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Summary 
This report deals with teachers 'and industry's expectations of students' computer skills they are 
expected to get from their education. This may be particularly interesting since the course 
Computer skills will disappear with the reform GY2011. 

The idea is that this teaching should be incorporated in other subject’s courses. We have looked 
closer to the parts that concern word processing, spreadsheets, presentation software and basic 
knowledge of computer hardware and its management. The issue we are mainly dealing with is: 
What do teachers and industry sees as essential (/important) computer skills to get from school? 

The methods we have used to obtain material for this study is first of all surveys and studies of 
policy documents and literature studies. We have conducted surveys in our respective 
communities (Vetlanda and Västervik). What we can conclude is that the program management 
in the areas we have treated in this project is considered as more important than knowledge of 
the hardware and its functions. 

Based on this study, we then looked at how teaching aids might look like to fit into the new 
upper secondary school and also wrote a small example of a possible educational material. 
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Abstract 
Syftet med detta arbete är att titta närmare på vilken typ av datakunskaper som efterfrågas hos 
dagens gymnasieelever av lärare och bransch. 

I vår studie använde vi oss av enkät som metod för materialinsamlingen. 

Enkätundersökningen bestod av fem delar där den sista frågan var öppen.  

Nyckelord: Datorkunskap, Grundläggande Datorkunskaper, Elevernas datorkunskaper 



VI 

Förord 
Idén till detta projektarbete föddes när vi fick vetskap om att datorkunskapskursen var på väg 
bort i och med den nya gymnasiereformen GY2011. Eftersom vi då var i startgroparna att söka 
ett ämne till vårt examensarbete på den yrkeslärarutbildningen vi går så bestämde vi oss ganska 
snart för att titta närmare på detta område. Det hela utmynnade till slut i denna studie som gav 
oss en del intressanta resultat att ta med oss. Vi tror även att de som på ett eller annat sätt 
arbetar med undervisning inom datakunskap kan ha nytta av detta arbete. 

Det har varit mycket givande att jobba med detta examensarbete och det har gett oss mycket 
värdefulla insikter som vi kan ha nytta av i vårt arbetsliv. Avslutningsvis vill vi rikta ett tack till 
de som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt arbete med denna rapport. 

Sorin Ardelean och Hans Jonsson 
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1. Introduktion 
En av förändringarna i den nya Gymnasiereformen GY2011 innebär att kursen i 
datorkunskap försvinner från yrkesprogrammen vilka alla tidigare haft denna. 
Meningen är att detta kunskapsområde skall integreras in i andra ämnen och kurser 
istället (www.skolverket.se). Det medför att det kommer att bli fler lärare som får ta 
med delar av dataundervisningen i sina kurser. Alla dessa lärare kanske inte har så stor 
kunskap och erfarenhet från detta område och skulle vara hjälpta av ett nytt och enkelt 
läromedel. 

Vi som båda kommer från El- och Energiprogrammet och har erfarenhet därifrån ser 
att det kommer att finnas ett behov av vårt arbete och att vi med detta kommer att 
fylla ett tomrum som annars skulle uppstå. 

Hos oss har det genom detta fötts en tanke om att dagens läromedel behöver en 
uppfräschning. Vi har gått ut med en enkät till både lärare och handledare för att 
försöka skapa oss en bild över vilka datakunskaper som är mest efterfrågade.  

Vi tror att genom vår undersökning så kommer vi att kunna ge dagens lärare en hjälp 
att kunna se vilka kunskaper de ska rikta in sig på i sin undervisning. Med ett 
läromedel som passar bra in i undervisningen så kan de undervisande lärarna som 
kanske inte jobbat så mycket med detta tidigare också ge eleverna en bra undervisning.  
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2. Bakgrund 
I bakgrunden har vi studerat styrdokument både de tidigare och de som ska börja gälla 
när reformen GY2011 träder i kraft. Vi har även tittat på litteratur och tidigare 
forskning. 

2.1 Tidigare styrdokument 

Om man tittar på ämnet datoranvändning och dess syfte så framkommer det att man 
skall sträva efter att ge eleverna kunskaper inom både programhantering och 
användning av datorutrustning inom den valda studieinriktningen. I detta ämne finns 
det bara en kurs och det är datorkunskapskursen. Men det står även att det finns ett 
antal kurser och ämnen som bygger på datakunskap så där har man möjlighet att 
fördjupa sina kunskaper. 

Vi har studerat den tidigare kursen ”Datorkunskap DAA1201” och utgått ifrån denna. 
Detta har vi gjort för att kunna ta reda på om det är de efterfrågade kunskaperna från 
lärare och bransch som det fram tills nu har undervisats i. I och med att kursen slopas 
så finns det ju möjligheter att fokusera på de färdigheter som verkligen är relevanta 
och efterfrågade. Om man tittar på målen i Skolverkets kursplaner för 
datorkunskapskursen så framgår det bl.a. att eleven skall:  

”kunna använda programvaror för textbehandling, layout, grafisk 
presentation registerhantering, kalkylering och informationssökning med 
inriktning mot vald studieinriktning” 

”ha kännedom om persondatorer och nätverk”(www.skolverket.se).  

Detta innebär att det i hög grad är kunskaper inom Officepaketet som har efterfrågats 
om man tittar på kursmålen och att undervisningen ska vara riktad mot elevens 
studieinriktning. 

2.2 Dagens styrdokument 

Genom kontakt med Skolverket har vi försökt att få fram fakta till vår bakgrund 
angående vårt projekt. I och med att hela gymnasieskolan genomgått en reform så har 
samtliga kurser arbetats om och en del helt försvunnit och nya tillkommit. Vi har sökt 
förarbeten (utan att finna några) där man skulle kunna se vilka tankar som legat bakom 
slopandet av datorkunskapskursen Det som finns är bara uppdraget från regeringen till 
Skolverket där de övergripande riktlinjerna slås fast. 

Frågan om vilka lärare som ska undervisa kurser inom ämnet hanteras lokalt. Det kan 
också vara av intresse vilka lärare som kan få uppdraget att undervisa i den integrerade 
”datorkunskapen”.  Huvudmännen är dock skyldiga att använda lärare som har en 
utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren ska bedriva, enligt nya 
skollagens (2010:800) 2 kap. 13 §.  

Denna kurs kommer att försvinna helt och ersättas med en integrerad datorkunskap 
som skall finnas med i alla ämnen. Tidigare har alla yrkesprogram haft 
datorkunskapskursen. På vissa program kommer det att finnas ett ämne som heter 
”Dator- och kommunikationsteknik” och där finns det flera kurser som tar upp dessa 
kunskapsdelar lite mer djupgående (www.skolverket.se).  
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2.3 Tidigare forskning 

När vi tittat lite närmare på tidigare forskning så har vi hittat en del som stödjer både 
det faktum att det är kunskaper inom Officepaketet som efterfrågas och att 
undervisningen ska riktas mot vald studieinriktning. 

”Samma mjukvara, Office 2003, används inom alla gymnasieprogram i 
utvärderingen” 

”Men eftersom kursen även handlar om att få kunskap om och färdigheter i 
hur program används inom den studieinriktning eleven har valt borde det 
skilja sig mycket mellan de olika gymnasieprogrammen, eller? Kanske inte 
alltid val av program men en elektriker borde inte använda programmen på 
samma sätt som en som arbetar med omvårdnad” (Sohlman 2010) 

Här belyses också ett av de problem som kan uppstå med den nya gymnasiereformen 
som innebär att lärare som inte tidigare undervisat i datorkunskap kan få det på sitt 
bord. 

”De flesta har inte kunskapen och inte heller viljan att lära sig är några av 
kommentarerna vilket kommer enligt lärarna att drabba eleverna ännu mer 
än det redan gör idag” (Sohlman 2010) 

Det finns även exempel på vad som efterfrågas rörande vilka kunskaper som bör 
förmedlas inom ramen för datakunskapen. 

”Formell undervisning i webbsökning är viktig, annars kanske Internet inte 
kommer bidraga till lärandet” (Pettersson 2009) 

2.4 Litteratur 

Efter att ha studerat tidigare kurslitteratur så kan man se att undervisningen ger 
kunskaper enligt kursmålen. Det innebär att kurslitteraturen vi har studerat fokuserar 
på undervisning i programmen som hör till Officepaketet, så det är helt i linje med 
styrdokumenten DataPowerLearning (2008). 

Skolverket har gjort en undersökning om IT, undersökningen benämns ”IT i skolan 
mellan vision och praktik - en forskningsöversikt”. Där kan man konstatera att IKT är 
ett viktigt medel för eleverna att nå sina mål med sin utbildning. Man kan inte ta för 
givet att ungdomarnas datorkunskaper är goda utan det behövs undervisning i ämnet 
(Riis 2000). 
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3. Syfte och frågeställningar  
Den undersökning vi har gjort har varit indelad i fem olika delar för att kunna se 
behovet inom olika områden. De tre första delarna handlar om kunskaper inom 
Officepaketet. Del fyra handlar om grundläggande funktioner hos de komponenter 
som en dator består av och hantering av dessa både gällande hårdvara och gällande 
mjukvara. I del fem finns det utrymme för egna tankar och kommentarer. 

Vi har avgränsat oss till att undersöka de delar som rör programhantering och 
grundläggande kunskaper inom hårdvara och dess funktioner. Det finns många flera 
delar som ingår i datakunskapsdelen men för att göra det hela hanterbart så har vi 
koncentrerat oss på detta. 

Syftet med detta arbete är att titta närmare på vilken typ av datakunskaper som 
efterfrågas hos dagens gymnasieelever av lärare och bransch. Den huvudfråga vi vill 
söka svar på är:  

Vilka datorkunskaper som förväntas att eleverna skall ha med sig efter att de har 
avslutat gymnasieskolan. 

Utifrån detta får vi även ett bra underlag att skissa på hur ett eventuellt läromedel 
inom datorkunskap skulle kunna se ut. 

Läromedlet är tänkt att vara till hjälp för både lärare och elever, övningsuppgifterna 
skall vara riktade mot elprogrammet. Läromedlet skall delas upp i olika områden som 
exempel textbehandlingsprogram, kalkylprogram och presentationsprogram. 
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4. Metod 
Studien genomfördes med hjälp av förtryckta enkäter som vi framställde i tidigt skede 
se bilaga 1, tolv lärare och tolv handledare har deltagit i studien och vi har personligen 
delat ut enkäterna till respondenterna på respektive ort, 14 dagar efter att 
respondenterna erhöll enkäten har dessa samlats in för analys.  

I och med valet av att använda oss av enkäter i vår studie och endast på de 
gymnasieskolor på den ort vi är bosatta har antalet respondenter varit begränsat, men å 
andra sidan hade vi en stor fördel då vi inte hade något bortfall i vår studie. En mer 
omfattande studie hade varit önskvärt, men detta kan med fördel vara en del i ett 
fortsatt arbete. 

4.1 Urval 

Eftersom arbetet är starkt knutet till Elprogrammet har vi valt att genomföra studien 
vid två olika gymnasieskolor samt företag knutna till branschen på respektive ort där 
gymnasieskolorna och branschen har ett starkt samarbete.  

Frågorna i undersökningen är ett axplock ur alla möjliga funktioner som finns i de 
olika applikationsprogrammen som ingår i Datorkunskap. Vi hade två alternativ att 
välja mellan, Microsoft Office och Open Office, valet vi gjorde stannade vid den först 
nämnda. 

4.2 Genomförande av undersökning 

Planeringen av enkäten gjordes i tidigt skede och till hjälp för utformningen tog vi vara 
på tips och råd som Carlström & Carlström (2009) ger i sin bok om ”Metodik för 
utvecklingsarbete och utvärdering”. En del tips och råd som var relevanta och passande för 
vår studie var bland annat antalet frågor, innehållet i följbrevet och att:  

Ge tydliga instruktioner om hur respondenterna ska besvara frågan. 
Avskräck inte med alltför många frågor. Se till att enkäten ser luftig ut, med 
bra marginaler, lagom radavstånd och läsvänlig. (Carlström & Carlström 
2009, s. 214) 

Respondenterna som har deltagit i studien, har på förhand i enkätens försättsblad 
blivit informerade om studiens syfte och respondenternas konfidentialitet.  Deltagarna 
i studien är indelade i två olika grupper, en grupp karaktärsämneslärare på respektive 
gymnasieskola och en grupp handledare/entreprenörer i elbranschen på respektive ort. 
Uppdelningen i nämnda grupper är tänkt att användas för att se om gruppernas svar 
överensstämmer om vilka datorkunskaper eleverna skall ha efter avslutad 
gymnasieutbildning. 

Valet av enkät gav oss möjlighet att sammanställa svaren på ett enkelt sätt med hjälp 
av kalkylprogrammet Excel. Det som kan vara en begränsning däremot är svårigheten 
att kunna se olika nyanser i respondenternas svar när man jobbar med enkäten som 
verktyg. 
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4.3 Databearbetning 

Materialet från studien har bearbetas med hjälp av Excel, en vidare analys presenteras i 
denna rapport i form av diagram som visar de fyra delarna där mätningen kunde göras 
i sifferform. De övriga kommentarerna har sammanställts i ett Word dokument se 
bilaga 2. 
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5.5 Egna tankar och kommentarer 

Nedan visas ett urval kommentarer från lärare och handledare som deltog i studien. 
Alla kommentarer som lämnades i enkäten finns i sin helhet i Bilaga 2. 

Lärarkommentarer 

”Kursen är viktig som ett komplement till andra kurser men som egen kurs tycker jag att 
dess existens är tveksam”  

”Eleverna kan spela olika spel på datorn men de är inte duktiga på att använda de 
finesser som finns för att göra bra Word, Excel och ppt-presentationer. De kan använda 
datorn till det som de tycker är roligt inte så bra till övrigt.” 

”Eleverna saknar självinsikt om vad som finns på nätet och vad som är viktigt. 
Källkritik ochförmågan att söka på korrekt sätt saknas det kunskaper om” 

”Beroende på inriktning på Elprogrammet elteknik eller data ska datorkunskapen 
anpassas” 

Handledarkommentarer 

”Man tror att ungdomarna kan allt om data men så är det verkligen inte. De klarar av 
spel och sociala medier men yrkesmässig användning klarar de oftast inte” 

”Allmän information så man kan jobba med Word och Exell.” 

”För en elektriker är det naturligtvis bra att kunna använda datorn som det verktyg det 
är, likväl som en skruvmejsel eller ett mätinstrument. Den tekniska uppbyggnaden är 
däremot för den vanlige elektrikern ointressant.” 

”Bör veta och kunna använda en dator mycket. Dock inte direkt de program som nämns 
i detta formulär. En gedigen grund är ett måste enligt mitt tycke! – Hantering.” 
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6. Diskussion 
Rent generellt kan man säga att det finns en viss skillnad mellan branschens och 
lärarnas åsikter om vilka datorkunskaper ungdomarna ska ha med sig efter att de har 
avslutat sin gymnasiala utbildning. Lärarnas bedömning och mål om vilka 
datorkunskaper och vilken nivå eleverna ska ha uppnått efter gymnasiet är betydligt 
högre än branschens. Branschen verkar inte tycka att man har lika stor nytta av 
datorkunskaper i yrkeslivet. 

Studien omfattade ett antal frågor kring varje del, den första delen består av flest 
frågor då vi har tagit med en del gemensamma funktioner som finns i både del två och 
del tre. 

6.1 Ordbehandlingsprogram 

Här syns det att enligt lärarna som deltog i studien är kunskapen om att skapa 
professionella rapporter en mycket viktig del i ordbehandlingen. Det intressanta är att 
många yrken i dagens läge kräver dokumentation av olika former och detta berör även 
de som arbetar i elbranschen då installatörer ska dokumentera för utfört arbete. Enligt 
vår mening är kunskapen om att kunna hantera ordbehandlingsprogram för att skapa 
stilrena dokument och rapporter nästan ett måste. 

6.2 Kalkylprogram 

Vad det gäller kalkylprogram så har vi ställt liknande fråga gällande professionella 
kalkylblad och vi kan konstatera att det är viktigt att kunna hantera en del av 
funktionerna men inte lika viktig som ordbehandlig enligt lärarna. Det som är 
anmärkningsvärt i detta sammanhang är handledarnas bedömning om kunskapsnivå, 
vid jämförelsen mellan svaren kring ordbehandligsfunktion och kalkyl funktioner visar 
det sig att medelvärdet för resultaten är högre för kalkyllfunktioner. 

6.3 Presentationsprogram 

När man tittar närmare på PowerPoint delen i undersökningen kan vi konstatera att 
professionella presentationer väger lika mycket som professionella kalkylblad. 

6.4 Grundläggande datorkomponenter och dess 
funktioner 

Detta område verkar vara av mindre intresse både från bransch och från lärare. Här 
har vi den absolut lägsta svarspoängen och det indikerar att kunskaper om hårdvara 
och konfigurering av denna är av mindre intresse från båda våra studiegrupper. 
Förmodligen så är denna del mer av intresse för de som läser ämnet ”Dator- och 
kommunikationsteknik”. Kursen ”Datorteknik 1a” behandlar grunderna i ämnet. 
Övriga kurser går lite mer på djupet vad det gäller datakunskaper och bildar 
tillsammans en helhet i ämnet (www.skolverket.se) 
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6.5 Tankar och kommentarer 

Det finns flera intressanta reflektioner på elevernas datorkunskaper som vi har fått 
med oss ifrån enkäterna. 

Detta är ett utlåtande som vi fått från en av lärarna lyder: 

 ”Kursen är viktig som ett komplement till andra kurser men som egen kurs tycker jag att 
dess existens är tveksam”  

Denna kommentar visar tydligt att den nya integrerade datorkunskapen som nu 
kommer är helt i linje med vad läraren i det här fallet tycker. Skolverket har genomfört 
ett förarbete inför slopandet av datorkunskapskursen och troligen är det denna bild 
som framkommit då. 

En gemensam syn finns ändå mellan vissa lärare och handledare gällande 
datorkunskaper. 

Lärarens kommentar lyder  

 ”Eleverna kan spela olika spel på datorn men de är inte duktiga på att använda de 
finesser som finns för att göra bra Word, Excel och ppt-presentationer. De kan använda 
datorn till det som de tycker är roligt inte så bra till övrigt.” 

Handledarens kommentar lyder 

 ”Man tror att ungdomarna kan allt om data men så är det verkligen inte. De klarar av 
spel och sociala medier men yrkesmässig användning klarar de oftast inte” 

 ”Allmän information så man kan jobba med Word och Exell.” 

Det som efterfrågas i stor del av branschen är det mest grundläggande kunskaperna, 
nedan följer två citat från handledarna som deltog i studien. 

  ”För en elektriker är det naturligtvis bra att kunna använda datorn som det verktyg det 
är, likväl som en skruvmejsel eller ett mätinstrument. Den tekniska uppbyggnaden är 
däremot för den vanlige elektrikern ointressant.” 

  ”Bör veta och kunna använda en dator mycket. Dock inte direkt de program som nämns 
i detta formulär. En gedigen grund är ett måste enligt mitt tycke! – Hantering.” 

Med tanke på fortsatt arbete ser vi att även källkritik är viktig enligt lärare 

”Eleverna saknar självinsikt om vad som finns på nätet och vad som är viktigt. 
Källkritik och förmågan att söka på korrekt sätt saknas det kunskaper om” 

Enligt ett av kursmålen ska eleverna 

”ha kännedom om arbetslivets datoranvändning inom studieinriktning” 

Detta kan konstateras tydligt i en av lärarkommentarerna att den läraren jobbar enligt 
styrdokumenten. 

”Beroende på inriktning på Elprogrammet elteknik eller data ska datorkunskapen 
anpassas” 
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6.6 Slutsatser 

Det man kan konstatera är att programhantering inom de områden vi har behandlat i 
detta projekt anses som viktigare än kunskaper om hårdvaran och dess funktioner. När 
man har detta underlag är det lättare att utforma ett läromedel som är anpassat efter de 
kunskaper som faktiskt efterfrågas. Vi anser att vårt underlag är tillräckligt stort för att 
kunna vara representativt för att ha som utgångspunkt vid utformning av ett 
läromedel. Som bilaga medföljer ett prov på hur ett sådant läromedel skulle kunna se 
ut, bilaga 3. 

6.7 Fortsatt forskning 

När vi har arbetat med denna undersökning så dyker det alltid upp nya tankar och 
idéer om hur man skulle kunna göra för att vidareutveckla arbetet. En mer omfattande 
undersökning både geografiskt och antalet respondenter skulle kunna göras. Studien 
skulle kunna inkludera fler frågor kring de delar som vi har tagit upp men även frågor 
kring Internet, E-post., antivirus, brandväggar, filhantering, datalagar och källkritik. 
Dessa kunskapsdelar ryms inom datakunskapen och kan utforskas vidare inom ramen 
för en utökad studie.  

Den del som behandlar egna tankar och kommentarer skulle tjäna på att utökas med 
lite fler öppna frågor. Det är i denna del som det ofta framkommer mycket spontana 
åsikter och det tillför en större bredd till undersökningen.  

Det skulle också vara intressant med ett elevperspektiv i undersökningen. Vad anser 
eleverna är viktiga och relevanta datakunskaper? Om man sätter dessa tre grupper 
(lärare, bransch och elever) mot varandra i en jämförelse skulle man säkert kunna få 
fram mycket intressanta resultat. Det skulle även finnas möjlighet att titta närmare på 
geografisk spridning av svaren, storstad kontra småstad exempelvis. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Enkätundersökning 

Bilaga 2: Egna tankat och kommentarer lärare och handledare 

Bilaga 3: Ordbehandling i Microsoft Word 

Bilaga 4: Sammanställning av resultat från enkätundersökningen 
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Bilaga 1 (antal sidor:4) 

Enkätundersökning  

 

Studie kring elevernas förväntade datorkunskaper efter 
examen från elprogrammet. 
 

Vi är två studenter som läser på yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet med 
inriktning mot Elprogrammet. Denna studie är vårt avslutande examensarbete på 
utbildningen. Den här enkäten är en viktig del för att vi ska få in material till vårt 
examensarbete rörande gymnasieelevers datorkunskaper. Vi som arbetar med detta 
heter Sorin Ardelean och Hans Jonsson.  

Syftet med denna studie är att få en bild kring vilka datorkunskaper som efterfrågas 
eller förväntas att gymnasieelever ska ha med sig när de kommer ut i arbetslivet. 
Studien riktar sig till dig som är lärare på elprogrammet eller handledare/entreprenör i 
elbranschen. Resultatet från studien kommer att presenteras i en projektrapport som vi 
kommer att skriva, men det ska även användas till att framställa kurslitteratur som 
berör datorkunskap med inriktning mot Elprogrammet. Studien omfattar fem delar 
med ett antal frågor i varje del där ni som respondenter kommer att på en skala från 
ett till tio ange vikten av elevernas kunskaper angående de olika funktionerna i 
Microsoft Word, Excel, PowerPoint samt kännedom om datorns uppbyggnad.  

Undersökningen är helt anonym, vi registrerar vare sig namn, adress, telefonnummer 
eller annan information som kan kopplas till dig som respondent. Deltagandet i 
undersökningen är frivillig men för att få en bredd så hoppas vi att du tar dig den tid 
som behövs för att besvara alla frågor i enkäten.  

Vänligen 

Sorin Ardelean och Hans Jonsson 
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Vilken grupp tillhör du? 

Sätt X 

Lärare Handledare/Entreprenör 

  

Del 1 Microsoft Word 

I denna del kommer vi att ställa frågor kring funktioner i Microsoft Word. Som vi 
tidigare har nämnt ska frågorna besvaras med hjälp av en skala från ett till tio där ett är 
minst viktig och tio är mycket viktig. Ringa in den siffra ni tycker bäst överensstämmer 
med er åsikt. 

Fråga 1. 

Skapa professionella rapporter med rubriker, underrubriker, punkter eller numrering, 
innehållsförteckning, sidhuvud och sidfot mm. 

Fråga 2. 

Teckensnitt hantering (Exempel: storlek, färg, upphöjd, nedsänkt, stil). 

Fråga 3. 

Hantering av radbrytning(Exempel: radavstånd före och efter). 

Fråga 4. 

Styckehantering (Exempel: indrag, avstånd före och efter). 

Fråga 5. 

Hantera figurer. 

Fråga 6. 

Använda Fotnoter 

Fråga 7. 

Tabellhantering 

Fråga 8. 

Sidhuvud och sidfot hantering. 

Fråga 9. 

Formatmallar (Exempel: använda, ändra, skapa egna) 

Fråga 10. 

 Hantering av sidbrytningar och avsnittsbrytningar. 

Fråga 11.  

Olika sidnumrering i olika delar av dokumentet. 

Fråga 12.  

Infoga innehållsförteckning. 

Fråga 13. 

Hantera innehållsförteckning. 

Fråga 14. 
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Hantera utskriftsfunktioner (Exempel: marginalinställning, pappersstorlek och 
sidorientering). 

Fråga 15. 

Infoga bilder från fil eller Clipart. 

Fråga 16. 

Användning av tabbar. 

 

Del 2 Microsoft Excel 

I denna del kommer vi att ställa frågor kring funktioner i Microsoft Excel. Ringa in 
den siffra ni tycker bäst överensstämmer med er åsikt. 

Fråga 1. 

Skapa professionella kalkylblad innehållande avancerade funktioner, diagram mm. 

Fråga 2. 

Skapa och arbeta med datadiagram. 

Fråga 3. 

Funktionshantering (Exempel: arbeta med formler). 

Fråga 4. 

Hantering av celler (Exempel: text, tal, procent). 

Fråga 5. 

Hantering av flera kalkylblad. 

Fråga 6. 

Formelkopplingar mellan olika kalkylblad. 

Fråga 7. 

Kolumn och radhantering. 

Fråga 8. 

Sidhuvud och sidfot hantering. 

 

Del 3 Microsoft PowerPoint 

I denna del kommer vi att ställa frågor kring funktioner i Microsoft PowerPoint. Ringa 
in den siffra ni tycker bäst överensstämmer med er åsikt. 

Fråga 1. 

Skapa professionella presentationer. Med professionella presentationer menar vi 
stilrena presentationer ampassade till varje tillfälle och även bild, diagram, 
texthantering, mm som de redan har med sig från Mikrosoft Word delen. 

 

Fråga 2. 

Använda animeringar vid behov. 
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Fråga 3. 

Använda sig av tabeller. 

Fråga 4. 

Använda och hantera diagram. 

 

Del 4 Grundläggande funktioner 

I denna del kommer vi att ställa frågor kring grundläggande funktioner hos de olika 
komponenter som dator består av och hantering av dessa både gällande hårdvara och 
mjukvara. Hur viktigt är att elever har kännedom om de huvudsakliga funktionerna 
hos respektive komponent/mjukvara? Ringa in den siffra ni tycker bäst 
överensstämmer med er åsikt. 

Fråga 1. 

Funktionerna hos ett moderkortet? 

Fråga 2. 

Funktionerna hos processorn? 

Fråga 3. 

Hårddiskens funktion? 

Fråga 4. 

Funktionen hos den så kallade RAM (Primärminnet)? 

Fråga 5. 

Nätverkskortet funktion? 

Fråga 6. 

Konfigurering och optimering av moderkort? 

Fråga 7. 

Konfigurering och optimering av nätverkskort? 

Fråga 8. 

Konfigurering och optimering av prestanda RAM och lagringsenheter? 

 

Del 5 Egna tankar och kommentarer 

Här får du skriva egna tankar och eventuella kommentarer kring din syn på 
gymnasieelevernas datorkunskaper. 
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Bilaga 2 (antal sidor:1) 

Egna tankat och kommentarer lärare och handledare 

 

Lärare  

”I mina elevers kommande arbetsuppgifter kommer kunskaper om datorkommunikation 
vara av stort värde. Att kunna konfigurera upp ett nätverk innehållande Industriell 
utrustning med Ethernet kommunikation kommer bli allt vanligare, ex. PLC, Robot, 
CNC, Funktionen mot en switch och PC. Förståelse för olika drivrutiner, för att få 
olika mjukvaror från olika leverantörer att fungera mot varandra är också en bra 
kunskap att få med sig.” 

”Eleverna kan spela olika spel på datorn men de är inte duktiga på att använda de 
finesser som finns för att göra bra Word, Excel och ppt-presentationer. De kan använda 
datorn till det som de tycker är roligt inte så bra till övrigt.” 

”Kunna välja delar till en PC-dator som passar ihop och ger vettig pris/prestanda. 
Kunna underhålla eller uppgradera en PC som varit använd ett tag. Nätverk – hur 
bygger man ett LAN? Hur funkar Internet? Kunna sätta upp någon IP-enhet, t.ex. 
kamera, i ett nätverk. Även säker access utifrån Internet. Använda PC som styrdator, 
dvs. sampla in mätsignaler och leverera styrsignaler till någon verklig 
process.(”Filserver/Webbserver.”) Kunskap om datasäkerhet från alla möjliga 
synvinklar (Virus, PUL, Facebook, Trådlöst, övervakning/loggning osv.)” 

”Kursen är viktig som ett komplement till andra kurser men som egen kurs tycker jag att 
dess existens är tveksam” 

”Eleverna saknar självinsikt om vad som finns på nätet och vad som är viktigt. 
Källkritik och förmågan att söka på korrekt sätt saknas det kunskaper om” 

”Beroende på inriktning på Elprogrammet elteknik eller data ska datorkunskapen 
anpassas” 

Handledare 

”Data kan de väl ändå klara av utan skolans hjälp” 

”Man tror att ungdomarna kan allt om data men så är det verkligen inte. De klarar av 
spel och sociala medier men yrkesmässig användning klarar de oftast inte” 

”För en elektriker är det naturligtvis bra att kunna använda datorn som det verktyg det 
är, likväl som en skruvmejsel eller ett mätinstrument. Den tekniska uppbyggnaden är 
däremot för den vanlige elektrikern ointressant.” 

”Bör veta och kunna använda en dator mycket. Dock inte direkt de program som nämns 
i detta formulär. En gedigen grund är ett måste enligt mitt tycke! – Hantering.” 

”Allmän information så man kan jobba med Word och Exell.” 
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Bilaga 3 (antal sidor:3) 

Ordbehandling i Microsoft Word 

Teckenhantering. 

 I Microsoft Word 2007 hittar vi teckensnitthanteringen under fliken start på 
menyraden. 

 

För de funktioner som vi 
använder mest när vi 
arbetar med tecken har 
Microsoft redan tänkt till 
och skapat knappar för 
dessa, se bild.  

  

Teckensnitt  

Första delen i blocket med funktioner som berör tecken är 
Teckensnitthantering 

.  

Här finns möjligheten att välja bland de ca 150 teckensnitt som finns i 
Microsoft Word samt vilken teckenstorlek texten ska ha.  

 

Om vi nu skulle vilja ändra teckenstorleken endast ett steg uppåt eller neråt, 
har Mikrosoft Office utvecklarna skapat knappar för detta ändamål. För 
varje klick på respektive knapp ökar eller minskar den markerade texten. 

 

 

En annan snabbfunktion som Microsoft har tagit fram är att ta bort 
textformateringen. Vad menas då med detta? Om vi som exempel har en 
text som ser ut enligt nedan. 

  Den här meningen visar exempel på olika teckensnitt. 

Kan vi genom att markera hela meningen och ett enkelt klick på knapen  
ändra texten till normalt läge vilket innebär att Fet, Kursiv, Understruken Stil 
samt den röda textfärgen ändras som i detta exempel till Garamond , 11. 

  Den här meningen visar exempel på olika teckensnitt. 
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Nästa block som hanterar tecken ger oss möjlighet att ändra texten till olika 
stilar som: Fet, Kursiv, Understruken, Genomstruken, nedsänkt, 

upphöjd och 
ändra skiftläge. 

 

 

En liten detalj som inte får glömmas här är att två av knaparna i bilden ovan 
har en liten pil till höger om funktionen. Om vi klickar vi på pilen till höger 
om understrykningsknappen kommer vi att få fram en rullningslist där vi 
kan välja bland olika typer av linjer samt vilken färg linjen ska ha. 

Nästa knapp som döljer extrafunktioner är Ändra Skiftläge. Följande 
alternativ finns att välja bland när vi klickar på knappen. 

 

 

De sista två knapparna i verktygsfältet för teckenhantering används till att 
markera text med vald färg samt till att välja textfärg. 

 

 

Hitintills har vi visat de snabba och mest användbara funktionerna när det 
gäller teckenhantering, ytterligare funktioner kan vi hitta om vi klickar på 
den lilla pilen längs ner till höger som vi kan se på bilden nedan (se 
markering). 

 Dessa funktioner 
kommer inte att 
beskrivas i denna 
kompendiet. 

 

 

 

 

Övningsuppgift teckenhantering. 

Här är tanken att i direkt anslutning till varje moment skapa övningsuppgifter som 
kopplas till de beskrivna funktionerna. Övningsuppgifterna skall även vara kopplade 
till inriktningen (de övriga karaktärsämnen). Vid eventuell fullständigt 
undervisningsmaterial skulle ett separat kompendium med övningsuppgifter skapas, 
detta för att kunna anpassa dessa till olika program och inriktningar.  
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Här följer fler exempel på funktioner som från början var tanken att utvecklas vidare. 

Styckehantering 

 Verktygsfältet för styckehantering hittar vi under start menyn. 

 

Även här har Microsoft tagit fram knappar för de 
mest användbara funktionerna vid 
styckehantering. 

  

  

Tabellhantering  

 

Innehållsförteckning  
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Bilaga 4 (antal sidor 2) 

Enkätresultatet i sin helhet 

 

 

 

 
  

Del 1

Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 10 9 8 7 5 9 8 6 8 10 7.5 8 8,0

Fråga 2 10 9 8 7 5 10 5 6 8 7 6.5 6 7,4

Fråga 3 10 8 8 4 5 10 5 6 8 6 6,5 7 7,0

Fråga 4 8 7 8 4 6 10 5 6 9 6 6,5 7 6,9

Fråga 5 10 8 9 8 6 8 6 6 9 9 6,5 7 7,7

Fråga 6 5 9 8 5 5 3 6 6 6 3 7,5 6 5,8

Fråga 7 10 7 9 8 6 8 6 6 9 9 8,5 7 7,8

Fråga 8 10 8 8 4 7 6 6 6 9 10 6,5 8 7,4

Fråga 9 10 8 9 4 5 3 5 6 5 6 6,5 6 6,1

Fråga 10 10 9 8 4 6 6 5 6 7 9 8,0 8 7,2

Fråga 11 10 7 6 4 7 1 5 6 8 10 7,5 8 6,6

Fråga 12 10 8 9 6 2 10 8 6 8 10 7,5 8 7,7

Fråga 13 10 8 9 5 3 10 8 6 8 10 8,5 8 7,8

Fråga 14 10 9 9 5 8 10 6 6 9 5 8,5 7 7,7

Fråga 15 10 9 9 7 8 8 5 6 8 9 8,5 7 7,9

Fråga 16 10 8 8 4 6 6 8 6 9 8 8,5 8 7,5

Handledare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 5 3 6 6 5 3 8 5 6 6 6,0 6 5,4

Fråga 2 5 3 6 4 5 6 6 6 6 6 6,0 6 5,4

Fråga 3 5 3 6 7 5 6 5 7 6 6 6,0 6 5,7

Fråga 4 5 3 6 6 6 5 6 5 6 6 5,0 5 5,3

Fråga 5 3 3 6 8 6 3 7 5 6 7 5,0 5 5,3

Fråga 6 6 3 6 3 5 2 7 5 6 7 5,0 5 5,0

Fråga 7 8 3 6 3 7 6 8 6 6 7 5,0 5 5,8

Fråga 8 6 3 6 5 6 5 5 6 6 7 6,0 6 5,6

Fråga 9 5 3 6 6 5 2 6 6 6 6 6,0 6 5,3

Fråga 10 4 3 6 5 6 2 5 6 6 6 6,0 6 5,1

Fråga 11 2 3 6 7 5 4 6 7 6 6 6,0 6 5,3

Fråga 12 2 3 4 8 6 2 7 7 6 6 6,0 6 5,3

Fråga 13 3 3 4 8 6 2 6 5 6 7 5,0 5 5,0

Fråga 14 8 3 7 9 8 7 8 5 6 7 6,0 5 6,6

Fråga 15 5 3 4 8 8 8 5 6 6 7 5,0 5 5,8

Fråga 16 5 3 4 5 7 8 7 6 6 7 5,0 5 5,7

Del 2

Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 8 8 9 7 6 6 5 6 9 7 7.5 8 7,2

Fråga 2 8 8 7 7 4 6 8 6 9 9 9,0 8 7,4

Fråga 3 8 9 6 7 5 6 7 6 7 9 7,0 7 7,0

Fråga 4 8 9 9 7 5 6 9 6 9 10 8,0 7 7,8

Fråga 5 8 9 9 7 5 6 6 6 9 8 8,5 7 7,4

Fråga 6 8 8 8 4 3 3 4 6 6 4 6,0 6 5,5

Fråga 7 8 9 9 7 7 6 8 6 7 8 8,0 6 7,4

Fråga 8 8 8 9 5 6 3 4 6 7 5 7,5 6 6,2

Handledare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 4 5 5 5 5 4 5 8 6 6 5 6 5,3

Fråga 2 3 5 5 4 4 3 6 7 6 6 5 6 5,0

Fråga 3 5 5 4 7 8 6 7 7 6 6 5 6 6,0

Fråga 4 6 5 4 7 7 6 8 6 6 6 7 5 6,1

Fråga 5 6 5 4 8 7 3 5 6 6 6 6 5 5,6

Fråga 6 5 5 4 7 6 2 6 7 6 6 6 7 5,6

Fråga 7 5 5 4 8 6 6 6 7 6 6 6 6 5,9

Fråga 8 5 5 4 5 7 4 7 5 6 6 6 5 5,4

Del 3

Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 7 7 8 7 6 10 7 6 6 4 7 6 6,8

Fråga 2 7 5 8 5 6 6 5 6 5 4 6 6 5,8

Fråga 3 7 8 8 5 7 6 5 6 8 3 8 6 6,4

Fråga 4 7 8 8 5 6 6 5 6 8 4 8 6 6,4

Handledare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 5 1 3 6 4 4 6 6 6 5 6 6 4,8

Fråga 2 4 1 3 7 4 1 6 4 5 5 6 6 4,3

Fråga 3 5 1 3 6 6 5 5 4 5 5 6 6 4,8

Fråga 4 5 1 3 7 6 4 5 5 5 5 6 6 4,8
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Del 4

Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 9 8 6 5 6 7 4 1 4 6 6 5 5,5

Fråga 2 9 6 6 7 7 8 4 1 3 6 6 5 5,7

Fråga 3 9 8 6 8 6 8 4 1 3 7 6 5 5,9

Fråga 4 9 8 6 8 6 7 4 1 4 7 6 4 5,8

Fråga 5 9 9 6 6 6 8 4 1 3 8 6 4 5,8

Fråga 6 9 8 5 5 6 9 4 1 6 5 6 5 5,8

Fråga 7 9 9 5 5 6 9 4 1 2 5 6 4 5,4

Fråga 8 9 8 5 5 6 9 4 1 3 5 6 5 5,5

Handledare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Medelvärde
Fråga 1 2 1 1 3 5 4 5 3 5 5 4 4 3,5

Fråga 2 2 1 1 3 5 5 4 4 4 4 4 3 3,3

Fråga 3 2 1 1 5 5 4 4 3 4 4 4 3 3,3

Fråga 4 2 1 1 5 5 4 4 5 3 3 4 3 3,3

Fråga 5 2 1 1 4 5 6 4 5 4 4 4 3 3,6

Fråga 6 2 1 1 1 3 5 4 3 4 4 3 3 2,8

Fråga 7 2 1 1 1 3 4 4 3 3 4 3 3 2,7

Fråga 8 2 1 1 1 3 4 4 3 3 3 3 3 2,6
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