lärare C talade också om att plagiatverktyget Urkund som en 

bra tjänst för att upptäcka om elever har fuskat. 
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Att datorn och  Internet skapar stora möjligheter för undervisningen är något som  lärare A, B och E 

tar upp i intervjuerna. De tre lärarna menar att datorn medför möjligheten att ge mer liv till under‐

visningen och att göra den mer allsidig. Detta görs, till exempel, genom att visa Youtube‐klipp eller gå 

in och  titta på hemsidor  som  tar upp något  aktuellt.  Lärare E poängterar också  Internets positiva 

funktion vid  lektionsplanering. Hon förklarar att man med hjälp av  Internet kan dela  lektionsplane‐

ringar med andra lärare och tankar kring planeringar och uppgifter och söka efter lektionsplaneringar 

på hemsidan Lektion.se.  

Samtliga lärare uttalar sig kring de positiva aspekterna med de olika verktygen och hjälpmedlen som 

finns med datorerna. De framhåller datorprogrammen Word och PowerPoint som mycket positiva  i 

undervisningen. Lärare A och E säger också att det finns särskilda datorverktyg för elever med dyslexi 

som de tycker är mycket bra.  

Att använda datorerna för att skriva är en fördel som alla fem lärarna anser vara stor. Lärare B anser 

att datorerna är väldigt bra vid processkrivning. Eleverna tycker  inte att det är  lika  jobbigt att gå  in 

och ändra i sina texter eller skriva om vissa delar i dem när de är datorskrivna, som om de hade skri‐

vit  texten  för hand. Lärare E menar också att användningen av ordbehandlingsprogram som Word 

när de skriver utvecklar eleverna i att stava, då det finns stavningskontroll i sådana program. Hon på‐

pekar dock att det inte är särskilt svårt att lära sig stava när det finns ett program som säger vad som 

är rätt och fel och att eleverna även bör skriva utan dator, för att eleverna ska utvecklas sin stavning 

optimalt. De intervjuade lärarna ser, i olika stor mån, också ett annat problem gällande att skriva på 

datorn; nämligen att eleverna blir sämre på att skriva för hand. Lärare, A, C och D, framhåller också 

att eleverna missar det  inlärningsmoment som  finns  i att själv  forma bokstäverna och då  tänka  till 

kring orden, exempelvis när de antecknar. Lärare E framhåller även att elevernas finmotorik har för‐

sämrats sedan datorn börjat användas nästan uteslutande vid skrivning.  

En annan positiv aspekt med datorer, som  lärare A, B, C och E uttrycker, är att de underlättar vid 

kommunikationen mellan lärare och elever. De säger att det är lätt för eleverna att skicka ett mejl om 

det är något de undrar över och att skicka arbeten via mejl eller skolans läroplattform på Internet.  

Samtliga av de  fem  lärarna  framhåller också att datorerna kan vara  störande  i undervisningen. De 

säger att eleverna ibland eller ofta gör andra saker på datorerna vid lektionerna än det som är plane‐

rat. De menar också att det kan vara störande att de  inte alltid vet vad som  försiggår på dataskär‐

marna, eftersom de inte ser dem. Fyra av lärarna, A, B, D och E, understryker sociala medier och då 

främst Facebook som ett störande moment vid undervisningen. Lärarna uppger även att de inte tror 
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att  detta  problem  skulle  försvinna  om  datorerna  inte  fanns.  De menar  att  eleverna,  exempelvis, 

skulle använda sina mobiltelefoner till att surfa på Internet med eller göra annat, som att bara ligga 

ned med huvudet på bänken, när de inte vill eller orkar göra det som ska göras. Lärare A, B och D sä‐

ger att datorerna medför en risk att eleverna blir okoncentrerade under lektionerna, särskilt eleverna 

i årskurs 1, då det finns så mycket i datorerna som lockar eleverna mer än att koncentrera sig på lekt‐

ionens innehåll. De menar att det är så nytt för eleverna med egna datorer när de kommer till gym‐

nasiet och att vissa inte är mogna nog att ta det ansvaret och har den disciplinen som krävs. 

En negativ konsekvens som datorn medför, anser lärare A, är att den ibland påverkar elevernas soci‐

ala liv i skolan negativt. Han förklarar att eftersom eleverna alltid har med sig sin dator kan de välja 

att sätta sig med den på rasterna i stället för att umgås med skolkamrater. Detta, säger han, är sär‐

skilt problematiskt med de nya eleverna på skolan, då de ofta är otrygga och osäkra och då  ibland 

väljer att spendera rasterna med datorn i stället för klasskamraterna. 

För att sammanfatta denna del av resultatet ser samtliga intervjuade lärare alltså både för‐ och nack‐

delar med att använda datorer i svenskundervisningen. Exempel på fördelar som alla lärare uttalar är 

att datorn underlättar vid  informationssökning och vid producering av texter. Två nackdelar som de 

alla också tar upp är att datorn kan vara störande vid undervisningen och att bruket av den vid  in‐

formationssökning ställer höga krav på elevernas kunskap om källkritik.  
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6 Diskussion 

I uppsatsens diskussionsdel diskuterar vi de resultat vi fått fram vid intervjuerna och gör en teorian‐

knytning till informationen i uppsatsens bakgrundsdel. Vi diskuterar också, bland annat, hur vår valda 

metod  fungerade och vad vi skulle vilja att det  forskades mer om  i ämnet kring datoranvändning  i 

skolan.  

6.1 Förekomsten av datorer i svenskundervisningen  

Vid intervjuerna uppfattade vi lärarna med stor tillgång till datorer i sin undervisning som stolta över 

detta. Det som fick oss att särskilt reagera var att det lärarna talade mycket om att de kommit långt i 

den  tekniska utvecklingen och att de  följer samhällsutvecklingen. Detta är visserligen bra och nöd‐

vändigt, vilket Kroksmark (2011) också talar om. Men kanske är en stor anledningen till att skolan har 

en dator till varje elev att det ser bra ut för utomstående och för att det är modernt att göra det just 

nu? Att två av våra intervjuade lärare uppger att de använder datorer mycket, till stor del på grund av 

att det är en för stor investering för att inte användas är något som vi reagerar över. Dessa uttalan‐

den visar på att det inte enbart är vad som är bäst för elevernas utveckling som styr huruvida datorer 

ska användas eller inte, utan också till stor del ekonomi. Att skolorna har skaffat ett stort antal dato‐

rer tror vi kan bero på att det råder en stor konkurrens mellan gymnasieskolor. Skolorna vill mark‐

nadsföra sig med att de har datorer  till alla elever och på så sätt  får  fler ungdomar att välja deras 

gymnasium. Detta anser vi är fel anledning till att datorer ska användas i undervisnigen. Det kanske 

till  och  med  kan  göra  att  kvaliteten  på  utbildningen  sänks,  om  elevernas  utveckling  hamnar  i 

skymundan för ekonomin och marknadsföringen.  

I resultaten kom det fram att alla fem lärarna sa sig vara övervägande positiva till datoranvändningen 

i svenskundervisningen, men två av  lärarna, C och D, uttryckte en mer negativ syn på datoranvänd‐

ningen än de övriga. Lärare C var den enda lärare som inte var övertygad om att tillgången till en da‐

tor  till varje elev är optimalt  i  skolan. Detta är  intressant då denna  lärare också är den  som hade 

minst tillgång till datorer. Med tanke på det kan det antas att tillgången till datorer i skolan påverkar 

lärarnas  förhållningssätt  till användningen av dem. Kanske har denna  lärare  inte haft möjlighet att 

upptäcka alla de fördelar som de övriga lärarna ser; kanske gör arbetet det innebär att boka datasa‐

lar och hitta datorer till alla elever att datorerna associeras med något negativt. Men då vi enbart har 

intervjuat en lärare med en tillgång till datorer, som inte räcker till alla elever, kan vi inte dra någon 

slutsats utifrån det.   
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Tre av våra fem intervjuade lärare berättade vid intervjuerna att de använder datorer vid, i stort sett, 

varje  lektion. Stigmar  (1997) och Skolverket  (2010) anser att datorer enbart bör betraktas  som en 

arbetsmetod bland andra metoder och inte som bättre än någon annan. Stigmars uttalande är visser‐

ligen några år gammal, men Skolverkets nyare rapport visar att den synen finns kvar än  idag och vi 

anser att det ligger något i den. Olika arbetsmetoder passar olika elever, då de har olika sätt att bäst 

ta till sig kunskap på och tycker olika saker är roliga. Att datorn får en stor del i undervisningen är sä‐

kert positivt i utvecklingssyfte för vissa elever, men kanske inte för alla, även om det går att arbeta på 

många olika sätt med en dator. Det är något som vi anser att lärarna bör beakta. Lärarna bör indivi‐

dualisera undervisningen så att den passar alla elever så långt som möjligt. 

6.2 Hur datorn används i svenskundervisningen  

Vid  intervjuerna med  lärarna  lade vi märke  till att  lärarna  ibland använder sig av datorer mer  i sin 

undervisning än vad de är medvetna om. Flera av lärarna sa till exempel att de inte använde datorn i 

särskilt stor utsträckning vid undervisning i grammatik, men längre fram i intervjuerna kom det fram 

att de använder datorn mycket även där, men på andra sätt än  i andra ämnesområden. Vid frågan 

kring i vilken utsträckning lärarna använder sig av datorer i undervisningen berättade de endast om 

hur mycket de använde den under  lektionstid. Men vid  intervjuns slut hade vi  fått  fram att datorn 

används mer än bara under  lektionerna och vid responsgivning till eleverna. Vi uppfattade det som 

att lärarna tänkte till lite extra kring sin datoranvändning vid intervjuerna och blev uppmärksammade 

på hur stor plats datorer faktiskt har i deras undervisning.  

En av lärarna, D, poängterade särskilt vid intervjun att hon enbart använder datorer där hon anser att 

det berikar undervisningen. Men huruvida datorn faktiskt ska användas i undervisningen eller inte är 

inte något varje lärare kan avgöra själv, även om den såklart inte ska användas då den inte ger något 

till  undervisningen,  utan  det  står  i  skolans  styrdokument  att  den  ska  användas.  I  Skollagen  (SFS 

2010:800) står det bland annat att lärarna ska arbeta för att eleverna ska få kunskaper för ett fram‐

tida deltagande i samhället, vilket, enligt Kroksmark (2011) med flera, innebär att lära dem använda 

datorer, eftersom de har en så stor plats i samhället idag. Det står också i kursplanerna för svenska i 

gymnasieskolan  (Skolverket, 2011)  att  eleverna  ska undervisas  i  informationssökning och  i  att  an‐

vända presentationstekniska hjälpmedel. Datorn är alltså något som ska användas i undervisningen, 

oavsett vad lärarna tycker om det. Om alla lärare inte använder den innebär det alltså dels att det är 

ett lagbrott och dels att alla elever inte får liknande förberedelser inför framtiden. 
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6.3 Lärarnas syn på datoranvändningen 

Våra lärare, som vi har intervjuat, resonerade mycket kring Internets påverkan för eleverna i under‐

visningen.  Informationsmängden  är  gigantisk  och  lärarna menar  att  det  har  blivit  lätthanterligare 

både för dem själva och eleverna. Samtidigt som Internet betraktas som en stor möjlighet för under‐

visningen,  så menar  lärarna också  att det  föreligger  en otillförlitlighet  gentemot  Internet.  Lärarna 

hävdar att  Internet öppnar dörrar  för att göra undervisningen allsidigare,  livfullare och mer visuell. 

Men de ser också problematiken i att eleverna generellt måste bli mer källkritiska.  

Vårt resultat visar också att flertalet lärare poängterar Internets kapacitet som ett medel för eleverna 

att fuska på prov och inlämningsuppgifter. Våra lärare förmedlar positiva och negativa effekter med 

Internetanvändningen. Denna kluvenhet talar också Rask (2006) om:  

Under de senaste åren har Internet gjort sitt intåg i den svenska skolan. Som för mötet med 
andra  typer av nyordningar så har  lärarkåren varit kluven. Visst har man anat och så små‐
ningom  insett potentialen  i detta nya  verktyg  ‐visst har man  förstått att  lärandet  inte kan 
vara utan denna kommunikationsform och detta makalösa  informationsutbud – men samti‐
digt har frågeställningarna och problematiken hopat sig. Nätets utbud lockar till exempel till 
annan aktivitet än den som ingick i lärarens planering, besök på etiskt tveksamma sidor före‐
kommer, manipulativa sidor har lurat aningslösa elever, plagierade uppsatser har lämnats in i 
eget namn [...] (s. 54).    

Flera lärare säger i våra intervjuer att de betraktar datorn som ett hjälpmedel likt alla andra, och inte 

ett verktyg  som  ska  styra undervisningens  innehåll och utformande. Man  kan  fundera kring Rasks 

påstående om att: lärarna har förstått att lärandet inte kan vara utan datorn och Internets makalösa 

möjligheter. Resultaten från våra  intervjuer säger att  lärarna upplever ett motstånd till att använda 

datorer  i  sin undervisning;  lärarna  tar upp  tekniken och  IT‐support  samt elevernas bristande  kun‐

skaper kring källkritik på Internet som betydande faktorer. Man kan diskutera om källkritik ska vara 

en angelägen anledning  till att  lärarna  inte ska använda datorer. Med  tanke på det anseende som 

datorn har  i skolan  idag, borde  inte tillägnande av kunskaper  i källkritik vara en självklarhet för ele‐

verna att lära sig? Folke‐Fichtelius (2009) menar att eftersom kunskapen på Internet är i ständig för‐

ändring så blir lärarens uppdrag att skapa struktur och översikt och agera handledare i elevernas 
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kunskapssökande. Sju av  tio  lärare bland de kommunala gymnasieskolorna upplever att skolan ger 

eleverna undervisning  i  informationssökning och  källkritik på  Internet  (Skolverket, 2009b)  För den 

traditionella skolans arbetssätt är digitaliseringen en omvälvande förändring, och man kan fråga sig 

om lärarna kommer att hitta metoder kring att vägleda eleverna till tillförlitlig information på Inter‐

net med tiden?   

Våra  resultat angående  skrivande på datorn är också  intressant att diskutera. Samtliga  lärare  i vår 

undersökning uppgav att programmet Word används till att skriva på datorn. Texterna blir snyggare, 

stavningen  förbättras med hjälp av stavningskontrollen och det är  lättare  för eleverna att  redigera 

texterna, vilket underlättar för om man vill arbeta med processkrivning.  

Även om alla våra lärare i undersökningen låter sina elever skriva på datorn, så varierar tillämpningen 

av datorskrivandet mellan lärarna vad gäller omfattning på grund av uppfattning. Tre av fem lärare i 

vår studie poängterar vikten av att anteckna och att forma orden för hand. Då kan man fråga sig vil‐

ken inverkan datorn faktiskt har fått på elevernas skrivande?  

En‐till‐En projektet  i Falkenberg har fått svårmotiverade elever, särskilt pojkar, att producera  längre 

texter av högre kvalitet än tidigare, med datorns hjälp (Tallvid, 2010). Rapporten besvarar dock inte 

vad detta kan bero på. Har dessa elever blivit mer  inspirerade tack vare datorn? Anser dessa elever 

att  det  är  lättare  att  skriva  på  dator  än  för  hand?  Eller  kan  det  handla  om  datorns  kapacitet  att 

snabbare och smidigare hitta bakgrundsinformation till en tänkt text?  

Detta resultat som rapporten visar, är även utan svar på dessa frågor, en positiv utveckling, där man 

kan se vad ordbehandlingsprogram kan göra för elevernas skrivutveckling. Men det ingen vet är vad 

som händer på sikt om man som lärare använder datorn till all typ av skrivande. Erixon (2010) menar 

att handstilen står i nära relation med en själv:  

Även skrivakten är en individuell verksamhet. Genom handstilen binds textproduktionen nära 
till den  individuella skribenten. Det föreligger samtidigt en sorts finalitet  i de produkter som 
blir resultatet av denna äldre analoga  teknologi; de betraktas som  färdiga  i betydelsen  fär‐
diga att betygsättas, som är ett viktigt, kanske det viktigaste, motivet och drivkraften för allt 
arbete i skolan (s. 154).     
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Lärarna  i vår undersökning framhåller redigering av texter som en viktig anledning till skrivandet på 

datorn i undervisningen. Skrivprocessen har blivit ett allt viktigare inslag i gymnasieskolans  kursplan i 

svenska: "Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera and‐

ras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, 

efter egen värdering och andras råd" (Skolverket, 2011). Detta innebär att datorn ger en ny dimens‐

ion till skrivundervisningen, då inte bara själva slutprodukten ligger till grund för arbetsformerna och 

betygssättningen. Skrivundervisningen hade kanske tjänat allra mest på om man som  lärare  lät ele‐

verna skriva både på dator och för hand, men med tanke på datoriseringens påverkan på skrivunder‐

visningen under senare år, så lutar det åt att datorn kommer att ta över allt mer, och vilken inverkan 

det får på elevernas skrivförmåga generellt, det får framtiden utvisa.    

I Falkenbergsprojektet så menar några av de intervjuade lärarna att eleverna hade svårt att fokusera 

på skolarbetet och att "datordisciplinen" inte var speciellt bra, men lärarna sade också att detta pro‐

blem  inte nödvändigtvis behövde vara förknippat med datorn. Elever som var okoncentrerade eller 

störande på lektionen har det alltid funnits, och då betraktade flertalet av lärarna hanteringen av da‐

torn som vilket disciplinproblem som helst (Tallvid, 2010).  

Kommunikation med datorns hjälp framhåller fyra av fem lärare som positivt för dem själva, eleverna 

och även föräldrarna. De upplever att det underlättar att exempelvis skicka in sitt arbete via mejl el‐

ler  lärplattform på  Internet. Den personliga kommunikationen via datorn, exempelvis via mejlkon‐

takt, anses också av de fyra lärarna som smidig. För lärarna är det ett smidigt sätt att kontakta vård‐

nadshavare. 

6.4 Framtida forskning 

I våra intervjuer kom det fram några, enligt oss, intressanta resultat, som, vi på grund av vårt lilla an‐

tal informanter, inte kan dra några slutsatser av. Vi kan bland annat se ett visst samband mellan till‐

gången på datorer  i skolorna och  lärarnas  förhållningssätt kring datorer. Vi hade gärna sett att det 

forskades vidare  inom det området, om huruvida  tillgången på datorer påverkar  lärares syn på an‐

vändningen av dem.  

Rask  (2006) menar att samhället kräver att skolan  följer med  i samhällsutvecklingen och tar  in den 

digitala världen där för att inte tappa sin status. I våra intervjuer fick vi fram att den lärare som un‐

dervisat flest år på gymnasiekolan var en av de lärarna som var minst positiv till datoranvändningen. 

Kanske kan hennes syn på datoranvändningen vara påverkad av att hon började sin yrkeskarriär  in‐
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nan det digitala klassrumet kom  in  i skolan. Vi tycker att det skulle vara  intressant att forska vidare 

kring hur  lärares  förhållningssätt till datorer  i undervisningen påverkas av  lärarnas tidigare erfaren‐

heter och av hur länge de varit verksamma inom yrket. 

6.5 Uppsatsdiskussion 

Innan vi bestämde oss för att utreda datoranvändningen i svenskundervisningen prövade vi skilda 

ämnen och frågeställningar med blandade resultat. Det som gjorde att vi fastnade för vårt ämne var 

att området var väl utforskat. Eftersom det här var vårt första examensarbete ansåg båda två att vi 

ville ha gott om forskningslitteratur, för att kunna välja ut den litteratur som var relevant just för vår 

studie. Digitaliseringen utvecklas hela tiden och nyare litteratur var betydande för att få vår uppsats 

relevant och ajour. Men vi använde oss också av äldre litteratur eftersom informationen värderades 

som väsentlig av oss forskare.     

Vi har båda erfarenheter från våra VFU‐perioder att datorn tagit en stor plats i undervisningen. Därför 

ville vi forska kring ett ämne som har en stor plats i vårt kommande läraryrke. Vi valde att utreda 

datoranvändningen i svenskundervisningen, då detta är en avgränsning som var frånvarande i den 

forskningslitteraturen vi fann.  

Frågeställningarna menar vi har uppfyllt sitt ändamål, dessa ligger även till grund för vår 

intervjuguide, då vi ville försäkra oss om att få våra frågeställningar besvarade i intervjuerna. Däremot 

upptäckte vi ganska tidigt att frågeställningarna: Vilket förhållningssätt har lärarna i svenska på 

gymnasiet till datoranvändningen?, Vilka positiva och negativa konsekvenser ser lärarna på 

datoranvändningen i svenskundervisningen?, gick in i varandra. Det var väldigt svårt för oss att skilja 

dessa åt i bakgrunds‐, resultat‐ och diskussionsdelen, eftersom vilka positiva och negativa 

konsekvenser varje enskild lärare ser beror på vilket förhållningssätt den har. En fråga i intervjuguiden 

vållade också en del problem för oss: Har du något motstånd till att använda datorer? När 

informanterna besvarade denna fråga såg vi ett mönster och det var att de inledningsvis eller 

avslutningsvis säger att de inte har något motstånd trots att de nämner flera exempel på negativa 

konsekvenser som kan ge upphov till ett motstånd mot datoranvändningen. Detta tror vi beror på att 

det inte är så lättvindigt för lärare att erkänna ett motstånd mot datorer, då skolväsendet satsar 

väldigt mycket på detta. Som forskare kan vi inte garantera att informanterna svarar sanningsenligt på 

intervjufrågorna. En annan anledning till uttalandena kan vara att de anser sig vara övervägande 

positiva till datoranvändningen och därmed menar att de inte har ett motstånd till det.  
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Resultaten av vår studie betraktar vi som ett stickprov snarare än en absolut sanning, eftersom vi 

enbart intervjuade fem informanter. Intervjuerna varierar i längd och vissa informanter har gett mer 

uttömmande svar än andra; det blir naturligt att dessa tar en större plats i resultatdelen. 

Intervjuguiden var halvstrukturerad vilket gjorde att informanterna besvarade våra frågor i olika 

ordning beroende på hur samtalet utvecklade sig. Mängden och innehåll i följdfrågorna påverkades 

också av hur samtalet fortskred. Slutligen kan vi inte försäkra att informanterna tolkade våra frågor 

rätt. För att förebygga denna problematik försökte vi formulera frågorna så tydligt som möjligt, sedan 

gjorde vi givetvis vårt bästa i att förklara frågornas innebörd när det rådde tveksamhet hos våra 

informanter.   
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Bilaga 1 

 

Missiv: 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Robert Palmgren och Sabine Johansson, från Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping. Vi är just nu inne på vår femte termin och håller på att skriva vårt exa‐

mensarbete i svenska som handlar om datoranvändningen i svenskundervisningen på gymnasiet.  

Vi vill ta reda på hur svensklärarna på gymnasiet använder och betraktar datoranvändningen i sin 

undervisning.  Vi skulle därför behöva Din hjälp att samla in intervjumaterial till vår studie. Det skulle 

vara till stor hjälp för oss om just du skulle vilja delta.  

Intervjun är frivillig och om du väljer att delta kommer du självklart att vara anonym och materialet 

kommer endast användas i vår uppsats. Intervjun kommer att ljudinspelas och ta cirka 40 minuter.  

Om du vill delta i vår studie skulle vi uppskatta om du lämnar besked senast den 12/11. Du kan kon‐

takta oss via mejl eller mobiltelefon.  

Vi hoppas på ditt deltagande!  

 

Med vänliga hälsningar  

Sabine Johansson och Robert Palmgren 

Mejladress: sabine_johansson@hotmail.com eller robert.palmgren@gmail.com  

Mobil: Sabine: 0739410912 Robert: 0702409398 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide: 

Inledande frågor 

Kön:          Kvinna          Man      

 

Program:                   

Antal år du har undervisat:    år 

   

 

Kan du berätta om en situation där du anser att du använt datorer på ett framgångsrikt sätt i din 

undervisning?   

‐ Exempel på följdfrågor: Varför blev det så bra? Vad var det exakt du gjorde? Kan du ge en 

mer detaljerad beskrivning?  

 

Förekomsten av datorer i svenskundervisningen 

‐ Hur ser tillgången till datorer ut? 

‐ I vilken utsträckning använder du datorer i din undervisning?  

‐ Varför då, varför inte? (bristande kompetens, komptensutveckling, ”på kartan”) 

‐ Ersätter datorerna någon annan arbetsmetod? 

 

Datoranvändningens ‐Hur?  

‐ Vilka datorfunktioner använder du? 

‐ Vad är ditt didaktiska mål med de funktioner du använder? 

 

Datoranvändningen inom svenskans ämnesområden 

‐ Använder du det mer inom ett visst område och mindre inom andra?  

‐ Av vilken anledning använder du/ använder du dem inte inom just dessa områden? 

Lärarnas förhållningssätt till datorer i undervisningen 

‐ Vilka fördelar ser du med din datoranvändning i undervisningen? 
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‐ Har du något motstånd till att använda datorer?  

‐ Vilka nackdelar ser du med datoranvändningen i undervisningen? 

‐ Har du något/några förslag på hur de eventuella nackdelarna skulle kunna göras bättre? 

 

Avslutning 

‐ Har du några frågor till oss om vår studie och är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


