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Sammanfattning 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare anser att dator/Internet 
kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen gällande 
gymnasieskolans yrkesämnen.  

Säljö och Linderoth (2002) beskriver människans förmåga att uppfinna olika 
hjälpmedel och redskap för att underlätta vardagen och höja motivationen för 
inlärning. Kunskaper och färdigheter påstår Säljö (2010) kommer från insikter och 
handlingsmönster genom interaktion med andra människor. Med det menar han att 
när människor interagerar med varandra så förs information och kunskap vidare 
och denna kunskap möter våra egna erfarenheter. Denna erfarenhet ställer nya 
krav på människors kunskap och färdighet. Tidigare forskning inom IKT visar att 
datoranvändning fyller en viktig funktion i kunskap och lärande, vilket gör att 
intresset för nya tekniker i utbildningssammanhang ökar i stor utsträckning inom 
skolväsendet. Orsaken till den tekniska hängivenheten beskrivs som att tekniken 
skulle stimulera och utgöra ett komplement till den traditionella undervisningen.  

I vår studie har vi gjort kvalitativa intervjun med fyra lärare från olika skolor. 
Resultatet av vår intervjustudie visar att dator/Internet är ett bra komplement till den 
traditionella undervisningen. Dator/Internetanvändningen är ett sätt att förbereda 
elever inför deras framtida yrke. Om eleven kommer att jobba som anställd eller 
som egen företagare är det viktigt att kunna behärska datorteknik. Vi finner även att 
elever har en bred datakunskap och är tekniskt kunniga, därför är det ännu 
viktigare för lärare att använda dator/Internet som verktyg i kunskapslärande.  Dock 
finns vissa nackdelar som uppkommer i samband med dator/Internetanvändningen 
i undervisningssammanhang. Elevers intresse för privatbruk kan ta över, vilket gör 
att lärandet hamnar i skuggan.  

I intervjustudien framkommer också hur lärarna kan motarbeta felanvändning av 
dator/Internet i skolan. Genom att lärare förebygger med att ha regler i 
klassrummen kan problemen motverkas. Dessa regler fungerar som ett system där 
eleverna lär sig att ta sitt eget ansvar gentemot sig själv och skolan. I 
intervjustudien framkommer även vad lärare har för olika datakunskap och 
datautveckling. Dessutom framkommer att utveckling liksom brist inom 
datakunskap är olika beroende på skolans koncept utifrån skolverkets riktlinjer för 
hur skolan skall utveckla och följa nya teknologier för att elever ska få den kunskap 
de behöver efter skolan.  Det framkommer även att ny teknologi i yrken gör att 
skolan blivit beroende av dator/Internet i viss undervisning. Samtidigt säger 
respondenter att dator/Internet inte kan ersätta den praktiska överföringen av 
handlaget. 
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Sammanfattning 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur lärare anser att dator/Internet 
fungerar som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen gällande gymnasieskolans 
yrkesämnen.  

Säljö och Linderoth (2002) beskriver människans förmåga att uppfinna olika 
hjälpmedel och redskap för att underlätta vardagen och höja motivationen för 
inlärning. Kunskaper och färdigheter påstår Säljö (2010) kommer från insikter och 
handlingsmönster genom interaktion med andra människor. Med det menar han att 
när människor interagerar med varandra så förs information och kunskap vidare, 
denna kunskap möter våra egna erfarenheter. Denna erfarenhet ställer nya krav på 
människors kunskap och färdighet. Tidigare forskning inom IKT visar att 
datoranvändning fyller en viktig funktion i kunskap och lärande, vilket gör att intresset 
för nya tekniker i utbildningssammanhang ökar i stor utsträckning inom skolväsendet. 
Orsaken till den tekniska hängivenheten beskrivs som att tekniken skulle stimulera och 
utgöra ett komplement till den traditionella undervisningen.  

I vår studie har vi gjort kvalitativa intervjun med fyra lärare från olika skolor. 
Resultatet av vår intervjustudie visar att dator/Internet är ett bra komplement till den 
traditionella undervisningen. Dator/Internetanvändningen är ett sätt att förbereda 
elever inför deras framtida yrke. Om eleven kommer att jobba som anställd eller som 
egen företagare är det viktigt att kunna behärska datorteknik. Vi finner även att elever 
har en bred datakunskap och är tekniskt kunniga, därför är det ännu viktigare för lärare 
att använda dator/Internet som verktyg i kunskapslärande.  Dock finns vissa nackdelar 
som uppkommer i samband med dator/Internetanvändningen i 
undervisningssammanhang. Elevers intresse för privatbruk kan ta över, vilket gör att 
lärandet hamnar i skuggan.  

I intervjustudien framkommer också hur lärarna kan motarbeta felanvändning av 
dator/Internet i skolan. Genom att lärare förebygger med att ha regler i klassrummen 
kan problemen motverkas. Dessa regler fungerar som ett system där eleverna lär sig att 
ta sitt eget ansvar gentemot sig själv och skolan. I intervjustudien framkommer även 
vad lärare har för olika datakunskap och datautveckling. Dessutom framkommer att 
utveckling liksom brist inom datakunskap är olika beroende på skolans koncept utifrån 
skolverkets riktlinjer för hur skolan skall utveckla och följa nya teknologier för att 
elever ska få den kunskap de behöver efter skolan.  Det framkommer även att ny 
teknologi i yrken gör att skolan blivit beroende av dator/Internet i viss undervisning. 
Samtidigt säger respondenter att dator/Internet inte kan ersätta den praktiska 
överföringen av handlaget. 

 

Nyckelord: Data/Internet, IKT, IKT som verktyg i undervisning, IKT utveckling, 
datakunskap.  



Abstract 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur dator/Internet enligt fyra lärare 
kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen gällande gymnasieskolans 
yrkesämnen. 

Tidigare forskning visar att datoranvändning fyller en viktig funktion i kunskap och 
lärande och att dator/Internet som verktyg i undervisning är ett sätt att förbereda 
elever inför deras framtida yrke.  

Dator/Internet ersätter inte den traditionella hantverksundervisningen med att 
praktiskt överföra handlaget. Däremot kan dator/Internet vara nödvändigt i vissa 
moment i undervisning för att uppnå den moderna tidens krav. 

Nyckelord: Data/Internet, IKT, IKT som verktyg i undervisning, IKT utveckling, 
datakunskap 



Förord 

Vårt examensarbete omfattar en undersökning av dator/Internet som verktyg för 
undervisning mot yrkesämne. Examensarbetet är utfört vid Linnéuniversitetet 
Institutionen för teknik i Växjö.  

Läsare av detta arbete förväntas ha grundläggande kännedom om hur dator/Internet 
fungerar i undervisningen inom olika yrkesförberedande program. Vi anser att det 
saknas forskning om huruvida dator/ Internet används inom yrkesprogram samt dess 
påverkan för yrkestraditionen.  

Vår undersökning har utförts på tre olika gymnasieskolor i Småland.  

Vi vill tacka vår mentor Malin Strand som har varit tillmötesgående och hjälpsam 
under vår utbildning vid Linnéuniversitet.  

Vi vill även tacka Linda Sibbmark som har varit handledare under detta arbete. Vi 
tackar dig för ditt engagemang och stöd under vårt examensarbete, utan dig hade inte 
vårt arbete blivit komplett. Tack Linda! 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som har stöttat och uppmuntrat oss i vårt arbete. 

 

Växjö augusti 2010 

Lien Tran & Niclas Gustafson 
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1. Introduktion 

Vi är två yrkeslärarstudenter som representerar olika yrkesutbildningar vid två skolor i 
Smålandregionen. Även om vi är verksamma på olika orter och utbildningar tycks vi 
ha sett samma fenomen uppstå i våra skolor, nämligen datorers och Internets 
komplexa sätt att påverka lärandets kontextuella undervisningsinnehåll, dvs. vilka 
effekter som kan uppstå när lärarna använder sig av dator och Internet som verktyg i 
sin undervisning.  

Vi beslutade att undersöka ämnet efter att ha sett hur eleverna surfade eller chattade på 
lektionstid istället för att ta tillvara de kunskaper som lärarna förmedlar. Kunskaper 
som anses vara vikiga för dem och deras framtid. Det är många frågor vi vill ha svar 
på, svar som berör elever och deras framtidsyrke, men framför allt deras medvetenhet 
om sin roll i sitt kommande yrke. Vi vill även ha svar på varför datoranvändningen är 
vikig för deras framtida yrken?  

Som det nämns ovan upplevs elevernas hantering av Internet som ett störande 
moment i undervisningen. I flera skolor har programlag fått tillämpa vissa regler 
gällande elevers hantering av datorer och Internet. Detta görs för att uppnå goda 
resultat i kunskapslärandet. För att minska felaktigt bruk av datorer och Internet som 
inte hör till lärandets ändamål, t.ex. facebook, spel, filmladdning, reglerar lärarna det 
genom att stänga av datorer vid upptäckt av att elever tar sig friheten att göra annat än 
att studera. I vår undersökning kommer vi att ställa frågor till lärarna från respektive 
skolor om metoden har hjälpt. Eller hittar eleverna på andra sätt att undgå regleringen? 
Betraktar elever studietid som fritid ibland? Är detta ett problem för lärarna?   

Vårt ändamål med undersökningen är att skapa en förståelse kring dator/Internet och 
dess användning. Hur använder lärare och elever dator/Internet som verktyg i 
undervisningen inom gymnasieskolans olika yrkesprogram? Dator - och 
Internetlärande är ett intressant ämne att forska i och tekniken i sig är etablerad i alla 
områden i samhället. Datorsatsningar från myndigheters sida har länge legat i fokus 
inom utbildningsområdet. Mycket beror på höga förväntningar på att tekniken kan 
förnya och effektivisera undervisningen. Skolorna har fått stora ekonomiska resurser 
för att köpa in datorer samt fortbilda lärare och elever (Svedberg & Lindh, 2009).  

  Som många redan känner till är Internet ett datornätverk, dess funktion är enkel och 
snabb. Datornätverket är en effektiv kommunikations- och informationsväg. Systemet 
används flitigt inom olika aktivitetsformer, både på det individuella och det kollektiva 
planet. Användningen av Internet har en bred utsträckning t.ex. i vardagliga ändamål, i 
utbildningssyfte och inom sociala nätverk. Det väcker mycket nyfikenhet hos många 
användare. För många kan dator/Internet användas för sociala ändamål, 
nöjesaktiviteter, marknadsföring, m.m. Å andra sidan finns det inte bara fördelar i 
användningen, utan även nackdelar som är relaterade till verklighetsförsumning, t.ex. 
spelberoende. I allra värsta fall utnyttjas Internet även av oseriösa personer. 
(skolpolicy.se).   
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Med vår undersökning av datorer och Internet som pedagogiskt verktyg i 
gymnasieskolans yrkesprogram hoppas vi få ökad kunskap om det 
användningsområden. Vi hoppas att undersökningen även kan ge perspektiv på 
datorers och Internets betydelser för lärare och elever i det föränderliga samhället vi 
idag lever i.   
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2. Bakgrund 

2.1 Förhållningsätt och ny teknik 

Intresset för nya tekniker har alltid legat i fokus i svenskt utbildningssammanhang. 
Orsaken till den tekniska hängivenheten är att man trodde att tekniken skall stimulera 
och utgöra ett komplement till undervisningen. Enligt Karlsohn, (2009) tillkom 
television i skolprogrammen 1961. Sedan tillkom Sveriges Radios 
utbildningsprogramenhet 1965. Några år senare, 1970, kom datorteknik in som ett 
verktyg för undervisningen. 1971 fick Skolöverstyrelsen (SÖ) i uppdrag att inleda en 
försöksverksamhet med datorer i skolan. 1974 sjösattes projektet DIS (datorn i skolan) 
fram till år 1979. Detta projekt gav en förväntad förändring mot elevaktivt lärande och 
andra organisationsformer för undervisning. 1980 var behovet av allmänbildning kring 
datorer stort. Detta satte djupa spår i debatter om informationssamhället, vilket gjorde 
att framtidsforskare var eniga om att industrisamhället övergick mot 
informationssamhället (Karlsohn, 2009).  

Idag på 2000-talet har lärarens förhållningssätt till IKT (information - och 
kommunikations teknik) stor inverkan på samspelet mellan traditionella böcker och 
den information som finns på Internet. Säljö och Linderoth, (2002) beskriver att 
människan historiskt uppfunnit olika hjälpmedel och redskap, vilka används som 
bruksföremål för att underlätta vardagen. I en del rapporter som handlar om 
datoranvändning från Skolverket framkommer nyttan med datorstödd undervisning 
och man menar att IKT höjer motivationen för inlärning. Men det finns även dess 
motsats, där man menar att motivationen inte ökar till lärandets fördel. Samtidigt 
menar Säljö och Linderoth, (2002)  att dator i undervisningen ändå ger nytta i form av 
datorvana för elever och lärare.  

Frågan är hur lärarna upplever tekniken? Vilka resultat har åstadkommits när skolan 
har fått massatsning på datorer och fortbildning inom tekniken? Vilka kompetenser 
och vilket engagemang finns det bland lärarna? Vilka bakgrundskunskaper har elever, 
när det gäller användning av datorer och Internet?  Gunilla Jedeskog menar i boken 
Ny i klassen, (2000) att lärare upplever tekniken som en möjlighet att bättre 
uppmärksamma och följa elevers individuella arbetsinsats när de arbetar i grupp eller 
enskilt jämfört mot helklass. Med det menar hon att lärare kan ha mer fokus på 
enskilda elever när de jobbar enskilt eller i grupp. Exempelvis kan inlämningsuppgifter 
via skolans datanätverk göra det möjligt för lärare att uppmärksamma och följa elevers 
individuella arbetsinsats. Lärare kan också sätta upp individuella mål för enskilda elever 
efter att ha följt deras arbetsinsatser. Dessutom är kommunikation mellan elever och 
lärare enklare oavsett var lärare/elev befinner sig.  Detta tack vare dator/Internets 
effektivitet. Genom att använda e-mail eller andra e-learnings -plattformer kan lärare 
och elever enkelt nå varandra. Därmed kan lärare vägleda och stödja sina elever i deras 
lärande. Att lärare uppmärksammar sina elever leder till ökad motivation, vilket gör att 



 

4 

Lien Tran & Niclas Gustafsson 

 

 

 

elever aktivt deltar i lektioner. Enligt Carlgren & Marton (2002) omfattar lärararbetet 
att utforma och planera men även få elever att delta i de planerade aktiviteterna under 
lektionstid. 

2.2 Tillgänglighet och spridning 

Enligt en rapport från KK-stiftelsen, Internet i skolan, ITiS (2004) är tillgången till 
dator/Internet som redskap i hemmen och i skolorna för elever och lärare samt 
skolledare hög. Rapportens resultat visar bl.a. att inställningen till att använda dator är 
positiv i alla tre grupperna samt att användningen av dator/Internet är hög i svensk 
skola. Internet är ett outforskat område för alla i början eftersom det funktionella 
systemet uppdateras och förnyas med tiden. Därmed kan det alltid finnas något som 
väcker intresse, oavsett om är född med tekniken eller inte. Eleverna visar skicklighet i 
hanteringen av dessa funktionella system (skolpolicy. se).  

Nytt för 2004 var att lärare som deltagit i regeringens ITiS var mer positiva till att 
använda dator/Internet i sin verksamhet än de som inte hade deltagit. Det 
framkommer dessutom att dessa lärare oftare använder dator i skolan utanför 
lektionstid samt i hemmet vid de tillfällen då det är kopplat till skolarbeten. Man 
använder även Internet oftare i undervisningen och man tycker att datorn är till stor 
nytta som pedagogiskt verktyg. Sju av tio lärare använder sig av datorer för 
lektionsförberedelser, där man söker efter information och referensmaterial med 
koppling till skolan, (KK-stiftelsen, 2004).     

Som det omnämnts ovan visades det tidigt ett intresse för olika informationstekniker 
och dess möjligheter i skolan och i undervisning. Enligt Riss (2000) satsade svenska 
staten 20 miljoner kronor under åren 1984 till 1987 i investering av datorer runt om i 
landet. Det kallades för en investering för en ny tidsålder eller ett nytt 
informationssamhälle. I samband med investeringen framlade DIS- projektet en 
datalära med förslag till ämnesanknuten datoranvändning för årskurs nio i grundskolan 
och årskurs ett på gymnasiet. Detta blev en början till nytänkande kring den nya 
läroplanen, som hade koppling till utbildningsutskottets presentation. Enligt Karlsohn, 
(2009) visade denna presentation tydligt vilka grundkunskaper som ansågs vara vikiga. 

Den ökade användningen av datorer inom de flesta samhällsområden innebär att fler kommer att 
beröras av datatekniken. (Karlsohn, 2009, s.100). 

Det är därför, enligt utskottets mening, vikigt att alla har grundläggande kunskaper om 
datorer och dess användning (Karlsohn, 2009).  Strax därefter anslog staten en 
investering i teknikinköp och fortbildning på 40 miljoner kronor. Något år senare 
gjordes satsningen mot gymnasieskolan i specifika gymnasieämnen. Den första 
datatekniska varianten infördes på Schillerska gymnasiet i Göteborg med en 
datatekniskt inriktad samhällsvetenskaplig linje (Karlsohn, 2009). 
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2.3 Skolans styrdokument 

I Lpf 94 finns en omfattande beskrivning av kunnande om datorer/Internet samt de 
effekter som påverkar individens utvecklingsförmåga. Utbildningsdepartementet 
redovisar dessutom vikten av den elektroniska kunskapen och hur 
kunskapsinformationen bör tas om hand, lagras och göras tillgänglig. Appliceringen av 
denna sorts kunskap kan vi tydligt se i styrdokument när det gäller datakunskap i 
skolan. 

 ”Skolan har uppgift att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 
dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga 
kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna 
ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 
förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna 
ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.” (Lfp 94, s.5) 

En annan aspekt som berör undervisningsform redovisas (Lpf 94, s.4) enligt nedan:  

 ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga 
och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhällslivet. Elevernas möjligheter 
att utöva inflytande på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter 
att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter 
och skyldigheter eleverna har.” 

 ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.”(Lpf 94, s.16) 

Läroplanen och Internet:                                                                                       

 ”Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i 
arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya 
krav på människors kunskaper och sätt att arbeta.” (Lpf 94, s. 5) 

Gemensamma programmål på hantverksprogrammet och fordonsprogrammet är 
enligt skolverket att elever:  

 "Kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet."  

 

Ovanstående och fordonsprogrammets nationella programmål mot Internet och dator 
i skolan beskrivs och motiveras enligt följande av skolverket:  
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 "Den utveckling som skett i fråga om fordon och flygmaskiner under de senaste decennierna 
har framförallt inneburit ökad säkerhet, förbättrad ergonomi och en - per enhet räknad - 
mindre belastning på miljön. Detta har framför allt varit möjligt genom utvecklingen inom 
elektronik och datorteknik. Den avancerade tekniken ställer stora krav på användarna 
och på dem som ska utföra service och underhåll på fordon och flygplan. Utbildningen 
kännetecknas därför av stor teknisk bredd.” 

 ”Den ökade användningen av informationsteknik tillsammans med krav på 
kommunikation gör att datorkunskaper är en förutsättning för att hantera verksamheten 
på ett effektivt sätt." (A http://www3.skolverket.se)  

Likaså hantverksprogrammets nationella programmål mot Internet och dator i skolan 
beskrivs och motiveras enligt följande av skolverket:            

 "Många hantverkare arbetar i egna småföretag. Därför får man även lära sig hur man 
sköter ett mindre företag när det gäller ekonomi, marknadsföring och kundrelationer.” 

 ”I utbildningen betonas bland annat hantverksteknik, design, matematik och 
datortillämpningar för förståelse av såväl materials egenskaper som tillverkningsmetoder och 
processer. Kontakterna med andra länder och utbytet över gränserna innebär att det krävs 
kännedom om internationella föreskrifter och överenskommelser. Kommunikation, språk 
och informationsteknik samt förståelse för andra kulturella mönster är viktiga inslag i 
utbildningen.” (B http://www3.skolverket.se) 

2.4 Digital läsfärdighet och tillämpning 

Betydelsen av att bemästra dator/Internet och dess användning beskrivs av Dahlbom, 
(2007) som mycket viktig att kunna. Dess användning gynnar inte bara elevers 
utveckling utan även deras framtid och framtidsyrke. Information och 
kommunikationsteknik öppnar elevers sociala nätverk samtidigt som det hjälper dem 
att inse vikten av dess användning ur samhällsutvecklingsaspekter. Dahlbom, (2007) 
betonar dessutom i sin bok att framtidsbevakning, teorier och metoder för studier av 
framtiden är vikigt att måna om i alla utbildningar.  

Enligt Dahlbom, (2007) är det den snabba IT- utvecklingen och särskilt dator/Internet 
som har bidragit till fem mäktiga samhällsprocesser:  

 Globalisering som innebär att avstånd krymper och att samhällen integreras 
med varandra.  

 Automatisering som innebär att småskaligt hantverk ersätts av automatiserad 
storskalig verksamhet.  

 Kommersialisering gör att handeln och privatekonomin får större betydelse.  

http://www3.skolverket.se/
http://www3.skolverket.se/
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 Systemering reducerar överflödig information och skapar kontrollsystem.  

 Rationalisering analyserar och ifrågasätter för att kunna öka effektiviseringen.  

Med dator/Internets bidrag till förändringar inom många samhällssektorer är 
implementeringen av denna sorts kunskap vikigt enligt Dahlbom, (2007). Göranzon, 
(2009) visar också på att människan genom tiden alltid skapat maskiner för att lösa 
uppgifter, med detta menar han också att en yrkesförtrogenhet uppstår. 
Yrkeskunskaper som används i praktiska situationer. 

Med dator/Internet som verktyg för lärandet kan eleverna utöva sitt elevinflytande och 
sitt elevansvar i sina studier. Elever ska använda dator/Internet till att kunna välja 
passande arbetsinnehåll till sina arbetsuppgifter utifrån de regler som finns utan att 
dessa förhindrar skolarbetet. Därmed utvecklas deras förmåga och vilja att ta ett 
personligt ansvar och deltaga i sina studier (Fahlström & Örvill, 2008)   

Enligt Carlgren & Marton, (2002) beror elevers lärande på elevers sätt att ta sig an 
information och vad det är elever uppmärksammar, dvs. elever som är uppmärksamma 
på datorer kan lära sig mycket med hjälp av dator som redskap. Därför anses det 
viktigt att elever har tillgång till olika redskap och stora möjligheter till skolutveckling 
inom olika kunskapsområden. Detta innebär en prioritering för en uthållig utveckling i 
samhället och i utbildningens profession. Det kan vi se i Lpf 94, där det betonas hur 
vikigt det är att förmedla och förbereda elever för att arbeta och verka i samhället. Det 
innefattar också hantering av vårt informationssamhälle och den förändringstakt som 
sker i vår tid.                                                                                                                                 

I en intervju i Maria Folke-Fichtelius bok Lärande och it, (2009) benämner Säljö, (2002, 
s. 17-24) nya villkor för lärande. Säljö menar att den snabba och omvälvande 
utvecklingen inom dator/Internet-området ställer nya krav på människors kunskaper 
och färdigheter. Samtidigt erbjuder tekniken också nya sätt att lära genom en ökad 
tillgång till information.  Säljö, (2002) frågar sig vilken kompetens som behövs för att 
kunna navigera sig i den digitala världen?  Han menar att informationssamhället tycks 
kräva en digital kompetens eller läsfärdighet, som en fjärde basfärdighet vid sidan av 
att läsa, skriva och räkna.  En kompetens som kan påverka sättet att tänka kring 
lärandet och utbildning, en omprövning av hur vi tänker kring skola och utbildning. 

I Maria Folke-Fichtelius bok, (2009, s.147) beskriver filosofi doktor Jonas Linderoht 
datorspel online som pedagogiskt redskap med frågeställningar som, ”vad innebär detta 
sociala samspel för individens lärande och utveckling?” Han svarar att det leder till både positiv 
och negativ påverkan av de sociala erfarenheter man får. Han menar vidare att det 
samtidigt är svårt att se en faktisk nytta i det, eftersom samarbetet i spelet har sin 
utgångspunkt i egna egoistiska motiv.   

”Möjligen kan man lära sig något om att ta sin position i en grupp, och att förstå sin roll i 
förhållande till andra”. ”När det gäller datorspel kan man vinna väldigt lite. Datorspel har inte de 
egenskaper som passar in i skolans undervisning:” 
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På s.147 fortsätter en diskussion om en utvecklingspotential i ämnet spel. Man talar 
om ”serious games” som en form av digitala läromedel, som anpassats till lärande 
situationer. Utgångspunkten är att använda datorspelen till mer än förströelse, genom 
att lyfta fram datorspelens fördelar och utmaningar i lagom stora delar.  

2.5 Kunskapsteori  

2.5.1 Lärande 

Lärande beskrivs av Illeris, (2007) som att vi är biologiska varelser som äger förmågan 
att organisera, analysera och dra slutsatser från information vi skaffat, som vi sedan 
införlivar och konstruerar till ny kunskap. Då har vi lärt oss att lära. Det man lär sig i 
skolan använder man i vardagen där man också tar till sig ny kunskap. Det ger bäst 
resultat när lärandet blir föremål för diskussion och skapar möjligheter att omvärdera 
eller fördjupa sådant man redan känner till.  

Lärandet sker i olika forum, det sker främst i skolan, i vardagslivet, i arbetslivet, via 
teknologi och genom intressen. Det sker även genom reflektion. Genom att reflektera 
över det vi har gjort och genom att vårt medvetande är med i det vi gör, kan vi alla 
finna lärandet på vårt unika sätt. Skillnaden är hur mycket och hur lite vi lär oss i olika 
situationer. Vi är födda med olika förmågor och med olika förutsättningar. Därför kan 
det påverka vår inlärning och resultaten blir olika för oss. Inlärning fungerar med 
andra ord bäst när det finns emotionella, psykologiska och sociala dimensioner i 
lärandet (Illeris, 2007). 

2.5.2 Kunskap och föränderlighet  

Enligt Gustavsson, (2000) omfattar kunskap både betydelse och tankar.  Han menar 
både i stort och personligt och att det är svårfångat med olika svar i olika traditioner. 
Kunskap definieras av många filosofer, bland annat Liedman (2001). Han skriver i sin 
bok ”Ett oändligt äventyr” att kunskap är föränderlig och outtömlig. Vi skaffar oss 
kunskaper genom vår nyfikenhet och vilja att lära oss något nytt, något bra. Det blir 
som aktiviteter för oss och gör att vi både anstränger och engagerar oss. Kunskapen 
blir meningsfull först när vi kan se den i olika sammanhang. Den lever genom våra 
handlingar, vi tar den som hjälpmedel för att lösa problem och vägleda oss i våra 
uppfattningar och förstålelse kring det vi har och det vi gör.  

Enligt Säljö, (2010) består vårt samhälles utveckling av att den kunskap vi har ständigt 
återskapas och förnyas. Genom lärandet lär vi oss att använda vår erfarenhet och 
använder denna i framtida sammanhang. Lärande kan utvecklas individuellt och 
kollektivt, dvs. individer lär och kollektivet gör det också. Teknologisk och social 
utveckling påverkas och följden blir att vi får ta del av information, kunskaper och 
färdigheter.  
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Säljö, (2010) menar att den typ av kunskap som blir funktionell och produktiv har 
ändrats och kommer alltid att ändras för att kunna uppfylla världens krav och 
möjligheter. Om ett samhälle isolerar sig från omvärlden bedrivs inte handel och då är 
möjligheterna och kraven inte lika stora, vilket gör att människor inte lär sig. Han 
menar att det man lär sig i skolan och ute i arbetslivet ska kunna användas i olika 
sammanhang. Det är då lärandet uppfylls och kunskapen består.  

I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap och verktyg en annan betydelse, 
Vygotsky (1934/1936). Enligt Vygotsky har termerna en speciell och teknisk betydelse. 
Med redskap eller verktyg menar han resurser som vi har tillgång till för att förstå vår 
omvärld och agera i den. Detta kräver alltmer avancerade, speciella tekniker och 
kunskaper för att kunna följa redskaps - och verktygsutveckling i samhället.  

Kunskaper och färdigheter påstår Säljö, (2010) kommer från insikter och 
handlingsmönster genom interaktion med andra människor. Med det menar han att 
när människor interagerar med varandra så förs information och kunskap vidare. 
Denna kunskap möter våra egna erfarenheter. Säljö & Linderoth, (2002) menar att 
människan alltid kommer att ha ett behov av att lära men det är lärandets karaktär som 
ständigt förändras. De menar att informationstekniken påverkar lärandet i skolan. Att 
använda sig av dator/ Internet i skolan är en stor utmaning för läraren då läraren inte 
alltid är den som vet mer än eleven kring just det temat. Elever har många gånger lärt 
sig att hantera datorn privat tillsammans med vänner. Detta sätt att lära kan beskrivas 
som elevaktiva arbetsformer vilket är just det som skolan bör sträva efter menar Säljö 
& Linderoth, (2002). Användande av dator/Internet i undervisningen anser de är en 
stor utmaning då det gäller att hitta en bra form för hur det skall användas i 
undervisningen.  
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3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur dator/Internet enligt lärare kan 
fungera som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen gällande gymnasieskolans 
yrkesämnen. 

Frågeställningar:   

 Hur använder yrkeslärare datorer/Internet som verktyg i sin undervisning?   

 Vilka bakgrundskunskaper har lärare i hantering av datorer/Internet som 
verktyg i sin undervisning? 

 Vilka fördelar och nackdelar finns det vid användning av datorer/Internet i 
undervisningen? 

3.1 Avgränsningar 

Vi har valt att intervjua fyra lärare med olika yrkesbakgrund. De intervjuade lärarna 
jobbar på olika gymnasieskolor. Studien skall ge en översiktlig bild av hur dator/ 
Internet används som verktyg i undervisningen samt hur användningen hanteras. 
Anledningen till att vi valde att intervjua lärare istället för elever var att vårt syfte är att 
undersöka hur dator/Internet används i undervisningen. Därmed anser vi att 
undersökningen bör ske med lärare samtidigt som vi avgränsar vårt arbete. Med vår 
studie vill vi ta del av deras inställning och åsikter till dator/Internetanvändning.  

Som vi redan känner till så har många forskare genom tiderna forskat om 
användningen av datorer och Internet samt dess effekter i och utanför skolan. 
Forskningen har dock inte specialiserats på användningen inom gymnasieskolan med 
yrkesprogramsinriktning. Enligt Jedeskog, (2000) var motiveringen till användningen 
av datorer och Internet i skolan en drivkraft för förändringen i det nytänkandet. Den 
förändringen är tänkt att riktas mot ett elevstyrt arbetssätt, förändring i lärarroll och 
därmed förändring i elevroll. Av den anledningen tycker vi att det är vikigt att göra en 
undersökning om användning av datorer och Internet samt dess hantering gällande 
gymnasieskolans yrkesprogram. Genom att rikta vår undersökning mot befintliga 
yrkesprogram inom olika gymnasieskolor avgränsar vi vår undersökning. Anledningen 
till att vi valt just att undersöka yrkesprogram inom gymnasieskola var att vi själva 
inom en snar framtid kommer att jobba som behöriga yrkeslärare. Vi kommer att 
kunna ta del av resultatet av vår studie i vårt kommande yrke.  
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4. Metod 

Enligt Carlström & Carlström Hagman, (2007) kan en kvalitativ undersökning ge en 
ingående beskrivning av på vilket sätt de fenomen verkar som vi undersöker, samt dess 
grundläggande teorier. Med kvalitativ intervju sökte vi kunskap, beskrivningar av 
specifika situationer och handlingar tillsammans med allmänna åsikter. Vår intervju 
grundades på tre olika bestämda teman, men det var inga direkt strukturerade eller 
standardiserade frågor. Vårt mål med intervjufrågorna var att dessa skulle kunna leda 
till nya insikter och ge mycket utrymme för respondenters beskrivning och uppfattning 
om vårt tema under tiden intervjun ägde rum.  Genom att göra kvalitativa intervjuer 
med lärare får vi en kvalitativ undersökning med närhet och inlevelse i det vi ville 
undersöka. Arbetsmetoden var flexibel och på så sätt fick tolkning och förståelse för 
de intervjuades upplevelser stå i fokus. Detta kallas för ”subjektiva upplevelser” 
(Carlström & Carlström Hagman, (2007), s. 126). 

Med detta examensarbete har vi valt att undersöka dator/Internet som verktyg i 
undervisningen inom gymnasieskolans yrkesämnen. Förutom att använda oss av 
litteraturstudier kommer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer i form av 
semistrukturerade intervjuer (låg grad av standardisering), dvs. vi kommer att ställa 
frågor i den ordning som passar till vårt syfte med undersökningen (Patel & 
Davidsson, (2003). Vi kunde, med andra ord styra ordningsföljden och följdfrågor 
kunde formuleras beroende av tidigare svar. Detta innebar en variationsmöjlighet för 
både oss och dem vi intervjuade.  

Intervjufrågorna ställde vi till fyra lärare med olika yrkesbakgrunder, två lärare från 
hantverksprogram och två lärare från fordonsprogram. Intervjuerna tog mellan 60-90 
minuter, intervjustudien bestod av 15 frågor som var uppdelade i tre olika kategorier 
för att få tydlighet i vårt undersökningsarbete, dvs. vilken information vi eftersträvar. 
Anledningen till kategoriseringen var att det skulle kunna hjälpa oss som arbetsfrågor 
för att lättare hålla den röda tråden under arbetet med vår undersökning. Se bilaga 9.2 

       De tre kategorierna är: 

Lärares syn på elevers kunskap om dator/Internet 

Lärarens kunskap och kompetensutveckling inom dator/Internet. 

Dator/Internetanvändning som verktyg i undervisningen. 

Vi använde oss av Trost (2010) modell för kvalitativa intervjuer. Modellen består av 
sju olika steg: Tematisering, design, intervjuandet, överföring, bearbetning, analys samt 
resultat med rapportering i vår intervjustudie.  Resultatdelen kommer vi att redovisa i 
form av text och citat för att kunna ge en bild av vad vi kommit fram till.               
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Vår undersökning har sin utgångspunkt från Trost, (2010) sju olika steg där vi slår 
samman bearbetning och analys till en enhet eftersom vi tyckte dessa hörde ihop. På så 
sätt effektiviserade vi bearbetning och analys.  

- Tematisering: Dator/Internet har fått mycket uppmärksamhet i vårt samhälle. 
Många olika undersökningar har gjorts angående användning och om vilka för 
eller nackdelar som ges, hur påverkade blir vi av dator/Internet m.m. Eftersom vi 
utbildar oss till yrkeslärare var det ganska självklart att vi vill rikta vår 
undersökning mot denna yrkesgrupp. Syfte är att studera 
dator/Internetanvändningen inom yrkesprogram.   

- Design: Vi tycker att intervjuformen passar vår undersökning bäst eftersom vi 
kan få en djupare kunskap. Vi studerar vilka områden som är relevanta för vårt 
syfte och våra frågeställningar. Därefter staplade vi upp olika teman inom vårt 
valda område, t.ex. bakgrundskunskap hos elever och lärare, 
kompetensutveckling och hur dator/Internet används som verktyg i 
undervisningen. 

- Intervjuandet: Vi valde ut bestämda mål som vi formulerade i olika frågor. 
Respondenterna har en viss ram att gå efter men vi kan ändå ställa följdfrågor 
under tiden vi intervjuar, detta beroende på om respondenterna har svarat på ett 
begränsat sätt samt för att hela tiden hålla oss till temat. Plats och tid valde 
respondenterna själva, där de kände att de trivdes bäst med. 

- Överföring: Under intervjun valde vi att spela in för att senare kunna bearbeta 
materialet på ett kvalitativt sätt.  

- Bearbetning och analys: Efter att ha spelat in materialet var det dags för oss att 
överföra och analysera. Metoden går till så att vi lyssnar, skriver upp vad 
respondenten säger och svaren sorterades i olika aspekter. Sedan analyserade vi 
svaren efter vårt tema som vi skrev ovan för att få fram den röda tråden i vår 
undersökning. Vi jobbade med löpande analyser, dvs. analysen görs direkt efter 
intervju för att få mer idéer om hur vi skulle kunna gå vidare.  Inspelade 
intervjuer betraktar Patel & Davidson, (2003) som levande material, därför bör 
man göra bearbetning och analys ganska direkt efter intervju.  

- Resultat och rapportering kommer vi att presentera i form av text och valda citat. 
Detta för att ge en tydlig struktur åt arbetet och göra det lättare för läsaren att 
följa vår analys av arbetet. 
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4.1 Urval 

Med vårt arbete kommer vi att söka kunskap genom att intervjua lärare i 
gymnasieskolans yrkesprogram på några olika orter i Småland. Anledningen till att vi 
väljer lärare är att vi vill nå de personer, som verkar aktivt i den miljön som vi vill 
undersöka. Vi vill förstå lärarnas sätt att resonera, reagera och särskilja varierande 
handlingsmönster i dator-/Internetanvändning för undervisningsändamål. Vi vill få 
fram kunskap via lärarnas berättelse och reflektion. Vi vill också veta hur de skapar sin 
egen verklighet och får oss att förstå deras uttalanden och motiv för handlingar. Alltså 
räcker det inte med andrahandsinformation i vårt arbete med att lyfta fram de nya 
kunskap i ämnet. Vi vill även se verkligheten i dess rätta form och förstå hur man 
arbetar. 

Vår undersökning gjorde på två program som består av fyra yrkeslärare, två manliga 
yrkeslärare inom fordonsprogram och två kvinnliga yrkeslärare från 
hantverksprogram. Respondenternas ålder varierar mellan 30 till 55 år. Vi är medvetna 
om att det kan föreligga olikheter mellan programmen i användandet av 
datorer/Internet som pedagogiska verktyg, men i vår undersökning strävar vi efter att 
studera hur det vanligtvis är. Urvalet är heterogent, d.v.s. en variation av 
intervjupersonerna från kön, ålder och yrkesämnen. Urvalet av respondenter sker 
strategiskt genom att vi tillfrågar lärare på gymnasieskolans yrkesämnen på olika orter i 
Småland om de vill ställa upp på en intervju i vårt ämne. Syftet med urvalsmetoden är 
att få en djupare förståelse av hur datorer/Internet används inom olika program. 
Kommunerna som skolorna ligger i har invånarantal mellan 15000–18000, 25000–
35000 och 75000–85000 invånare.  

4.2 Genomförande av undersökning 

Intervjuerna sker genom att vi kontaktar lärare på de olika skolorna i Småland och 
innan själva intervjun skickas frågorna till respektive lärare i yrkesprogrammet så att de 
ges möjlighet att fundera och tänka efter. Detta är viktigt då våra frågor kanske inte är 
så lätta att svara på vid direkt kontakt med dessa. Kvalitén i svaret är, tror vi, beroende 
av att respondenten känner till innehållet i förväg. Före själva intervjun äger rum så 
sker en förstudie av frågornas förmåga att leda till svar i våra egna programlag. 

Vi valde att spela in våra intervjuer för att sedan analysera och bearbeta resultatets 
innehåll. Vi anser att vi genom analys kommer att kunna lyfta fram viktiga delar i 
datoranvändning som verktyg i undervisningen. Genom analys kan vi lyfta fram olika 
åsikter som gör att lärarna jobbar på olika sätt beroende på vilket program man jobbar 
i, dvs. deras arbetssätt inom det valda undersökningsområdet.  
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4.3 Etiska överväganden 

Före intervjuerna gavs information om vår arbetsbakgrund, syfte och vad 
undersökningsmaterialet kommer att användas till, samt att deltagandet är frivilligt att 
konfidentialitet utlovades. 

Materialet från intervjun analyseras och bearbetas och så att vi sedan vid behov kan vi 
sedan omformulera det utan förvrängning av intervjuinnehållet.  Detta gör vi för att 
kunna behålla de intervjuades personliga integritet. Motivet till att omformulera svaren 
är att kunna ge en tydligare bild över vår undersökning, samt att vi undviker för 
mycket talspråk i texten.  

Sammanfattningen av intervjun redovisas för respondenterna för godkännande före 
publicering av vårt arbete. 

4.4 Metodkritik 

Att använda kvalitativ undersökningsmetod leder, enligt Carlström & Carlström 
Hagman, (2007) till att innehållet ges en hög validitet (giltighet). Genom att få fram 
verklighetsbaserade resultat, dvs. svar från respondenter som bygger på deras 
arbetserfarenheter och upplevelser, gör att vi får en tillförlitlig bild över vår 
undersökning. Detta innebär hög validitet. Men frågan är hur generaliserbar 
undersökningen är, dvs. hur pass allmängiltig man kan säga att vår studie är när vi 
enbart intervjuade fyra respondenter. Vilka allmänna slutsatser kan vi få fram av de få 
respondenterna? Vi anser att de fyra respondenterna är professionella i sin lärarroll och 
på så sätt ger tillförlitliga svar för den region de verkar i. Men det är i realiteten för få 
personer för att kunna hävda en klar och tydlig bild över hur dator/Internet används 
generellt i undervisningssammanhang i Sverige. Vi anser att det vore intressant att ha 
haft med flera skolor och respondenter från andra orter och yrkesprogram. Det skulle 
kunna gett oss säkrare resultat men trots detta ger vår metod ökad förståelse kring 
användning av dator/Internet i undervisning.   

Förutom det som nämns ovan har vår kvalitativa undersökning ett annat dilemma som 
kan påverka vårt arbetes resultat. Det är att genom kvalitativ intervju kan vi få alltför 
stort utrymme för påverkan av undersökningen. Genom urvalet väljer vi de 
respondenter som passar in på vår undersökning t.ex. kön, ålder och yrke. Detta är 
enligt Carlström & Carlström Hagman, (2007) ett moment som forskare måste lära sig 
att handskas med. Vi vill se verkligheten i dess rätta form och förstå hur man arbetar. 
Nackdelen som vi finner i vår intervjuform är att det kräver mycket tidanpassning. 
Detta beror på att respondenterna jobbar långa dagar samt att det är mycket intensivt 
på jobbet i samband med vår intervjuinspelning. Resultatet anser vi kan påverkas av 
hur stressade lärarna är, därför har vi skickat intervjufrågorna i förväg till respektive 
lärare som ska intervjuas. Bättre förberedelse av intervjun ger bättre resultat.  
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Under intervjuerna valde vi ut bestämda mål och formulerade olika frågor. 
Respondenterna har frågorna som utgångspunkt att gå efter, men vi kan ändå ställa 
följdfrågor under tiden som intervjun fortgår (Trost, 2010). Detta innebär att vi har en 
fast ram för hur frågorna ska ställas samtidigt som frågorna har ett öppet innehåll för 
följdfrågor. Nackdelen är att följdfrågorna kan uppfattas som ledande och därmed 
riskera att påverka resultatet i undersökningen. 

Vår ambition är att få objektivitet i undersökningen. Vi kommer från skolor som har 
bra med datorutrustning samtidigt som vi vet att det inte alltid är så i skolorna. Vi tror 
att tillgängligheten kan göra att problemet kanske inte synliggörs på ett jämförbart sätt 
mellan skolor som har mindre datorutrustning för lärare och elever.  Ett annat 
problem är att vi är insatta i frågorna och det kan lätt leda till att vi lägger våra egna 
värderingar i undersökningen. Detta kräver att vi, med den insikten, behandlar det 
material vi får fram på ett trovärdigt sätt.  Enligt Patel & Davidsson, (2003) är 
trovärdighet en grund i en kvalitativ undersökning och vår uppgift är redovisa 
materialet som vi får från våra respondenter utan att ha med våra egna värderingar.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår intervjustudie. Vi har sorterat vårt resultat 
utifrån vårt syfte som är att undersöka hur Internet enligt lärare kan fungera som ett 
pedagogiskt verktyg i undervisningen gällande gymnasieskolans yrkesämnen. 

Hur använder yrkeslärare datorer/Internet som verktyg i sin undervisning? 

Vilka bakgrundskunskaper har lärare i hantering av datorer/Internet som verktyg 
sin undervisning? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det vid användning av Internet i undervisningen? 

Vi har valt att dela upp vår resultatredovisning i dessa tre olika kategorier för att kunna 
leda läsaren in i vårt arbete. Detta hoppas vi också ger en klarare bild över hur dator 
används som verktyg i skolan. Vi namnger våra intervjuade personer  Respondent -FL, 
florist. Respondent - FR, frisör. Respondent -TR, transport och Respondent -RE, 
reparatör. Frågorna som användes som utgångspunkt i vår intervju bifogas som bilaga 
9.2. 

5.1 Hur använder yrkeslärare datorer/Internet som 

verktyg i sin undervisning?   

5.1.1. Elevers bakgrundskunskap inom dator/Internet 

Hur uppfattas elevers datorkunskap av lärare? Elevers bakgrundskap inom 
informationsökning och teknisk hantering anses av respondenterna vara goda men när 
det gäller att vara källkritisk är alla respondenter som intervjuats mycket överens. 
Eleverna hanterar det mindre bra. Detta beror på lathet och okunskap hos elever, 
anser en av respondenterna som ingår i undersökningen. Däremot tycker respondenter 
att vissa delar av Officepaket, t.ex. Word hanterar elever bra. PowerPoint och Excel lär 
de sig när de börjar gymnasiet, vilket försvårar för elevarbete. Respondent - FL tycker 
att behovet behöver uppmärksammas redan under högstadiets tid. Det är ett sätt att 
tidigare få kunskaper om dator/Internet och dess användningsområden.  

5.1.2. Regler för IT-användning 

Vilka regler finns i skolan om hur elever ska använda Internet på lektionstid och hur 
fungerar dessa regler? 
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Den här frågan besvarades mycket bestämt. Respondenterna hade sina regler kring 
datoranvändning. Alla fyra respondenterna ger först eleven en muntlig varning vid 
upptäckt av felanvändning. Däremot så skiljer sig åtgärden efter muntlig varning från 
program till program. Två respondenter väljer att beslagta datorer om inte deras 
muntliga varning fungerar medan resten av respondenterna, TR och RE, väljer att 
stänga av ohörsamma elever från att använda Internet.    

Respondent – FL säger: ”Vad det beträffar regler: har vi mycket regler på vår programgrupp. 
Eleverna får inte använda dator/Internet för något annat mer än att arbeta med skoluppgifter.     
Att använda det för att chatta, surfa och skicka meddelande är inte tillåtet. Är det så att eleverna 
använder det så får de först en muntlig varning, fortsätter de sedan tar vi ifrån dem deras dator. För 
att kunna fortsätta med lektionen får de lov att använda andra material än sina beslagna datorer, 
t.ex. böcker.”                

”Reglerna finns till för att elever ska förstå att vi menar allvar och att det de gör utöver sina 
skoluppgifter kan ge konsekvenser för deras inlärning, t.ex. att de är tvungna att jobba hemma eller 
på ett annat sätt för att hinna med det de ska”.  

Respondent – FR tycker att ” lärare har blivit mer som vakt. Regler finns till för att hålla elever 
till sina arbetsuppgifter. Vid upptäckt av elevs felanvändning under lektionstid kan lärare ta datorer 
ifrån elever. Eleverna försöker få kunskaper på andra sätt genom att gå ner till biblioteket”.  

Eleverna får inte använda dator/Internet för något annat än att arbeta med 
skoluppgifter. Att använda dator/Internet för att chatta, surfa och skicka meddelande 
är inte tillåtet. Respondenterna betonar att reglerna inte är till för att skrämma elever, 
de finns till för att elever ska veta vad som gäller under lektionstid. De menar också att 
elever alltid få en muntlig varning vid upptäckt av felanvändning. Nästa steg blir 
datorbeslag om otillbörlig användning upprepas eller avstängning från Internet och då 
sker avstängningen under en veckas tid. Respondenter tycker att reglerna har gett bra 
effekt, vilket leder till bättre resultat för både lärare och elever. T.ex. som lärare kan 
man ha mer fokus på att lära ut utan att behöva lägga mycket energi på att upprepa 
vilka regler som gäller. Ytterligare effekt är att elever inte ligger efter med sina arbeten 
och de är mer uppmärksamma under lektionstid. 

5.1.3. På vilket sätt kan skolan förbereda elever inför datoranvändning i 
deras framtida yrke?   

Genom att lära elever använda Officepaketet t.ex. PowerPoint, Word och Excel anser 
lärarna att de förbereder elever inför datoranvändning i deras framtida yrke. 
Respondent - FR tycker att eleverna lär sig tidigt att söka information på Internet men 
att de inte har tillräckligt god kunskap när det gäller att vara källkritisk. Denna åsikt 
delas av övriga lärare. Det anses att Officepaketet ger en bra grund i elevers 
datoranvändning inför deras framtidas yrke. Eleverna lär sig att använda Officepaketet 
för att kunna presentera sina arbeten, både i skolan såväl som utanför skolan, t.ex. att 
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kunna använda Word i marknadsföringssyfte. Detta innebär också att elever utvecklar 
sin förmåga att skriva, reflektera samt att vara källkritisk. Respondent - FL tycker att 
Excel är en viktig del av deras framtida yrke. Kan eleverna använda Excel, kan de 
räkna kalkyl, göra beställningslistor och räkna ut statistiken på deras förtjänst och 
försäljning samt inventering av varor. Det är ett bra sätt att förbereda elever inför 
deras arbetsliv.  

På yrkesutbildningen mot fordon menar respondenterna -TR och RE dessutom att 
datavana mot bransch tränas bäst med att använda de verktyg som Internet och data 
kräver i branschen. Yrkesprogrammet använder de databaser och diagnosprogram som 
branschen har i utbildningens undervisning mot blivande fordonsmekaniker. Inom 
transportutbildningen söks stöd via Internet för olika påståenden i t.ex. trafik och 
lagtexter i branschen. Elever förbereds också i Global Positioning System, GPS, 
satellitnavigering genom att öva detta moment i fordon som körs i trafik efter detta 
hjälpmedel, timmerlastbilar. Respondenterna menar att eleverna måste lära sig 
programmera och använda de hjälpmedel som existerar i deras framtida yrke. 

5.1.4. På vilket sätt kan dator och Internet komma in som ett lärande 
verktyg i yrkesämnet? 

Enligt respondenter från Fordonsprogrammet används mycket dator för 
informationsökning, t.ex. Informationssökning kring regelverk, myndighetssidor, och 
animerade program från tillverkare. E-learning exempelvis NGK tändstift och 
Mekonomens verkstadsprogram samt dokumentering av skriftliga rapporter och 
mallbyggnad.  Florist - och frisörprogram använder dator i mindre utsträckning när det 
gäller informationsökning.  Däremot använder de dator till inspirationsökning samt 
dokumentation av arbetsuppgift. Marknadsföring används inte lika flitigt av fordon -
och frisörprogram medan floristprogram använder mycket dator i 
marknadsföringssyfte. Eleverna får t.ex. skicka ut meddelanden till kunder angående 
öppettider, mässor (julmässan, vårmässan), öppet hus, alla högtider, m.m. 

5.1.5. Vad elever/lärare tycker om datoranvändning mot kursmålen? 

Denna fråga besvarades olika bland respondenterna. Utifrån erfarenhet hyser de en 
uppfattning om att de flesta elever tycker mycket bra om att använda dator för att nå 
kursmålen. Elever som tycker att datoranvändning är mindre bra är inte många. De 
flesta av respondenterna är överrens om att det är mycket bra att använda dator som 
verktyg mot kursmål. Respondent RE menar att data/Internet är bra 
undervisningsverktyg för elever som t.ex. har dyslexi. Respondenten har särskilt 
pedagogiskt material från bokförlag som är databaserat i form av ljudbok så att elever 
kan lyssna på texten. En av respondenterna tycker att datoranvändning är mindre bra. 
Detta beror på att hon inte har datorvana, vilket gör att hon stöter på svårigheter som 
hon ofta måste be om hjälp för att lösa. Det tycker hon är jobbigt samtidigt som det 
tar oerhört mycket energi. Hon tycker att skolledningen bör erbjuda datakurser för 
lärare som inte har datorvana och speciellt de nyanställda. Hon anser att genom 
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kontinuerlig utbildning i datoranvändning kan det bli bättre för många lärare som inte 
har den vanan. Detta leder till att allt fler lärare vågar använda dator mot kursmålen. 

5.2 Vilka bakgrundskunskaper har lärare i hantering av 

datorer/Internet som verktyg i sin undervisning? 

5.2.1. Lärarens erfarenhet inom dator/Internetanvändning 

Enligt respondent - TR anses datatekniken positiv, tekniken ger stora möjligheter till 
bra presentationer med projektorer och datasalar i teoriämnen. Erfarenheten varierar 
beroende på ålder men man har fortbildningsdagar i datahantering och 
diagnosprogram. ”Flera pärmar har ersatts av dataförvaring.  Respondent –RE säger, ”It i 
verkstaden är mycket bra, det fyller en funktion. Samtidigt som It finns så måste det också hanteras 
så det inte tar överhand”. Erfarenheter finns i både verkstad och i teori. I verkstad är det 
främst felsökningsprogram och i teorin handlar det mest om informationssökning och 
hantering av dokument.  

Respondent - FL upplever dator/ Internetanvändning väldigt positivt. Hon menar att 
många i lärarteamet är mycket duktiga på datorer. Detta gör att man lär sig väldigt 
mycket genom att fråga. I den skolan hon jobbar i finns det en IT-supportavdelning 
som kan hjälpa lärarna när det uppstår problem.  

Respondent - FR tycker annorlunda. Hon menar att de flesta tycker att det är positivt 
med den nya IT-tekniken men det finns lärare som upplever dator/ 
Internetanvändning mindre positivt. Detta beror på att skolledningen tar för givet att 
alla lärare har mycket datorvana och därmed inte lägger vikt vid att ge dem den 
utbildning som krävs för att kunna vägleda elever på ett bra sätt.  

5.2.2. Lärares kompetensutveckling  

Respondent -TR tycker att de ofta har tillfällen för fortbildning där lärarna kan 
utvecklas tillsammans i det dagliga arbetet. Man kan ta upp dataproblem i möten. ”Man 
utvecklar gamla presentationer”. Det anser han är ett sätt för lärare att kompetensutveckla 
sig.  

Respondent - FR tycker att skolan varken erbjuder tid eller kompetensutveckling. Det 
är mycket självlärt. Hon anser att det finns mycket brister i datorkunskap. Hon tycker 
att det ska vara kontinuerlig utbildning på dator/Internetanvändning, och särskilt 
vikigt för nyanställda att få så mycket hjälp de kan i början för att komma igång. Det 
behövs en lång kurs för enbart datorkunskap, inte en dag eller några timmar. Denna 
åsikt delar respondenterna från hantverksprogram med varandra.  
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”Någon fortbildning av datoranvändning finns inte. Jag tycker inte att man behöver kunna de senaste 
teknologier eftersom jag inte undervisar i detta ämne utan floristämnen. Därför anser jag att det är 
viktigt att kunna vägleda elever på ett bra sätt, t.ex. Officepaket, hitta bra sökvägar, jobba mycket 
med projekt, m.m.” Respondent – FL. 

”Jag började jobba i skolan för 7 år sedan och det första jag bad om var en kurs i datorundervisning 
men jag har fortfarande inte fått det. Det tycker jag är dåligt. Detta beror inte på ekonomiska 
problem utan på ren slöhet från ledningens sida.” Respondent – FR. 

5.3  Vilka fördelar och nackdelar finns det vid 

användningen av Internet i undervisningen   

5.3.1. Fördelen med datoranvändning i skolan  

Respondenter på fordonsprogrammet tycker att fördelar är möjligheten att snabbt nå 
information om reservdelar. Bilens registreringsnummer ger alla fakta direkt i olika 
databaser.  

Andra fördelar uppges vara animerade, förklarande bildspel/filmer med tal. Internet är 
dessutom oftast uppdaterat när det gäller säkra sidor som myndigheter står bakom, 
särskilt om trafik och seriösa företag. Böcker uppdateras med nyhetsbrev, boken är 
ibland inaktuell, t.ex. teorier och regelverk har ändrats efter bokens tryckning. Internet 
kan vara tveksamt beroende på källan. Det gör att man är övertygad om att dator och 
Internet inte kommer att kunna ta över i undervisningen helt, utan utgör endast ett 
komplement i undervisningen. Elever är aldrig svåra att få till att arbeta med datorer, 
man är högt motiverad beroende på innehållet i de sidor som ska användas. 
Intervjuade lärare från fordonsprogram tycker att de flesta elever upplever att det är 
bra men datoranvändning som verktyg för lärandet löser inte allt. Det är som ett 
hjälpmedel tycker lärare. I syfte att integrera yrkesämne och kärnämne så uppges att 
dator och Internet är till hjälp med att elevers arbete kan ha sin utgångspunkt från 
detta. Man skriver i dokument och söker efter information från olika platser och 
ämnen i skolan. Arbetet finns tillgängligt från vilken dator som helst, bara man har 
sina inloggningar. Fordonslärarna är överens om att IT i verkstaden är mycket bra. Det 
fyller en funktion som man inte klarar sig utan i längden. Samtidigt som IT finns så 
måste det också hanteras så det inte tar överhanden. 

Respondenterna från hantverksprogrammet tycker att datoranvändning som verktyg i 
undervisningen och för elevers lärande är mycket nyttig.  De anser att datorn ger nytta 
när elever startar företag och använder den för bokföring, marknadsföring och 
inventering, m.m. Eleverna lär sig att utveckla verksamhetens olika delar kring känsla 
och intryck, men det hjälper inte så mycket när de är färdiga frisörer anser FR-lärare. 
Datorn används inom yrken för att göra reklam och ha en hemsida för 
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kundbeställning, men mer tycker hon inte att dator kan tillföra i deras framtida yrken 
tekniskt sett.      

Respondenter på både hantverk och fordon uppger att Internet är en stor tillgång i 
arbetet att lära eleven yrkesspecifika mål som planering och beräkning av 
kostnadsunderlag i yrkesämnet. 

5.3.2. Nackdelen med datoranvändning i skolan 

Nackdelar är som en av respondenterna -RE säger ”mindre förtroende i form att man missar 
vinsten med att själv dela med sig av erfarenhet” En av respondenterna menar att det blir 
opersonligt och sämre kontakt med eleven. En annan nackdel är att informationen är 
så omfattande och att man lätt hamnar på villovägar och att elever alltför ofta är på fel 
sidor. Respondenter uppger att elever tar för dåligt ansvar för sitt surfande och att de 
gärna besöker sociala sajter på lektionstid. Lösenord och andra inloggningar som 
glöms är problem som påverkar skolarbetet negativt. Här menar båda respondenterna 
på fordon att eleverna äger det problemet helt och hållet. Internet är ett verktyg likt 
många andra och att kunna använda det är lika viktigt som att ha rätt kläder och skor i 
skolans verkstad.   

Respondenter från hantverksprogrammet tycker att långsam uppkoppling på Internet 
är en nackdel. Vissa tidpunkter är dator/Internetuppkopplingen särskild trög. Detta 
beror på att många använder Internet samtidigt. Problemet varierar även i klassrum, 
t.ex. från ”slöuppkopplingen” till glömda datorer, och nätverkssladdar m.m. Det blir ett 
störande moment i undervisningen. Respondent - FL uttrycker: ”Man blir arg om Internet 
och dator inte fungerar som det ska. Därför ska det alltid finnas en plan B i fall dessa problem dyker 
upp.” 

Hantverksprogrammet är ett program som utbildar elever till ett yrke som har med 
händer att göra. Detta underlättar mycket ifall uppkopplingen inte fungerar. 
Respondent – FL tycker inte att det är jobbigt att hitta på en plan B eftersom hon har 
ett karaktärsämne och det går alltid att finna något annat att göra i fall det strular sig. 
Men i andra program som IT, media är det lite svårare eftersom deras undervisning 
baserar sig på dator/Internet. Detta störningsmoment skiljer sig från program till 
program, Respondent – RE menar att lektionen fortsätter utan IT som hjälpmedel. 

Respondent - FR tycker att plan B ska man alltid ha om dator/Internet inte fungerar. 
Det är ett frustrationsmoment men det kommer man inte ifrån. Även om datatekniken 
i sig är bra och användbar tycker respondenter från hantverksprogrammet att inget är 
felfritt. Hon menar att man redan nu kan se konsekvenser hos vissa elever. De 
eleverna som är riktigt intresserade av dator/Internet har svårt att särskilja när de ska 
använda dator och hur mycket de ska använda dator. Tendensen skapar orolighet, 
eleverna har svårt att koncentrera sig. De ligger efter med arbetsuppgifter eftersom de 
ofta surfar eller chattar under lektionstid istället för att färdigställa sina arbetsuppgifter. 
”De här eleverna har svårt att ta varningar på allvar och det leder till att lärarna måste ta ifrån dem 
deras datorer.”  När datorer blir beslagtagna får eleverna lösa sina uppgifter självmant 
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och ibland är de tvungna att läsa böcker istället för att kunna lösa uppgifter, vilket gör 
att arbetsuppgifterna inte är lika spännande. Dessa elever ligger ofta efter på grund av 
felanvändning av datorer. Respondent - FR tycker att problemet uppstår oftare i 
kärnämnena än yrkesämnena eftersom eleverna har mycket praktiska arbeten i 
yrkesämnena.  

5.4 Sammanfattning av resultatredovisning 

Lärare och elever ska använda dator/Internet som ett hjälpmedel i den omfattning 
som deras arbete kräver. Respondenterna menar att man inte behöver kunna allt utan 
bara det som berör deras arbete. I båda yrkesprogrammen menar man att utöver den 
branschanknutna IT-verksamheten så skall man ha tillräcklig kännedom om 
Officepaketet för att använda dess delar. Respondenter uppger här att det kan vara 
svårt för både elever och lärare att hantera detta. Elever ska använda dator/Internet 
som hjälpmedel för sitt lärande. Dator ska bl.a. användas för att elever ska kunna 
arbeta med sina uppgifter. Dessutom ska de lära sig, utöver Officepaketet, att söka 
information och använda datorn som ett hjälpmedel för att ta kontakt med varandra, 
lärare eller bransch. Utöver det är det inte tillåtet att använda dator/Internet för eget 
bruk eller eget intresse för spel, facebook eller annat nöjessurfande under lektionstid. 
Här uppger respondenter att det finns disciplinproblem. Om elever gör det och blir 
ertappade får de en varning och om eleven fortsätter har läraren som regel, i en 
respondents skola, att dra in datorn. I en annan respondents skola stänger man av 
elevens möjlighet till att använda Internet. Eleven kan då fortsättningsvis använda 
datorns ordbehandlingsprogram, eller fortsätta med böcker. Elever måste förstå att 
lärare menar allvar säger flera respondenter i både hantverk och fordon. Man menar 
att deras sätt, att ta ifrån dem datorn, eller dess möjligheter, blir ett verktyg för dem att 
sätta gränser. Man betonar att reglerna finns till för att elever ska förstå vilka 
konsekvenser det får om de inte gör det de ska på lektioner. Reglerna är inte till för att 
skrämma elever. De finns till för att eleverna ska veta vad som gäller under lektionstid. 
En respondent på hantverk säger, ” Jag uppfattar inte att mina elever missbrukar 
dator/Internet under lektionstid, det kan hända att de är inne på sin facebook och kollar någon gång 
under lektionen. Det är oftast inget som påverkar det de ska prestera, så jag anser det är ok att de 
gör det, bara de snabbt kommer tillbaka till det de ska göra.” 

På hantverk tycker man att tekniken inte kan tillföra mycket nytt i yrkesämnet 
eftersom de måste använda sina händer. Det kan se avancerat ut att visa bilder på 
datorskärmen men material kan man även hitta i tidningar. Utförande av jobbet kräver 
mycket fingerfärdighet. Förr använde man video för att visa någon bra film som har 
med mode att göra. Idag använder man mediespelaren i datorn men det är samma sak. 
Materialet har krympt och blivit enklare att använda.  Där är skillnaden, men det tillför 
inget nytt rent innehållsmässigt. Respondenter från hantverksprogrammet tycker inte 
att dator/Internet ersätter den traditionella undervisningen eftersom det just är ett 
hantverksprogram. Vidare tycker de att det är mer verkligt att visa med händer än med 
en dator. Dator/Internet är bra hjälpmedel i undervisningssammanhang men ersätter 
som sagt inte den traditionella undervisningen. 
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En respondent på fordon anser att dator, utöver Officepaketet, dessutom ger nytta när 
elever startar en reparation på ett fordon. Man gör en offert på reparationen som 
kunden tar del av innan arbetet påbörjas. Här anser man tvärt emot vad en respondent 
på hantverk menar ”Eleverna lär sig att utveckla olika delar kring känsla och intryck men det 
hjälper inte så mycket när de är färdiga frisörer”. 

Elever med yrkesämnet fordon har med sig detta som en användbar kunskap när de är 
klara mekaniker. Respondenter på fordon uppger dessutom till skillnad från hantverk 
”att datorn tillför mycket rent tekniskt i elevers framtida yrke.”  Dessutom menar respondenter 
på fordon att IKT är ett måste i utbildningen får att nå målen. Lärare på hantverk 
tycker inte att tekniken kan tillföra mycket nytt i yrkesämnet eftersom de måste 
använda händer. Det gör man inom fordon också men skillnaden är ju det man lägger 
händerna på.   
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6. Diskussion  

I vår diskussion vill vi diskutera arbetets slutsatser och dess huvudresultat utifrån det 
vi har kommit fram till i våra intervjuer.  Detta gör vi i en jämförelse mellan lärarna på 
de tre olika skolorna som ingår i vår undersökning. I diskussionen kommer vi även att 
binda samman med perspektiv som presenterats i bakgrundskapitlet . Vi utgår hela 
tiden från vårt syfte med undersökningen som är att undersöka hur data/Internet 
enligt lärare kan fungera som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen gällande 
gymnasieskolans yrkesämnen.  

6.1  Dator/Internet i undervisning 

Vi tror att det nya arbetssättet ses som en stor utmaning för lärare. Lärare har olika syn 
på tekniken som ständigt förnyas och all informationen som finns tillgänglig gör att 
det blir svårare för lärare att kontrollera vad eleverna tar del av då de söker fritt. Detta 
bekräftas också av våra respondenter.  Med dator/Internet som hjälpmedel i 
undervisningen frambringas många fördelar men även flera nackdelar. Fördelarna 
verkar vara gemensamt mellan respondenter och perspektiv i bakgrund.  Fördelarna 
kretsar kring snabbhet och tillgänglighet, exempelvis snabbheten i att komma åt 
information samt att det är enkelt att kommunicera. Enligt respondenter tenderar 
eleverna att använda kommunikationen mer mot de sociala sajterna på Internet som 
man vill förhindra med regler, medan lärare och tidigare forskning är inne på 
kommunikation i skolan inom undervisningen med inlämningsuppgifter och 
meddelanden mellan elever och lärare. Här anser vi att det föreligger behov av 
tydlighet för att dator/Internet ska kunna användas mer än bara under själva 
lektionstiden. Vi anser att eleverna bör tränas i denna hantering. Det gäller även att 
elever och lärare jobbar fram en gemensam modell där arbetsuppgifter och 
meddelanden inte slarvas bort.  I bakgrunden nämnde vi att lärararbetet omfattas av 
att utforma och planera, men lärararbetet handlar också till stor del om att få elever att 
delta i de planerade aktiviteterna under lektionstid. Med dator/Internet som verktyg 
för lärandet vidgas gränserna för elevers lärande. Därtill möjliggörs andra former av 
lärande (Carlgren & Marton, 2002).   

Enligt Säljö, (2002) innebär utveckling inom IT-området att nya krav ställs på 
människors kunskap och färdigheter. Just intresset för detta tror vi påverkar mer än 
ålder gör. Har man som lärare ett intresse för teknik så tror vi att kunskapen i att 
bemästra den fjärde basfärdigheten kommer. Säljö, (2002) betonar också att tekniken i 
sig erbjuder nya sätt att lära genom en ökad tillgång till information.  Den traditionella 
undervisningen bygger på att lärare har kontroll över läroböcker medan undervisning 
som bedrivs med hjälp av teknologi har ett mer öppet innehåll, som lärare har mindre 
kontroll över. För att skolan ska få bättre kontroll över elevers innehåll gällande 
dator/Internet så är vi övertygade om att skolan som helhet måste informera och 
undervisa elever om den fjärde basfärdighetens existens. Vi tror inte att den 
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observerats av elever som en kunskap bredvid de traditionella färdigheterna läsa - 
skriva - och räkna. Det gäller att få Internet att samverka med andra färdigheter i en 
helhet som leder till ett bestående lärande och utgör ett tillskott i undervisningen.    

Som vi redan känner till innehåller dator/Internet information från hela världen och i 
lättillgängligheten ses både för- och nackdelarna med att använda sig av dator/Internet 
i undervisningssammanhang. Därför sätter skolorna upp olika regler kring 
användningen av dator/Internet. Detta för att begränsa och kontrollera elevers 
nyttjande av dator/Internet, enligt respondenterna. Det framkom mycket angående 
felanvändningens effekter under våra intervjuer. Exempelvis kan felanvändning 
fördröja elevers lärande och deras arbetsuppgifter m.m. Vi tolkar detta som att det 
skiljer stort mellan elever och den atmosfär som finns i undervisningssituationen. Plats 
och rum påverkar i den meningen att elever kan ha svårt att koncentrera sig beroende 
på sin närmiljö och eleverna tenderar att följa varandra. Om någon elev eller flera 
börjar med felanvändning så får detta konsekvenser som att andra ibland tar efter 
beteendet. På så sätt sker en fördröjning i elevers arbete.  Efter att ha analyserat svaren 
från respondenterna tror vi att användning av dator/Internet ute i den praktiska 
verksamheten fungerar bättre jämfört med datoranvändningen i traditionella klassrum. 
Är det sedan så att klassrummet ligger bredvid något annat som är intressant ex, 
skolans verkstad eller uppehållsrum, så ökar tankspriddheten och felanvändningen.  
Dessutom verkar det som att elever i mindre grupper tenderar att hålla sig mer på rätt 
Internetsidor. 

Vi anser att eleverna verkligen behöver lära sig skillnaden mellan fritid och skoltid när 
det handlar om dator/Internet. Det tycks vara så att det flyter ihop för många elever 
och man har svårt att stänga av sig från omvärlden. Vi anser att det tar kraft från 
skolarbetet och blir ett störande moment som måste få ett stopp.  När elever befinner 
sig i skolan, under lektionstid, är det arbetsuppgifter som gäller. Att använda sms, olika 
chattrum, titta på film/Youtube eller spela games är inte tillåtet. Vi anser att man ska 
vara konsekvent i förhållningssättet till detta och det är även respondenterna inne på. 
Ibland förstår vi att det kan vara svårt att hålla detta som lärare, och man ser mellan 
fingrarna ibland. Om elever kör fast och behöver hjälp och inte får det direkt så tror vi 
att eleven fördriver väntetiden med andra Internetsidor än de som hör till.  Sen 
föreligger det kanske en risk att eleven ibland väljer att vänta för att kunna använda sig 
av andra sidor och då fördröjer eleven sitt lärande. Lockelsen blir ibland för stor tror 
vi.  Vi undrar om det ibland kan vara så att lärare utnyttjar detta för att på så sätt få 
mer tid till sitt arbete med enskilda elever i stora klasser. Det får ju inte vara så att det 
tar tid från undervisningen i den omfattningen att själva lärandet stannar upp tillslut. 
Om man tänker på hur elever förr, innan IKT, väntade på sin tur kan vi i diskussionen 
förstå att man idag fördriver tiden på annat sätt än att bara vänta. Dator/Internet 
fungerar även här på gott och ont tror vi.  

Om man ser i bakgrundskapitlet och respondenters inställning i resultatkapitel tycks 
problemet som nämns ovan ett centralt fenomen, eftersom eleverna alltid hittar något 
sätt att kringgå reglerna trots deras medvetenhet om vad som gäller i skola såväl som 
under lektionstiden. I bakgrundskapitlet tar vi upp vad Filosofi doktor Jonas Linderoth 
skriver i Maria Folke-Fichtelius bok om fenomenet ”serious games”, en form av digitala 
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läromedel som anpassats till lärande situationer. Respondenterna uppger inte något 
som styrker detta direkt men vi kan tolka deras svar som att man använder både 
pedagogiskt prövat material och det som är verklighetsbaserat utifrån bransch. Format 
i ”spelform” är troligtvis inte mer än olika frågeställningar om yrkesämnet i animerade 
dataprogram från läromedelsförlag. Det finns även andra som menar att för mycket 
regler kan hämma elevers lärande (Fahlström & Örvill, 2008), vilket inte stämde med 
den bild vi har fått från våra respondenter. Det tror vi beror på att de regler som finns 
först och främst gäller balansen mellan informationssökning och de sociala medierna 
på Internet. Eleverna ska fokusera på faktainsamling och informationssökning.   

Projektet DIS (datorn i skolan) 1974, med en satsning på IKT kan ha gett en vana att 
lita på datorn för mycket. Eleverna kan känna sig osäkra på olika sätt, exempelvis 
stavning. Innan dator/Internet fanns var man tvungen att lära sig stavningens grunder. 
Detta märks tydligt när eleverna är tvungna att lämna skriftliga arbeten på papper 
enligt respondenterna. Detta tror vi beror på att elever har förlitat sig för mycket på 
dator och därmed känner sig osäkra när de ska utföra något skriftligt arbete utan hjälp 
av dator.  

Vi har hittills nämnt dator/Internet och dess tekniska delar.  Under våra intervjuer har 
respondenterna berört dator/Internets effekt samt reglerna kring användningen. 
Respondenter nämnde även olika arbetssätt för olika arbetsresultat som ska uppnås 
men inte särskilt mycket av Illeris, (2007) teorier om att inlärning fungerar bäst när det 
finns emotionella, psykologiska och sociala dimensioner i lärandet. Vi kan se att sådana 
dimensioner finns med i med dator/Internetanvändning, t.ex. att vara osäker på sin 
stavning, tappa kontroll, osäker på vad som är trovärdigt eller vad som är opålitligt 
framkallar olika känslor. Detta anser vi har med den emotionella dimensionen att göra. 
Det kan också vara lyckokänslor när man har hittat bra information eller att man har 
gjort ett komplett jobb med hjälp av dator/Internet som hjälpmedel. Allt behöver inte 
enbart handla om negativa känslor och svar på den emotionella delen är ja, det finns 
även i dator/Internets undervisningssammanhang. Den psykologiska dimensionen 
innebär att användare ska ha förståelse för och lära sig att hantera informationsteknik 
och dess snabbhet. Vi tror att det är viktigt att elever ges redskap och tankar för hur 
man sorterar information och att man tränar på detta i skolan. Att kunna integrera och 
se sammanhang i arbetet och utrustningen. Den sociala dimensionen är den stora 
dimension som har underlättat vårt liv likväl som vårt yrkesliv i många avseenden, t.ex. 
mailkontakt och sms. Avståndet tycks också förkortas och kontakten blir enklare tack 
vare att utrustningen blir bättre och effektivare. 
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6.2  Dator/Internet som hjälpmedel i praktiskt 

yrkesämne  

När det gäller dator/Internet som verktyg i yrkesämnet frisör så menar 
respondenterna, att dator/Internet inte tillför mycket i det praktiska arbetet eftersom 
yrkets utövande kräver ett handarbete. Är det verkligen så? Kan inte en dator användas 
till att programmera för detta? Vi anser att det troligtvis är möjligt rent tekniskt att 
kunna göra detta men att i praktiken överföra det ligger långt fram i tiden, och att den 
datorfunktionen inte är det som detta arbete syftar till att utröna.  

Däremot kan dator/Internet hjälpa till med arbetsanalys enligt respondenterna.  
Användbarheten i analysen på hårkvalité, hårfärg, ansiktsform tror vi kan vara idé 
skapande på ett sätt som förr inte kunde uppnås lika lätt. Eleverna ges möjlighet till att 
jämföra olika layouter i dator, och just snabbheten tror vi kan påverka slutresultatet 
genom att det kan uppstå mer tid till fler inlärningssituationer för flera olika alternativa 
förslag och uppsättningar.  Respondenterna säger att dator/Internet inte kan ersätta 
yrkesförtrogenhet och det är något som båda lärarna från hantverksprogrammet är 
överens om. Här tycker vi att yrkesförtrogenheten bygger på de hjälpmedel som 
används i yrket och att det är detta som skapar förtrogenheten. Är det så att individen 
har ett förhållningsätt till den nya tekniken som går ut på att denne använder sig av 
dator i yrket så uppstår förtrogenhet med detta. Det sker lika mycket interaktion i 
förtrogenhet med att inte använda det. På så sätt är dataanvändningen viktig i skolan 
tycker vi i vår diskussion.  

Respondenterna på fordon tycker att undervisningen som sker med hjälp av 
dator/Internet är mycket bra. Utöver att arbeta med Officepaketens olika delar så tar 
man in Internet och dator i undervisningen vad gäller yrkesutövningen genom ett 
samarbete mellan bransch och skola. Samarbetet förstår vi påverkas av att man väver 
in den kunskap som eftersträvas för att kunna använda och hantera den 
informationsteknik om är brukligt för branschen. Vi frågar oss på vilket sätt påverkar 
detta skolans innehåll? vi menar… en utveckling i vår diskussion om att skolan kan 
förlora en del av sin påverkan av skolmaterialet som används, och att elever mer och 
mer kan möta olika företag i sin utbildning. Om en elev blir undervisad av ett 
företagsprogram och reservdelsdatabas genererar då detta att eleven i framtiden 
kommer att använda sig av detsamma och blir i slutändan en kund hos företagen? Här 
tror vi att skolan måste arbeta för en neutralisering av marknadsföring från företag till 
yrkesprogrammen samtidigt som det är viktigt att eleverna har vetskapen om att 
företagen finns eftersom de är självklara för yrkeslivet.        

Respondenterna ger också flera exempel på situationer där Internet kommer till nytta 
som ensamt verktyg. Det tycker vi är intressant. Utvecklingen verkar gå mot att 
Internet från att ha fungerat som ett komplement i undervisningen mer och mer 
används för informationssökningen. Vi tänker då främst på att i undervisningen söks 
adresser via Internet som man lägger in i GPS - Global Positioning System- 
satellitnavigering inom transport. Inom fordonsprogrammet säger man att dator och 
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Internet dessutom används för informationssökning på webbplatsen hos myndigheter 
och andra seriösa företag. Hur vet man att det är seriöst? Vi upplever inte att man har 
några direkta rutiner för att kontrollera det som avses i Lpf 94 med att granska fakta 
och tänka kritiskt. Lärarna beskrev de egna bakgrundskunskaperna med att de själva 
har arbetat i dessa program och att fortbildning ligger mestadels här också genom 
uppgraderingar och användande. Är detta tillräckligt undrar vi, det är infärgningar av 
olika aktörer. Vi tror att det kan vara så beroende på att det är just aktuella program 
som används för ett syfte, sen att företags existens gör det ju till en balansgång. 
Läraren behöver inte i ord knyta an till företaget eller källan om den uppfattas som 
reklam.   

Teknologin blir alltmer avancerad och tar mer och mer utrymme i vårt vardagsliv, både 
privat och i arbetet. I vår undersökning av, hur dator/Internet används som verktyg i 
undervisning, kan vi se en viss tendens av beroende som skapas av tekniken. En viss 
oro som återspeglas genom olika regler. Kommer tekniken att ta över och ersätta vårt 
hantverksyrke? Efter vår undersökning kan vi konstatera att tekniken har tillfört 
mycket nytta och är ett bra komplement inom hantverksyrken. Yrken i sig innefattas 
av många yrkessinnen, dvs. tankebanor och känsla som måste nås innan vi kan bygga 
upp vår yrkesförtrogenhet. Vi tycker detta är intressant eftersom vi själva kommer från 
olika hantverksyrken och har med oss ett stort yrkeskunnande i bagaget till vårt 
nuvarande jobb. Det är vår yrkeserfarenhet som vi har samlat under många år som 
förknippas med vår yrkesidentitet.  I yrkesidentitet finns yrkesförtrogenhet och 
yrkesförtrogenhet får vi genom många års yrkeskunskapsinsamling.  Vad vi förstår så 
är yrkeskunskap annorlunda jämfört med teoretisk kunskap. Enligt Göranzon, (2009) 
är yrkeskunskap kunskaper som används i praktiska situationer, för att lösa uppgifter 
som man står inför. Han betonar även att kunskap om hur redskap och maskiner har 
konstruerats skapat yrkeskunnande, yrkeskultur och tradition i yrken.  

I ett yrke krävs både teori och praktik och när vi i praktiken använder mycket av den 
nya teknologin, kan den ge tillräckliga yrkessinnen som krävs för en förtrogenhet i 
yrket?  Svaret kan vara både ja och nej. Men hur nyttigt blir det för oss? Hur lär vi oss 
om vi inte använder vår fingertoppskänsla? Självklart kommer vi att skapa kunskap på 
andra vägar men frågan är vilken väg som är den bästa för oss?  

6.3  Traditionell undervisning kontra dator/Internet 

undervisning 

En respondent från floristprogrammet tycker att datoranvändning tillsammans med 
den traditionella undervisningen är en bra kombination. Datorn ska inte ersätta den 
traditionella undervisningen eftersom det, ur pedagogisk synvinkel, är upp till eleverna 
att avgöra på vilket sätt de själva anser sig ha lättast att lära sig på. Då förstår vi att 
IKT ibland inte är till nytta utan blir som det beskrivit i bakgrunden. Att motivationen 
inte alltid gynnar till lärandets fördel, dvs. att IKT används på ett sätt som inte 
anbelangar undervisningen. Det spelar inte någon stor roll om elever får egen dator 
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eller inte, huvudsaken är att de kan utveckla sig i sitt lärande, med eller utan dator. En 
respondent gav exempel på, att vissa elever har svårt att läsa på dataskärmen. Då får 
man anpassa till pappersformat. Den största fördelen med att använda dator är enligt 
FL- lärare att eleverna inte kan slarva bort sina arbetsuppgifter och ur ekonomisk 
synpunkt blir det billigare i längden att använda dator istället för papper. Dessutom ger 
dator mycket snabbare effekt. Respondenter på fordonsprogrammet exemplifierar 
genom sin beskrivning av bl.a. hur informationssökning sker med hjälp av dator som 
komplement till böcker som man ibland uppfattar som inaktuella. Respondent RE 
uppger  även att olika data/Internetprogram i verkstaden är nödvändiga för livet som 
mekaniker och vi tolkar detta som att elever då också förstår och skaffar sig en grund 
för livslångt lärande. Lärare på yrkesprogrammen konkretiserar med läroplanen och 
Internet med olika arbetsmetoder och vi ser här kopplingen till Lpf94 s.5 som lyder: 
”Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, 
ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta”. 

Dator/Internet har bidragit till ofantliga förändringar inom många samhällssektorer 
enligt Dahlbom (2007).  Med dator/Internet som verktyg för lärande kan eleverna 
utöva inflytande och ta ansvar för sina studier. Elever använder dator/Internet för att 
kunna välja passande arbetsinnehåll till sina arbetsuppgifter. Därmed utvecklas deras 
förmåga och vilja att ta ett personligt ansvar och att driva sina studier framåt. Det är 
något som vi förstår också sker ute i skolorna enligt våra svar från respondenter. 
Dessutom verkar lärare tillstå att de upplever tekniken i likhet med vad som tas upp av 
Jedeskog, Ny i klassen, (2000) Respondenterna ser en möjlighet till att bättre 
uppmärksamma och följa elevers individuella arbetsinsats genom IKT som 
arbetsredskap. Ett annat exempel som vi sett är den individuella dokumentering som 
elever gör med hjälp av dator/Internet i samband med feldiagnostiskt arbete för att till 
kund redovisa en arbetsorder. 

Enligt Carlgren & Marton (2007) i bakgrundskapitlet beror elevers lärande på elevers 
sätt att ta sig an information, dvs. uppmärksamma elever kan lära sig mycket med hjälp 
av datorn som redskap. Detta måste naturligtvis påverkas av vad som gör elever 
uppmärksamma. Enligt respondenterna är det lätt att få eleverna till att arbeta med 
dator bara det ligger i deras intresseområde och att eleverna ser en mening med 
uppgiften. Det psykologiska tycks påverkas av nyttan med arbetsuppgiften, likaså att 
det emotionella tar sig uttryck i att elev för lärare och klasskamrater visar upp sina 
kunskaper i hantering av IKT. Därmed ser vi även en koppling till det sociala 
samspelet. 

6.4  Tidigare IKT satsningar och nutid  

Intresset för nya tekniker har alltid legat i fokus i Sverige i utbildningssammanhang. 
Orsaken till den tekniska hängivenheten är att man tror att tekniken skall stimulera och 
utgöra ett komplement till undervisningen. Om man tittar på vad respondenterna 
säger utifrån detta så kan man förstå att de ger stöd för denna tro. Vad tycker de 
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personer i yrkesprogrammen som vi har intervjuat i de frågeställningar som berörts i 
bakgrundskapitlet. Hur upplever lärarna tekniken? Vilka resultat har åstadkommits när 
skolan har fått massatsning på datorer och fortbildning inom tekniken? Vilka 
kompetenser och vilket engagemang finns det bland lärarna? Vilka 
bakgrundskunskaper har elever när det gäller användning av datorer och Internet?   

Tidigare forskning har visat att tekniken tillför nya infallsvinklar för användandet av 
datorer i undervisningen. Man har utvecklat ett förhållningsätt som bygger på en väl 
avvägd balans mellan traditionella böcker och IKT i undervisningen. Enligt 
respondent TR på fordonsprogrammet så kompletterar Internet när böckerna är 
inaktuella. Internet förstår vi har blivit ett naturligt inslag i undervisningen - och det 
verkar som att denna resurs allt oftare finns med i kunskaps- och 
informationssökningen numera. Med detta uppstår samtidigt en balansgång mellan när 
det är aktuellt att växla mellan böcker och data/Internet. Det kan ju vara ett direkt 
resultat av satsningarna på IT. ”Startskottet” DIS (datorn i skolan) på 1970-talet tror vi 
har påverkat positivt. Vi ser ett intresse hos skolorna att ta in tekniken även om man 
inte nämner de satsningar från 1970-talet som beskrivits i bakgrundskapitlet. Här 
förstår vi att resultatet av dessa har slagit väl ut eftersom yrkesprogrammen på de 
skolorna vi undersökt har satsat på data/Internet. Det blev legitimt att satsa på data 
och Internet. Projekt DIS gav även en förändring både mot elevaktivt lärande och 
lärares arbetsätt och andra organisationsformer för undervisning. Samtidigt så anser vi 
att det är en samhällelig utveckling. 

Säljö & Linderoth (2002) beskriver att människan historiskt uppfunnit olika 
hjälpmedel och redskap, vilka används som bruksföremål för att underlätta 
vardagen. Vi förstår att på fordonsprogrammet har man verkligen anammat den 
tekniska utvecklingen som skett under åren. Där används Internet och dator på ett sätt 
som tillför undervisningen en saklighet i kursmål och i felsökningsmetodikens konst 
på trasiga bilar. Man använder dessutom data/Internet i samband med 
transportutbildningen på ett sätt som är avgörande för elevens allmänbildning i sitt 
kommande yrke.  1980 var behovet av allmänbildning kring datorer stort, och det är så 
fortfarande fast på elevnivå. Respondenterna har lärt sig handskas med IKT på ett sätt 
som berikar i deras vardag. Industrisamhället har övergått till att kunna tolka 
information i många moment även inom skolan. Respondenter uppger att elever ska 
kunna använda IKT på ett sätt som är förenligt med branschens krav. Elevaktivt 
innebär att elever är lätta att motivera till att arbeta med dator. Dessutom upplevs 
datorn som ett hjälpmedel av eleverna, enligt respondenterna.  

Lärarna upplever att elevers bakgrundskunskaper kring teknisk hantering är bra men 
att eleverna inte är källkritiska i sitt informationssökande på Internet. En av 
respondenterna uppger dessutom att detta beror både på lathet och okunskap. Det är 
anmärkningsvärt att det är så. Enligt KK-stiftelsen, Internet i skolan, ITiS (2004) så är 
tillgången till IT-redskap i hemmen och i skolorna för elever och lärare samt skolledare 
hög. Är det så att man redan hemmet lärt sig hitta information, eller är det så att man 
mestadels har navigerat på sociala forum och spelsajter på Internet och på så sätt aldrig 
vant sig vid att kritiskt granska den information som tas fram i samband med 
skolarbetet. Filosofie doktor Jonas Linderoht beskriver i Fichtelius (2009) datorspel 
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online som pedagogiskt redskap med frågeställningar som: vad innebär detta sociala 
samspel för individens lärande och utveckling? Han svarar att det leder till både positiv 
och negativ påverkan av de sociala erfarenheter man får. Han menar vidare att det 
samtidigt är svårt att se en faktisk nytta i det, eftersom samarbetet i spelet har sin 
utgångspunkt i egna egoistiska motiv. Vår tolkning är att respondenterna bekräftar 
Jonas Linderoths resonemang om, att elever inte ser nyttan med att granska 
informationen självmant beroende på att deras tidigare surfande har haft sin 
utgångspunkt i egen vinning och att man blivit nöjd när målet är nått. Respondenterna 
uppger att elever är bra på att hantera Officepaketets del Word men PowerPoint och 
Excel går sämre. Elever tycks möta dessa på gymnasiet som först. I samband med det 
mötet så skall även innehållet i dessa arbeten kritiskt granskas och det är då eleven 
brister i sin källgranskning. Detta beror på ovana att använda Internet källkritiskt. Vi 
förstår att elever ibland struntar i att källgranska sina fakta. Detta kan ha olika orsaker, 
t.ex. ovana som nämns ovan, lässvårigheter och lathet är också orsaker till att eleverna 
struntar i att vara källkritika. Säljö (2009) menar att den snabba och omvälvande 
utvecklingen inom IT-området ställer nya krav på människors kunskaper och 
färdigheter. Informationssamhället tycks kräva en digital kompetens eller läsfärdighet, 
som en fjärde basfärdighet vid sidan av att läsa, skriva och räkna. Det håller vi med om 
efter att analyserat basfärdigheten i vår undersökning. Samtidigt så påverkar den fjärde 
basfärdigheten elevers studier på olika sätt beroende på hur man handskas med den. Vi 
funderar vidare på hur det är ställt ute i skolorna med elever som har lässvårigheter. 
Säljö och Linderoth (2002) menar att människan uppfinner olika hjälpmedel och 
redskap för att underlätta vardagen och höja motivationen för inlärning. Är det så i 
skolorna att elever med problem fått hjälp i skolorna? Respondent RE har material i 
ämnet fordonsteknik och det vore mycket intressant att i en större undersökning än 
vår undersöka detta. Vår undersökning har sina begränsningar i storlek. Möjligtvis 
skulle man kunnat utföra en enkätundersökning som tillskott till vår kvalitativa intervju 
bland yrkesprogrammen i Småland. 

Vad det beträffarskillnader i dator/Internetanvändning på Hantverksprogram kontra 
Fordonsprogram kan vi säga att Fordonsprogram är fulla med datateknik vilket är en 
förutsättning för en fungerande bil, medan hantverk använder det i mindre omfattning 
då blomsterarrangemang och frisyrer inte skapas av datateknik utan av människan.  

 

6.5  Slutsatser och framtida rekommendationer  

Dator/Internet kompletterar andra undervisningsformer men kan inte ersätta 
fingertoppskänsla och hantverk som finns i yrkesskickliga personers händer. Florist 
och frisör mot transport och reparatör, är yrken som skiljer stort mellan varandra rent 
tekniskt. 

Vi har vad gäller fordon programmet funnit att det gamla valbara arbetet med datorn 
och dess ordbehandlingsprogram i skolan kompletterats med nya tekniska 
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infallsvinklar som blivit ett måste i utbildningen. Nyheten är att respondenter uppger, 
”för att kunna lära sig yrket så måste elever kunna hantera dator och Internet utifrån yrket”, och 
det konkretiseras genom att samarbeta och ta till sig branschens egna verktyg. 
Respondenter nämner olika företag och myndighetssidor där Internet idag fungerar 
som ett direkt och avgörande verktyg i undervisningens mål för en blivande 
fordonstekniker. Det handlar om förmåga att hitta och reparera fel på fordon med 
hjälp av Internet. Det är nytt sedan 2004 och utbyggnaden pågår för fullt för att ta in 
detta i elevers lärande 2010. Vi har förstått att resan gått från kännedom om dess 
möjligheter till att alla elever möter detta i skolan numera. Just samarbetet med 
fordonsbranschen gör att nya programvaror inte alltid är tillgängliga i skolan utan det 
är de äldre utgåvorna som finns att tillgå. Det gör att skolan ligger flera år efter 
verkligheten. Detta beror troligtvis på den fria konkurrensen på marknaden. Varje 
biltillverkare håller inne med nyheterna tills det inte längre är intressant för 
konkurrenter. Då får även skolan ta del.    

Inom Hantverksprogrammet kommer troligtvis mer dator/Internet i framtiden med 
information och inspiration i fokus. Detta anses av respondenterna vara nyttigt för 
undervisningsändamål samt elevers lärande mot yrkesämnet och elevers framtida 
yrkesverksamheter. Datafunktionen kan däremot inte ersätta den traditionella 
undervisningen, dvs. de praktiska delarna som utförs med fingertoppskänsla. 
Framtidens teknologi kan tillföra mycket nytt inom olika yrkesområden men tekniken i 
sig kan inte konkurrera ut hantverket eftersom hantverkskonsten vilar på 
hantverksförtrogenhet som skapas av människor och människors kreativitet. 

Trots att behovet av dator/Internetanvändning är olika inom olika yrkesutbildningar 
är vår framtidsrekommendation att det sker mer satsning på undervisning i källkritik 
för eleverna i skolan. Vi tror att användningen av IKT kommer att öka. Mer 
datakunskap för lärare och mer växlande undervisningsform mellan dator/Internet 
och papper/penna. Vi anser att det är vikigt att kunna båda delar. Det leder till bättre 
självförtroende, vilket stimulerar och höjer elevers motivation. Idag är 
datoranvändning inte längre alltid är valbart utan det är ett måste och borde det 
påverka undervisningen på sikt. Detta beror på yrkens utveckling som styr skolans mål 
samtidigt som skolans undervisningsmaterial mer och mer färgas av olika aktörer på 
den fria marknaden. Vi tycker att det är ett intressant ämne att undersöka i framtiden.  
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8. Bilagor 

8.1  Följebrev till intervjuer 

Hej!  

Vi vill först tacka Er för att ni ställer upp på vår intervju. 

Anledningen till intervjun är att vi är två studenter som läser till yrkeslärare på 
Linneuniversitetet Kalmar, Växjö. I utbildningen ingår ett examensarbete om 15p, där 
vi har valt att studera Internet som pedagogiskt verktyg.  

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur Internet enligt lärare kan fungera 
som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen gällande gymnasieskolans yrkesämnen. 
För att uppnå syftet kommer vi att intervjua yrkeslärare inom gymnasieskolans 
yrkesinriktade program.  

Materialet och informationen som framkommer i undersökningen kommer att 
redovisas för en examinator och en opponentgrupp. Samtliga som intervjuas kommer 
att vara anonyma och de intervjuer som spelas in kommer att förstöras efter 
bearbetningen. Som respondent har man alltid möjlighet att när som helst avbryta en 
pågående intervju. 

  

Vår undersökning har sin utgångspunkt i frågeställningar som 

Hur använder yrkeslärare datorer/Internet som pedagogiskt verktyg i sin 
undervisning? 

Vilka bakgrundskunskaper har lärare, när det gäller hantering av datorer/Internet som 
verktyg i sin undervisning? 

Vilka fördelar och nackdelar finns det vid användning av Internet i undervisningen? 

 

Med vänlig hälsning 

Niclas Gustafsson 

Lien Nguyen Tran 
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8.2  Intervjufrågor 

 Vi tänker oss tre olika kategorier: 

  Kategori ett: Lärares syn på elevers kunskap om dator/ Internet 

  

1. Hur uppfattas elevers datorkunskap av lärare?  

2. På vilket sätt kan skolan förbereda elever inför deras framtidsyrke i 

datoranvändning?  

3. Vilka regler finns i skolan om hur elever ska använda Internet på lektionstid, hur 

fungerar dessa regler?  

4. Vad anser eleverna själva om att arbeta med Internet mot kursmålen?  

5. Hur ser lärarna på kvarglömda dator eller dataminnen hemma? Hur löser lärarna 

detta problem? 

  

 Kategori två: Lärarens kunskap och kompetens utveckling inom dator/ Internet. 

  

6. Hur upplevs den nya It tekniken i skolan bland lärare, vilken erfarenhet finns av 

denna?  

7. Hur kompetensutvecklas lärare inom dator/Internet?  

8. Som lärare, vad anses vikigt att kunna när gäller undervisning med dator/internet 

som verktyg?  

9. Kan det finnas samarbete mellan olika kurser med hjälp av dator/Internet media, 

ex kärnämne och karaktärsämne?  

10. Vilka erfarenheter finns det i användning av It tekniken? 

 

Kategori tre: Dator/Internet användning som verktyg i undervisningen. 
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11. På vilket sätt kan dator och Internet komma in som ett lärande verktyg i 

yrkesämnet?  

12. Hur agerar man om Internet eller inloggningar inte fungerar när undervisningen är 

planerad med dator/internet?  

13. Försök ge konkreta exempel på innehåll på Internetsidor som används, vem är 

skapare av dessa, samarbetar man med bransch och tillverkare?  

14. Finns det exempel på kursmål som kan nås med hjälp av Internet i ämnet?  

15. Vilka för och nackdelar tillförs av dator/Internet i undervisning kontra den 

traditionella undervisningen? 
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