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Titel:   
 

Use of Computers in the Eighth Grade of the Nine Year Compulsory School –  

a comparison between students in a music class and students in an ICT-class.  

 

 

Sammandrag  
 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad skolungdomar använder datorn och In-

ternet till. Författaren vill även ta reda på om det finns några skillnader i datoranvändning-

en mellan en skolklass med inriktning mot informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

och en skolklass utan IKT-profil.  

 

Tidigare forskning har visat att eleverna främst använder datorn i underhållningssyfte. De 

chattar, skickar e-post, använder olika communities (nätgemenskaper) och spelar spel. Ti-

digare undersökningar har också visat att pojkar oftare har tillgång till egen dator än flick-

or.  

 

I en undersökning, genomförd 2008 och baserad på en enkät i två åttondeklasser, en IKT-

klass och en musikklass, har författaren funnit att datorn används på ett relativt likartat sätt 

i de båda grupperna när det gäller tiden utanför skolan. Här dominerar fortfarande under-

hållningsaspekten och eleverna lägger ned mycket tid på chattande och spel. I skolan där-

emot arbetar IKT-eleverna dagligen med datorn som hjälpmedel medan musikeleverna gör 

detta mer sporadiskt. IKT-eleverna följer en kursplan i IKT och har datorkunskap på sche-

mat, vilket inte musikeleverna har. I undersökningen visade det sig att pojkar fortfarande 

har större tillgång till egen dator än vad flickor har. De flesta av de tillfrågade eleverna är 

positiva till datorns  integrering i undervisningen.  

 

Nyckelord: datoranvändande, IKT, datorn i skolan 
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1 Inledning 
 

De senaste åren har informationstekniken slagit igenom stort i vårt samhälle. Att använda 

mobiltelefoner med avancerade, nästan datorliknande funktioner, eller att arbeta med dato-

rer som redskap har blivit en del av vardagen för många.  

 

Att tekniken har gått snabbt framåt märker man också bland ungdomarna. De allra flesta 

har nuförtiden egna mobiltelefoner, som byts ut allt eftersom nya modeller kommer ut på 

marknaden, MP3-spelare samt tillgång till dator i hemmet. Att ha en egen dator på rummet 

är inte heller ovanligt. För barn och ungdomar av idag är datorn och mobiltelefonen något 

helt naturligt, ett självklart inslag i tillvaron. De har kanske hört talas om tider då de här 

tekniska hjälpmedlen inte fanns men har själva inget begrepp om det. De är barn av ett 

datorsamhälle. De tillhör IT-generationen.     

 

Frågan är hur skolvärlden möter den nya teknologin och den värld som eleverna är så väl 

hemmastadda i. Många av de lärare som arbetar i skolorna just nu, däribland jag själv, till-

hör inte den här IT-generationen. Vi känner många av oss till den tid då mobiltelefonen 

inte fanns i var mans hand och datorn inte var ett självklart arbetsinstrument. IT-tekniken 

var något nytt som introducerades och för många innebar den en stor omställning i sättet 

att tänka och arbeta. Vi har inte lärt oss att använda tekniken på samma självklara sätt som 

ungdomar av idag och mötet mellan lärarkår och elever kan i många fall bli något av en 

kulturkrock när det gäller teknologin.  

  

I skolan går mobiltelefonerna varma under rasterna när eleverna sitter och spelar spel i 

korridorerna, tar fotografier eller skickar meddelanden eller bilder till varandra. Det har 

blivit allt viktigare att hålla sig á jour med vad kamrater gör och att själv vara tillgänglig. 

Det är oerhört viktigt att vara åtkomlig för omvärlden, helst dygnet runt. Många av de ele-

ver jag möter i grundskolans senare del, tar också varje chans att få sätta sig framför någon 

av skolans datorer för att chatta, spela spel eller besöka olika communities/ nätgemenska-
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per. Det verkar finnas ett uppdämt behov av datorns eller telefonens utbud. Det liknar näs-

tan någon form av beroende. 

Tekniken går hela tiden framåt och de flesta elever är snabba att haka på nya trender. I sko-

lan går saker och ting ofta lite långsammare och på många håll hänger man inte med inte i 

utvecklingen i samma takt som eleverna. Intresset för och villigheten att arbeta med IT, 

informationsteknik, bland lärarkollegium och skolledning kan variera stort från skola till 

skola. Adekvat fortbildning för att hålla jämna steg med IT-generationen saknas ofta och 

den tekniska standarden i skolvärlden håller i många fall inte måttet om man jämför med 

vad som finns på marknaden. Här spelar skolornas ekonomi en stor roll. Ytterligare en fak-

tor som försvårar för skolpersonal är att tiden inte räcker till för att hinna förkovra sig i de 

möjligheter som den nya tekniken skulle kunna erbjuda undervisningen. Allt fler administ-

rativa uppgifter, som inte har direkt med undervisningen att göra, och scheman som inte 

möjliggör eget experimenterande med de nya medierna är exempel på sådant som sätter 

käppar i hjulen för personlig utveckling. Skolan ligger därför ofta steget efter trots an-

strängningar att hänga med.    

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vad skolelever i grundskolans senare del 

använder dator och Internet till. Jag kommer även att undersöka om det finns några skill-

nader i datoranvändandet mellan elever i en musikklass och elever i en klass med IKT-

profil.   
 

 

 

 

Mina frågeställningar:  

 

1. Vad gör eleverna på nätet? Stämmer ungdomarnas IT-användning fortfarande 

överens med vad tidigare forskning kommit fram till? 

 

2. Finns det någon skillnad i datoranvändandet mellan en musikklass och en IKT-

klass? 
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1.2 Begreppsförklaringar 
 

Blogg Förkortning för webblogg. En loggbok/dagbok på nätet. 

Chatta Att tala i realtid med någon på Internet via textmeddelanden. 

Community/ nätgemen-

skap  

En social mötesplats på Internet med tjänster som t.ex. gästbok, 

blogg, intern e-post mm.  

Facebook En community med medlemmar världen över.  

LunarStorm Sveriges äldsta community. 

Playahead Svensk community populär bland tonåringar. 

MSN Messenger Ett chattprogram. 

Sajt  En webbplats el. webbsida 

YouTube Webbplats för videoklipp. 

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

 

2 Bakgrund 
 

2.1 Datorns användningsområden 

 
Tidigare forskning, som behandlar barns och ungdomars dator- och Internetanvändning, 

har visat att ungdomar främst använder den nya tekniken till att kommunicera genom att 

chatta eller skicka e-post, att söka information eller spela Onlinespel (Drotner 2008). I en 

undersökning gjord 2005, Nätkulturer – vad gör barn och unga på Internet, där Elsa Dun-

kels granskade fyra ungdomars sidor på webbsidan Lunarstorm, visade det sig att de flesta 

ungdomar läser och besvarar meddelanden flera gånger per dag.  

 

Medieanvändningen har blivit en alltmer integrerad del av barns och ungdomars vardag, 

både vad gäller tid och rum. De flesta ungdomar har numera tillgång till Internet på det 

egna rummet. När medieforskare Ulrika Sjöberg 2002 genomförde sin undersökning, Scre-

en Rites: A Study of Swedish Young People´s Use and Meaning-making of Screen-based 

Media in Everyday Life, fann hon att teven och datorn upptog alltmer av ungdomars tid 

(Sjöberg 2002). Det här har även Medierådet uppmärksammat i en undersökning år 2006, 

Ungar och medier 2006. Man fann där att över hälften av de svenska 15–24-åringarna, år 

2005, använde Internet på en daglig basis. Bland 9–12-åringarna var siffran 25 procent. 

Det här kan jämföras med tevetittandet, där 80 procent av 9–16-åringarna tittar på teve 

varje dag.  
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Sjöberg fann vidare i sin studie att det, i början av 2000-talet, var vanligare att pojkar och 

äldre ungdomar hade tillgång till Internet på det egna rummet än flickor och yngre barn. 

Precis som många andra forskare kom Sjöberg fram till att ungdomarna främst använde 

Internet till att surfa, chatta, söka information, ladda ner program samt att skicka e-post 

(Sjöberg 2002). Medierådet kunde i sin undersökning konstatera att det främst är yngre 

barn som spelar spel över nätet och att flickor oftare använder Internet till chatt, e-post och 

skolarbete. Man fann också att pojkar är mer frekventa online-spelare än flickor (Ungar & 

medier 2006). 

 

Målet med chattandet är först och främst kommunikationen i sig och inte vad den leder 

fram till. Men indirekt ger även webbkommunikationen användarna en möjlighet att skapa 

sig en identitet, eftersom de hela tiden ges möjligheter att testa olika sätt att ta kontakt med 

andra, att synas och visa upp sig (Karlsson 1997). Enligt medieforskaren Malin Svenings-

son har chattandet en gemensamhetsskapande funktion för de regelbundna användarna 

(Danielsson 2007 efter Sveningsson 2001). Undersökningar har visat att de personer man 

kommunicerar med ofta ingår i en redan existerande vänkrets. Man hör sig för om vad som 

händer, vad som är på gång, om man ska träffas osv. Intresset att samtala med någon utom-

stående, att göra en ny bekantskap är inte stort, i alla fall inte i de yngre åldrarna. Trots 

intresset för att chatta har det visat sig att kommunikation på nätet på inget sätt ersätter 

kommunikationen i verkliga livet. Chattandet är snarare ett komplement (Enochsson 2005). 

 

Något som ökat lavinartat de senare åren är användningen av olika communities eller nät-

gemenskaper. En av de största i Sverige är Lunarstorm, som har över 80 procent unga an-

vändare. Användare av Lunarstorm har en egen hemsida, ett så kallat Krypin, där man pre-

senterar sig själv, har möjlighet att lägga ut dagboksanteckningar och filer man vill dela 

med andra. Man har, förutom Lunar-mail, även en egen gästbok genom vilken man kan 

kommunicera med andra användare. Vill man chatta använder dock de flesta MSN Mes-

senger, ett program från Microsoft som tillåter kommunikation i realtid. En av anledning-

arna till att använda Lunarstorm är just att man vill hålla kontakt med sina kamrater 

(Enochsson 2005).  
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2.2 IT i skolan 

 
Elza Dunkels frågar sig i The Digital Native as a Student (2006) hur vi kan integrera de 

nutida inlärningsmodellerna i vårt utbildningssystem.  

 

I skolans värld möts s.k. digital natives och digital immigrants (begrepp introducerade av 

Marc Prenskys). Digital natives är generationen barn och ungdomar som har vuxit upp med 

Internet och datorer som naturliga inslag i vardagen. De behöver inte vänja sig vid tekno-

login genom att jämföra med något annat. Digital Immigrants är Prensky´s namn på resten 

av oss, alla som föddes innan IT blev en integrerad del av våra liv (Dunkels 2006). 

 

Det är en utmaning för utbildningssystemet att möta de här digitala infödingarna. Skolvärl-

den, som den ser ut på många håll idag, är inte designad för IT-generationen och ekonomin 

hindrar många skolor från att göra större investeringar i digital utrustning och läromedel. 

På marknaden finns numera mycket att hämta som t.ex. Smartboard, en interaktiv white-

board med touchfunktion, samt webbaserade läromedel i vilka eleverna kan arbeta digitalt 

med ”läroboken”, men det kostar.  

2.2.1 Informell inlärning 

 Dunkels tar upp tre inlärningsvarianter i sin text, däribland den informella inlärningen. Det 

är viktigt, menar hon, att komma ihåg att all inlärning inte enbart sker i skolan utan även 

efter skoltid, endera på egen hand, eller i samspel med andra. Inlärning sker t.ex. medan 

man håller på med någon arbetsuppgift vid datorn. Man experimenterar och provar sig 

fram tills man hittar rätt. Datorn blir ett naturligt hjälpmedel med sina olika sökmotorer, 

som t.ex. Google. Dunkels ger i sin text ett exempel på hur en flicka, på egen hand med 

hjälp av datorn, har lärt sig hur man använder ett visst redigeringsprogram för fotografier 

(2006).  

2.2.2 Datorns integrering i undervisningen 

 

En anledning till att skolan inte fullt ut har lyckats integrera datorn i undervisningen kan, 

som tidigare nämnts, bero på ekonomin men även på att befintliga datorer i skolan endera 
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återfinns i låsta datasalar eller i lektionssalar, där eleverna inte får vistas på egen hand, 

alternativt bara finns i några exemplar i t.ex. skolans bibliotek. Så här ser verkligheten ut 

på min arbetsplats i en skola i en förort till Stockholm. Konkurrensen blir följaktligen hård 

om de tillgängliga datorerna och alla elever får inte möjlighet att arbeta och utvecklas på 

ett likvärdigt sätt tillsammans med dessa hjälpmedel. Det informella lärandet har inte 

samma chans att utvecklas om situationen är som denna (Dunkels 2006 efter Papert 1994). 

Dunkels talar för att vi bör lära oss vad ungdomarna gör med dator och Internet på sin fri-

tid, se hur de lär sig saker och därefter utnyttja det i undervisningssituationer (2006). 

 

2.2.3 Ökade möjligheter 

 

Att få skriva för en verklig mottagare kan vara inspirerande och frigörande för många ung-

domar och här kommer den personliga hemsidan in i bilden. Anna-Malin Karlsson skriver 

om det här i sin avhandling Skriftbruk i förändring: en semiotisk studie av den personliga 

hemsidan. Karlsson menar att den personliga hemsidan ofta är mer publik än privat och att 

den egna hemsidan kan fungera som en privat tryckpress (Danielsson 2007 efter Karlsson 

2002). Ungdomar kan idag genom att t.ex. skapa sig en egen blogg nå ut till omvärlden på 

ett helt annat sätt än vad som tidigare var möjligt. Plötsligt består läsarkretsen av betydligt 

fler personer än tidigare och det finns en mening med det man skriver, då man skriver om 

det som intresserar en.  Att dessutom kunna få respons på det skrivna kan vara en bonus, 

förutsatt att den som kommenterat har gjort det på ett seriöst sätt.  

 

I skolan har läraren, eller en fiktiv mottagare, länge varit den enda mottagaren av skrivna 

arbeten och intresset att skriva till en enda person om ämnen som kanske inte alltid ligger 

eleven nära, kan vara svagt. Skrivandet blir inte på riktigt med enbart läraren som mottaga-

re. Genom att integrera t.ex. bloggen i undervisningen skulle skrivandet kunna lyftas till en 

högre nivå där större tanke bakom det skrivna krävs. Det är inspirerande för eleverna att nå 

fler läsare och de får träna sig att mottagaranpassa sina texter på ett annat sätt samtidigt 

som de tränar sig att uttrycka sig i skrift.  
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Kirsten Drotner har också tittat närmare på skolans roll i multimediavärlden. I boken Youth 

Identity and Digital Media frågar sig Drotner i sin text, Leisure Is Hard Work: Digital 

Practices and Future Competences, bl.a. vad den allt mer avancerade kommunikationstek-

niken och elevernas kreativitet utanför skolan innebär för skolans del och vilka utmaningar 

det här skapar för skolan. Hon konstaterar att man har ägnat mycket tid åt att få in själva 

tekniken i skolan, nätuppkopplingar, fortbildning för lärare och elever, men glömt bort att 

ungdomarna många gånger ligger långt före skolan och lärarna när det gäller kompetens 

inom det här området. Ungdomar ägnar en stor del av sin fritid till datorer och Internet och 

de lär sig hela tiden nya saker alltmedan de provar sig fram och tar del av nyheter. Elever-

na bloggar, chattar, redigerar bilder, arbetar med ljudeffekter, spelar spel och mycket, 

mycket mer. I skolan glömmer man ofta att ta med i beräkningen elevernas datoranvänd-

ning utanför skoltid. Man tenderar att glömma den kompetens som redan finns och som 

kräver ett annat bemötande från skolvärlden (Drotner 2008). 

 

Drotner, liksom Dunkels, frågar sig vad kunskap är och hur inlärning sker på bästa sätt. 

Drotner menar att många ungdomar idag är mer drivna av processer och problem eller in-

tressen än av att systematiskt arbeta kring särskilda fakta. Internetanvändandet präglas av 

ett här och nu-arbetssätt, något konkret och handfast, där själva lärandet är en process. Det 

här sättet att arbeta är sällan det prioriterade i skolan idag, där man fortfarande fäster stor 

vikt vid t.ex. poängen på ett prov (2008). 

 

Mycket av undervisningen i skolan bygger fortfarande på läroböcker och muntliga presen-

tationer, och läromedlen möter sällan elevernas förväntningar när det kommer till multi-

mediala arbetssätt, interaktion och urval. I skolan koncentrerar man sig ofta på en sak i 

taget, medan eleverna i sitt arbete med digitala media ofta har flera saker igång samtidigt 

(2008). 

 

Det traditionella sättet att se på lärande är att det är något linjärt. Man går från punkt a till 

punkt b. Det här kommer sig av att man från början hade boken som verktyg. En bok läser 

man normalt från pärm till pärm och de flesta läroböcker är skrivna så att man ska börja 
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från början och arbeta sig bakåt. Likaså gäller TV-program och instruktionsvideos. Man 

gör en sak i taget helt enkelt (Tapscott 1998).  

 

Dagens ungdomar, eller the net generation, är vana att istället hoppa fram och tillbaka mel-

lan t.ex. tv-kanaler och Internetsidor. De är mer interaktiva och mycket går i ett, det finns 

inget slut. Ungdomarna är vana att hålla många bollar i luften och deltar ofta i flera aktivi-

teter samtidigt när de sitter vid datorerna (Tapscott 1998). 

 

Tapscott talar om skolans möjlighet att bli en plats för lärande snarare än en plats för un-

dervisning. Barn vill inte, menar han, bli serverade redan ”tuggad” information. De vill 

lära genom att göra, learning by doing. Lärandet blir ett experimenterande. Det är ett känt 

faktum att människor snarare lär genom att göra än genom att bli tillsagda (1998).  

Problembaserat lärande t.ex. ”Learning by doing” är inget nytt i skolvärlden men behöver 

kanske aktualiseras igen i och med datorn och Internets intåg i undervisningen. Alla elever 

behöver få lära sig att hantera de nya digitala hjälpmedlen samt navigera på Internet och 

detta genom uppgifter som gör att man lär sig allt eftersom man testar sig fram. Genom 

den här typen av arbetssätt kan eleverna även dra nytta av varandra och den informella 

kompetens som existerar i de flesta elevskaror. Här kan den informella inlärningen få ut-

rymme (Dunkels 2006). 

 

Att arbeta med den nya tekniken möjliggör att lärandet fokuseras på individen istället för 

läraren. Tapscott menar att den här typen av lärande, centrerat kring eleven, ökar barns och 

ungdomars motivation att lära. De lär genom att upptäcka. Läraren har dock en viktig roll 

även i den här typen av lärandesituation, då läraren är den som skapar och strukturerar lä-

randeupplevelsen. Läraren ger grunden och fungerar sedan som en resurs i elevernas vidare 

sökande efter kunskap (1998). 

 

Det digitala mediet möjliggör en mer individanpassad undervisning menar Tapscott. Man 

kan på ett annat sätt än tidigare bygga på en persons tidigare bakgrund, erfarenheter, ta-

langer, ålder mm. Man kan gå från ”en skola för alla” till en individanpassad skola. Rätt 
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använd kan också den nya tekniken skapa en glädje att lära. Skolan kan bli något roligt och 

utmanande istället för tvingande och tråkigt (1998).  

 

Den nya digitala tekniken gör dock att en hel generation lärare måste lära sig nya färdighe-

ter, använda nya arbetsverktyg samt arbeta på nya sätt (Tapscott 1998). Det här är en stor 

utmaning för skolväsendet, då de flesta skolor dras med tuffa budgetar samt att lärarens 

arbetstid oftast inte räcker till för att hinna förkovra sig och ta till sig det nya. Självklart 

finns även problem med att många lärare till viss del känner motstånd mot det nya. Många 

bär på s.k. mentala hästkärror (Dunkels 2005 efter Dahlgren 1998).  

 

2.2.4 Nya medier ställer nya krav 

 

I Ungdomars användning av nya medier – en forskningsöversikt – presenterar Martin Da-

nielsson en rad olika författare som på olika sätt har granskat de nya medierna och deras 

inflytande på ungdomar och skolan (2007).  

  

Att datoranvändandet i skolan inte hänger med i utvecklingen i stort kan man bl.a. se i den 

norska rapporten Nettsvermere: en rapport om ungdom og Internet. Få av de tillfrågade 

ungdomarna ansåg att de hade lärt speciellt mycket om Internetanvändning i skolan. Det 

mesta hade de lärt sig på egen hand. Om det förekom någon Internetundervisning tyckte 

man att den var tråkig och ointressant p.g.a. lärarnas bristande kunskaper (Danielsson 2007 

efter Björnstad och Ellingsen 2002). Glappet mellan de digitala immigranterna, som ska 

undervisa de infödda digitala användarna, blir här mycket tydligt (Dunkels 2007). Under-

sökningen visade också att det ofta finns stora kompetensskillnader inom en skolklass när 

det gäller datorer och Internet. Detta kan bli ett bekymmer då elever med sämre datorkun-

skap ska bli handledda av lärare som inte heller är särskilt kunniga. Glappet mellan de som 

kan och de som inte kan ökar på sikt om inte eleverna kan lära av varandra eller lärarna 

något så när kommer ikapp datainfödingarna  (Danielsson 2007 efter Björnstad och Elling-

sen 2002).  

 

Patrik Hernwall har i Barns digitala rum: berättelser om e-post, chatt & Internet försökt ta 

reda på barns och ungdomars perspektiv på datorer och IKT som inslag i vardagen. Det vi-
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sar sig att barn och ungdomar tycker att de nya medierna gör skolgången roligare men att 

de inte tycker att de gynnar lärandet. Datorerna och Internet är en möjlighet att slippa un-

dan skolvardagen en stund. Hernwall menar att det inte är tillräckligt att bara ha tillgång till 

IKT för att elevnyttan ska kunna utvecklas. Det krävs ett annat sätt att förhålla sig till tek-

nik och teknikanvändning i skolan. Det handlar mycket om utveckling av pedagogik och 

synen på lärande och inte så mycket om själva tekniken (Danielsson 2007 efter Hernwall 

2001) 

 

Många barn och ungdomar besöker endast ett snävt urval av webbsidor. Det här leder till 

att Internets fulla potential inte utnyttjas. Något man också bör uppmärksamma är att det 

uppstår en klyfta mellan ungdomar som ser Internet som en innehållsrik och stimulerande 

resurs och de som ser nätet som en snäv och oengagerad resurs, användbar ibland. Den här 

klyftan nämner AnnBritt Enochsson i sin artikel Lunar gör det svåra lättare – men är bara 

ett komplement för dagens ungdomar. Hon varnar för att den ojämlika tillgången till dato-

rer och Internet och skillnaden i datorkompetens kan leda till en social klyfta genom att 

vissa riskerar att utestängas från de olika nätgemenskaperna. Här har skolan en viktig upp-

gift och ett stort ansvar att försöka se till att alla elever har en någorlunda likvärdig grund-

kompetens. I en och samma skolklass är, som sagt, datorkompetensen ofta mycket varie-

rande. (Enochsson 2003) 

 

Den snäva användningen av källor på nätet och det faktum att elever många gånger enbart 

använder datorn i sitt sökande efter fakta gör att skolan får se upp. Det kommer att bli allt 

vik-tigare att arbeta med källkritik och att lotsa eleverna rätt på Internet, då många elever 

inte vet var de ska hitta information, vilken information som är tillförlitlig, hur de ska sov-

ra i all data etc. För de flesta elever, och lärare, är Google ett första alternativ och sedan 

väljer man det första som dyker upp efter en sökning. Vem som står bakom en sida glöms 

lätt bort och man tror många gånger att allt som står på Internet är sant. Här blir det viktigt 

att läraren är påläst och kan guida eleverna på bästa sätt och då kommer vi åter till frågan 

om fortbildning för lärarna och kanske även IKT på schemat för eleverna.  
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Det blir viktigt att alla lärare på en skola sitter inne med ungefär samma kunskap om Inter-

net och datorer för att glappet inte ska öka mer mellan elever som kan eller inte kan hante-

ra dator och Internet. Om man inte anser detta vara genomförbart bör man satsa på IKT 

(informations- och kommunikationsteknik) på schemat med utbildad personal. Nu kan da-

tor- och Internetkompetensen hos en elevklass bero på om de haft turen att ha en lärare 

som behärskar, är intresserad av de nya medierna, och det är inte acceptabelt om vi ska 

kunna fånga upp alla elever och erbjuda dem en någorlunda likvärdig kunskapsbas. 

 

3 Material och metod  
 

Jag har i den här uppsatsen valt att genomföra en enkätundersökning i två åttondeklasser. 

Frågorna i enkäten har jag formulerat på egen hand utifrån mitt syfte. Valet av metod beror 

på att jag vid det här tillfället inte hade möjlighet att djupintervjua eleverna.  

 

Den ena klassen har musikprofil (med fokus på körsång) och den andra IKT-profil. Till 

musikklasserna kommer eleverna i årskurs fyra och till IKT-klasserna i årskurs sex. Ele-

verna i undersökningen går i olika skolor men delar samma skolbyggnad. Skolorna ligger i 

en förort till Stockholm och större delen av eleverna bor i villaområden. Majoriteten av 

eleverna i de båda klasserna är mycket studiemotiverade. De ställer höga krav på sig själva 

och strävar efter höga betyg för att komma in på ett bra gymnasium.  För att gå i musik-

klass eller IKT-klass har eleverna gjort ett aktivt val. I musikklassen genomgår alla sökan-

de elever ett antagningsprov.  

 

IKT-klassen arbetar dagligen med datorn som verktyg. Alla elever har tillgång till en egen 

bärbar dator som förvaras i skolan. Vid skoldagens slut låser man in datorerna i värdeskåp. 

Förutom bärbar laptop har eleverna även, genom ett forskningsprojekt tillsammans med 

Microsoft, varsin Ipod. Ipoden används i matematikundervisningen till podcasting, inspe-

lade lektionsgenomgångar. Eleverna läser även IKT (informations- och kommunikations-

teknik) som ett skolämne en gång i veckan i 60 minuter. Varje årskurs följer en särskild 

kursplan i IKT.   

 



         

 14 

Musikklasseleverna genomgår en enklare datorutbildning i årskurs fyra, där de bl.a. får lära 

sig att skicka och ta emot e-post samt spara dokument, men efter årskurs fyra förekommer 

inte någon schemalagd datorundervisning. 

 

Musikklassen består av 31 elever; 21 flickor och 10 pojkar. Den här fördelningen mellan 

pojkar och flickor är vanlig i musikklasserna. Elevgruppen är känd för mig, då jag har un-

dervisat den i svenska sedan årskurs 7. Jag är även mentor i den här klassen. IKT-klassen 

består av 25 elever; 6 flickor och 19 pojkar. Klassen har, sedan IKT-profilen startades höst-

terminen 2003, haft fler pojkar i klasserna än flickor. Den här elevgruppen är helt ny för 

mig.  

 

Att jag valde att genomföra enkäten i årskurs 8 beror till stor del på att jag själv, vid upp-

satstillfället, undervisade i en åtta samt att jag hade möjlighet att få genomföra undersök-

ningen i en ”IKT-åtta”, där en kollega arbetar. Grundtanken var att samtliga elever i de 

båda klasserna skulle besvara enkäten. Jag valde därför att genomföra enkätundersökning-

en på en helklasstimme. För musikklasseleverna innebar det att de svarade på frågorna när 

de hade ett svenskpass med mig. IKT-klassen besvarade enkäten under en lektion tillsam-

mans med min kollega. Jag närvarade inte vid den här lektionen men hade instruerat den 

andra läraren hur undersökningen skulle gå till. I musikklassen svarade 28 av 31 elever, 

vilket ger en svarsfrekvens på 90 procent. I IKT-klassen svarade 21 av 25 elever, vilket ger 

en svarsfrekvens på 84 procent.  
 

 

 

 

Enkäten omfattar för musikklasseleverna fem frågor och för IKT-klassen sju. De första 

fem frågorna är identiska för båda klasser. IKT-enkätens extra frågor behandlar arbetet 

med digitala hjälpmedel i skolan. Musikklasseleverna besvarar inte dessa frågor då ett sys-

tematiskt arbete med digitala hjälpmedel inte existerar. Frågorna i enkäten är både öppna 

och slutna. Då fråga tre senare visade sig sakna relevans för undersökningen, har jag valt 

att inte ta med den i resultatredovisningen.   
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4 Resultatredovisning 
 

 

 

Utgångspunkten för mitt arbete är en enkätundersökning, där jag har undersökt hur dator-

tillgången ser ut i elevernas hem, hur mycket tid eleverna uppskattar att de spenderar fram-

för datorn varje dag, vad de i huvudsak använder datorn till samt frågat dem hur de tror att 

den nya tekniken skulle kunna användas i skolundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Resultat av enkätundersökning i musikklass och IKT-klass 
 

 

 

 

 

 

 

Fråga 1. Har du tillgång till dator i hemmet? 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1.  

 

Musikklass 

Den första frågan på enkäten rör tillgången på dator/-er i hemmet och här visar det sig att 

alla tillfrågade elever har endera en eller flera datorer hemma. Det förekommer både sta-

tionära och bärbara datorer. Merparten av hushållen har datorn placerad i ett rum som alla i 

familjen har tillgång till, t.ex. vardagsrum, tv-/data-/musikrum, hall, kök eller arbetsrum. 

Av 28 elever har 13 elever dator på det egna rummet. Sju av nio pojkar (77, 8 procent) och 

sex av 19 flickor (31,6 procent) har egen dator på rummet.  

 

 

 

 

IKT-klass 

Precis som i musikklassen har alla tillfrågade elever i IKT-klassen tillgång till dator i 

hemmet. Även här förekommer ofta flera datorer i ett och samma hushåll (bärbara samt 

stationära). I IKT-klassen har alla tillfrågade pojkar, så när som på fyra stycken, egen dator 

på rummet (73,3 procent.) Bland flickorna är siffran 50 procent.     
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Fråga 2. Hur mycket tid, skulle du uppskatta att du sitter vid datorn varje dag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

 

Musikklass 

Av enkäten framgår att de flesta elever i klassen sitter framför datorn ca 1-3 timmar dagli-

gen, men svaren visar att det även finns elever som inte använder datorn lika frekvent, ca 

30 minuter/dag. En elev anger att han, om han slår ut tiden på en vecka, kanske sitter högst 

två minuter/dag. Som en motpol till den här pojken, finns i klassen en flicka som anger att 

hon sitter ca sex timmar/dag. Spridningen kan med andra ord vara ganska stor i en och 

samma klass.  

 

En pojke har inte besvarat frågan. 

 

IKT-klass 

I IKT-klassen sitter merparten av eleverna framför dator ca 2-4 timmar/dag. Av enkäten att 

döma använder pojkarna datorn i större utsträckning än vad flickorna gör.  

 

Fråga 3 Jag har valt att utesluta frågan då den visade sig irrelevant för undersökningen. 
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Fråga 4. Vad använder du datorn mest till? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. 

 

Den här frågan besvarade eleverna med fri text. Inga svarsalternativ ges i själva frågan.  

 

Musikklass 

Det eleverna framför allt använder datorn till är chattande, skolarbete samt Internet ospeci-

ficerat. Bland de ospecificerade aktiviteterna på Internet återfinns t.ex. faktasökning samt 

nyhets- och annonsläsning.  

 

IKT-klass 

I IKT-klassen använder pojkarna främst datorn till att spela spel, chatta, surfa på Internet 

samt skolarbete. Flickorna lägger ingen tid på spel utan använder datorn till att chatta, göra 

skolarbete samt surfa på nätet.  
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Fråga 5. Tror du att den nya digitala tekniken (webbsajter, bloggar, chattande mm) skulle 

kunna användas i skolans arbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. 

 

Musikklass 

Merparten av eleverna i klassen tror att den nya tekniken kan integreras i skolundervis-

ningen. Det eleverna framför allt tror att tekniken/datorn kan användas till är informations-

ökning, som skrivhjälpmedel och inspirationskälla, till bloggskrivande (där man som elev 

kan få och ge tips till varandra), kontakt med människor från andra länder samt som ett 

hjälpmedel för att kunna hjälpa varandra med läxläsning. Av pojkarna är 89 procent positi-

va till att integrera tekniken och bland flickorna är siffran 77 procent.  

 

En flicka har inte besvarat frågan.  

 

Här följer några exempel på elevsvar från musikklasseleverna: 

”Man kan chatta med elever från andra skolor eller andra länder” 

”För information.” 

”Bloggar kan ge tips, inspiration” 

”Man skulle kunna skriva upp allt man behöver kunna och läxor mm på t.ex. en blogg eller 

en hemsida där alla kan gå in och kolla. Man skulle kunna lägga upp filmer med lektioner 

så slipper man gå till skolan (eller kolla igen om man missade något eller var sjuk)” 
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IKT-klass 

Alla tillfrågade IKT-elever, förutom två pojkar, är positiva till den digitala teknikanvänd-

ningen i skolan. Eleverna pekar på följande möjliga användningsområden: träna skrivregler 

(punkt, kommatecken) när man chattar, skriva bloggar (skoldagbok), faktasökning, läxin-

formation som läggs ut på skolans hemsida, lära sig göra program och chatta mellan olika 

klassrum. Datorn underlättar också distansarbete, möjliggör arbete hemifrån vid t.ex. sjuk-

dom.   

 

Några exempel på användningsområden från IKT-eleverna: 

”Leta fakta på Internet.” 

”Man gör bloggar med info om hur man ska plugga, hemsidor med läxor och mera” 

”T.ex. när vi är på prao kan man skriva sin dagbok i bloggen, så att lärare och klasskam-

rater kan läsa den.” 

 

 

Då IKT-klassen, till skillnad från musikklassen, har IKT-kunskap på schemat samt tillgång 

till egna datorer på skoltid fick denna klass besvara ytterligare två frågor som rör datoran-

vändningen i skolan.  

 

Fråga 6. Hur ser ditt arbete med datorn ut i IKT-klass? Vad använder du datorn till? 

 

En sammanfattning av elevsvaren visar att eleverna främst använder datorn till att:  

 skriva uppsatser samt andra arbeten. Man använder datorn i stället för en skrivbok.  

 skapa powerpointpresentationer 

 söka information och bilder 

 hålla sig à jour med vilka läxor/uppgifter då dessa skickas ut via mejl.   

 glosträning genom olika glosprogram som finns på Internet, t.ex. 

www.glosboken.se  

 

Här följer några exempel på elevsvar. P står för pojke och F för flicka.  

 
 
 

P ”Jag gör pressentationer på datan. Ja skriver nästan alla arbeten på datan.” 

P ”Skriver de flesta arbeten på datorn. Vi får upg. via e-post så det är lättare att  

  jobba hemma.” 

F ”Få ta på information, skriva på word, göra pp-presentationer.” 

F ”Vi skriver uppsattser/arbeten (istället för att skriva på papper). Vi gör olika  

  dokument med PowerPoint, excel, word och liknande.” 

 

http://www.glosboken.se/
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Fråga 7. Arbetar du med andra digitala hjälpmedel i skolan, förutom datorn? 

 

Andra digitala hjälpmedel som IKT-eleverna använder: 

 Ipod och podcasting 

Används i matematikundervisningen. Eleverna har varsin Ipod och kan titta/lyssna 

på inspelade matematikgenomgångar. Dessa finns även tillgängliga för elever och 

föräldrar på skolans hemsida. Skolan ingår i ett forskningsprojekt där man testar 

Ipod i undervisningen. Samarbetspartner är Microsoft.  

 Digitalkamera 

 Webbkamera 

 Videokamera 

 Mikrofoner 

 

 

4.2 Sammanfattning av resultat 
 

Bland musikklasseleverna använder pojkar och flickor datorn på ett ganska likvärdigt sätt. 

Av enkätsvaren framgår att de chattar först och främst och därefter använder datorn till 

skolarbete, Youtube eller för att besöka olika communities som t.ex. Facebook och Playa-

head (för begreppsförklaring, se s. 6). 

 

I IKT-klassen skiljer sig användandet något mellan pojkar och flickor. Pojkarna spenderar 

den mesta tiden med att spela datorspel. Näst efter datorspelandet kommer allmänt surfan-

de på nätet och chattande och sist skolarbete. Flickorna surfar på nätet och använder datorn 

till skolarbete i första hand. Som nummer två kommer chattandet.  

 

De båda klasserna skiljer sig inte mycket åt om man tittar på hur datorn används utanför 

skolan. Detta trots att eleverna med IKT-profil använder datorn så gott som dagligen i un-

dervisningen. Den stora skillnaden mellan klasserna ligger just i hur datorn används i sko-

lan. IKT-eleverna har varsin dator samt Ipod, har en upprättad kursplan för IKT i de olika 

årskurserna samt IKT som ett ämne på schemat. Datorn är integrerad i undervisningen på 

ett annat sätt i IKT-klassen än i musikklassen. Musikklasseleverna har inte egna datorer, 

ingen datorkunskap på schemat i de äldre åldrarna och datorn används sporadiskt i under-

visningen.  
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Om man tittar närmare på antalet timmar per dag som eleverna spenderar framför datorn 

kan man se att flickorna, i båda klasser, inte använder datorn lika mycket som pojkarna. 

Flickorna uppskattar att de sitter mindre än två timmar/dag vid sina datorer medan pojkar-

na ofta sitter mer än två timmar/dag.  

 

Majoriteten av eleverna i de båda klasserna är positiva till den nya digitala tekniken och 

uppfattningarna om hur den skulle kunna användas i undervisningen skiljer sig inte nämn-

värt åt, men jag ser på elevsvaren att IKT-eleverna kan presentera fler tänkbara använd-

ningsområden då de arbetat med datorn och Internet i skolan på ett annat sätt än vad mu-

sikklasseleverna har gjort. Tack vare skolans IKT-profil är eleverna bekanta med mycket 

av den nya tekniken. Det som är relativt okänt för musikklasseleverna vad gäller digital 

teknik i skolan, är en självklarhet för IKT-eleverna.  

 

5 Diskussion 
 

Efter att ha genomfört enkätundersökningen i de två åttondeklasserna, en musikklass och 

en IKT-klass, samt läst tidigare arbeten som skrivits inom området, kan jag konstatera att 

mycket av det som gällde tidigare fortfarande är aktuellt. 

 

Datortillgången bland ungdomar har ökat och av de elever som deltagit i den här under-

sökningen har samtliga tillgång till datorer i hemmet. De flesta familjer har mer än en dator 

att tillgå och de flesta datorer finns placerade i ett rum som hela familjen har tillgång till, 

t.ex. vardagsrum, kök, arbetsrum, datarum eller liknande. Av de elever som har dator på 

det egna rummet dominerar fortfarande pojkarna (Sjöberg 2002). Det här gäller för såväl 

musikklassen som IKT-klassen.  

 

Forskare har tidigare slagit fast att de flesta ungdomar använder datorn i ett underhållande 

syfte (Drotner 2008, Dunkels 2005, Sjöberg 2002 samt Ungar & medier 2006). Man an-

vänder främst Internet till att söka fakta, chatta med kompisar, skicka e-post, spela spel 

samt besöka olika communities/nätgemenskaper. När man tittar på resultatet från enkäten 

ser man att så fortfarande är fallet.  
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5.1 Den nya tekniken i skolan 
 

Både musikklasseleverna och IKT-eleverna är positiva till att integrera den digitala tekni-

ken i skolundervisningen. Musikklasseleverna har idéer om hur tekniken skulle kunna an-

vändas men det behövs guidning från lärare för att man verkligen ska kunna utnyttja tekni-

ken maximalt. Det pedagogiska tänkandet måste sättas in i sammanhanget, då eleverna 

tenderar att fokusera på det de redan kan och användningsområdet blir aningens snävt. De 

behöver utmanas att tänka på ett annorlunda sätt (Danielsson 2007 efter Livingstone och 

Bober 2005).   

 

Det här ställer självklart krav på skolan och dess personal. Musikklassen använder i dags-

läget datorn mest som skrivredskap eller som informationskälla, främst i hemmet. I skolan 

finns inte möjlighet för alla elever att samtidigt ha tillgång till en dator. Musikklassen har, 

liksom IKT-klassen, tillgång till en låst datasal med 16 datorer, ett bibliotek med åtta dato-

rer samt 2-3 datorer i vanliga lektionssalar. Datasalen delas av de båda skolorna och tryck-

et är ganska hårt på denna sal. Även biblioteket delas av alla elever, vilket gör det svårt att 

få tillgång till en dator när det finns behov. Arbetet med datorn och Internet blir följaktli-

gen svår att införliva i undervisningen.  

 

Annan digital utrustning som musikeleverna, emellanåt, kommer i kontakt med är digital-

kameror och MP3-spelare. MP3-spelarna används främst av språklärarna och då som in-

spelningshjälp vid muntlig kommunikation. Undervisande lärare har ca 3-5 MP3-spelare 

till sitt förfogande.  

 

IKT-eleverna är vana att använda datorn och annan digital teknik på en daglig basis. Alla 

elever har en egen bärbar dator som förvaras i skolan. Av elevernas enkätsvar framkommer 

att datorn har blivit den nya skrivboken. Eleverna skriver uppsatser och andra skrivuppgif-

ter, de skriver bloggar och de gör presentationer i PowerPoint. Datorn används också för 

att söka information. IKT-eleverna använder även Ipod i undervisningen och då främst i 

matematikundervisningen.  
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Till skillnad från IKT-klassen, där samtliga elever får undervisning i IKT, och där man från 

skolan strävar efter att ge alla elever en likvärdig grund i datakunskap, kan datorvanan och 

datorkunskapen variera stort i en och samma klass. Vissa elever ser klara fördelar och stora 

möjligheter med det här redskapet medan andra tycker att datorn är ganska oengagerande. 

De som tycker att datorn är inspirerande ägnar med största sannolikhet tid åt att utforska 

möjligheterna på sin fritid, endera på egen hand eller tillsammans med kompisar, medan 

andra låter det vara. Eftersom många skolor, av olika anledningar, inte arbetar så mycket 

med datorkunskap blir glappet större och större mellan eleverna. AnnBritt Enochsson var-

nar t.ex. för att vissa elever riskerar att hamna utanför gemenskapen, eftersom de inte har 

kunskapen eller inte har presenterats för datorns fulla potential och därför inte ser vitsen 

med att lägga ned energi på datoranvändandet (2003). Det här glappet som Enochsson talar 

om är fullt tydligt i min egen klass, musikklassen. De elever som är intresserade av tekni-

ken, testar sig fram och lär allt eftersom, men de som inte förstår vitsen med datorn och 

Internet tar ett steg tillbaka. Glappet i kunskap blir ännu tydligare då jag jämför musikklas-

sen med IKT-klassen, som metodiskt arbetar för att integrera datorn och andra medier i 

undervisningen. Musikklasserna ägnar musiken och körsången stor del av undervisningsti-

den och för att dessa elever ska kunna hänga med/få lära sig använda ny teknik är det upp 

till varje enskild lärare i sitt ämne att datorn och Internet plockas in i undervisningen på ett 

lämpligt vis. Eftersom vår skola inte har någon datorkunskap på schemat, som IKT-

klassen, hänger mycket av elevernas datorkunskap på om de möter s.k. digital natives eller 

digital immigrants (Dunkels 2006) bland personalen i skolan.  

 

Många skolor profilerar sig på olika sätt för att locka elever och just IT-profilen är något 

som tilltalar många elever. Den här typen av inriktning möter elevernas teknikintresse på 

ett annat sätt än många ”vanliga” skolor. Här försöker man utgå från elevernas tidigare 

erfarenheter av datoranvändning och man tar till vara det informella lärandet som många 

gånger sker på elevernas fritid. Det här sätter stor press på andra skolor för att glappet mel-

lan IT-kunniga elever och icke IT-kunniga elever inte ska bli ännu större. IKT-klassens 

elever kan i dagsläget t.ex.  hantera den nya tekniken bättre än vad musikklassernas elever 

kan göra.  
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Något som skolan också måste se upp med är att det digitala teknikanvändandet inte blir 

för banalt. Många elever, men långt ifrån alla, har redan med sig ett stort datorkunnande 

när de kommer till skolan och för att undervisningen ska kännas meningsfull måste det 

finnas utmaningar för dessa. Patrick Hernwall pekar, som jag tidigare har nämnt, just på att 

det inte är tillräckligt med att ha tillgång till ny teknik för att eleverna ska kunna utvecklas. 

De som arbetar i skolan måste ha ett annat förhållningssätt till tekniken och hur man arbe-

tar med den. Pedagogiken och synen på lärande måste utvecklas (Danielsson 2007 efter 

Hernwall 2001) 

 

5.2 Metodkritik och förslag till fortsatt forskning 
 

Ett misstag jag gjorde med min enkät var att inte testa den innan det var dags för eleverna 

att besvara frågorna. Frågor med öppna svarsalternativ och frågor som tillät flera svarsal-

ternativ gjorde enkätbearbetningen lite besvärlig och jag var i vissa fall tvungen att gå in 

och tolka själv samt be min kollega om hjälp för att klargöra saker som rörde IKT-klassens 

svar. 

 

Hur tillförlitliga elevsvaren är om hur man arbetar med datorn i IKT-klass är svårt att säga 

då jag endast har elevernas svar på den här frågan. Några lärare i IKT-klassen har inte in-

tervjuats.    

 

 

Då undersökningen endast omfattar två klasser är det svårt att dra några generella slutsatser 

av resultatet, men svaren ger ändå en vink om hur datoranvändandet bland ungdomar kan 

se ut och om det förekommer skillnader i datoranvändandet mellan klasser med IT-profil 

och klasser utan IT-profil.  

 

IT är ett fascinerande område som erbjuder oanade möjligheter inom forskningen. Det vore 

t.ex. intressant att lite närmare undersöka hur det pedagogiska arbetet med datorer kan se ut 

i en IKT-klass och sedan jämföra med hur arbetet ser ut i en klass utan den här profilen.  

För egen del vore det intressant att se hur datorn och Internet, med dess möjligheter, kan 

integreras i svenskundervisningen. Att intervjua svensklärare med datorintresse skulle vara 

av stort intresse för den egna fortbildningen.  
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Något som ofta sätter käppar i hjulen för den här typen av fortbildning/samarbete är att 

man som lärare känner att man inte har tiden att sjösätta något större samarbete med någon 

som kan lite mera alternativt gå en kurs. Som läget ser ut nu, när en större del av arbetsti-

den går åt till att sköta administrativa sysslor, sitta i konferenser och möten av olika slag 

samt planera sin undervisning, mäktar många lärare inte med att även ta itu med den egna 

datorfortbildningen. Ibland möts man även av att skolledningen inte är så pigg på att skicka 

iväg en på fortbildning om det är så att kursen kostar och om det måste sättas in vikarie. 

Ytterligare ett problem är att kunna få ut kompensation för kurser man gått utanför arbets-

tid. På många skolor räcker inte de dagar till som avsatts till individuell fortbildning, och 

då drar man sig naturligtvis för att anmäla sig till en kurs eller liknande. Man kan inte för-

utsätta att lärare ska arbeta ideellt och på sin fritid för att kunna integrera den nya tekniken 

i verksamheten.   

 

Att vi ”digital immigrants” har svårare att hänga med i IT-världens utveckling än IT-

infödingarna beror nog också på att de flesta av oss inte har samma brinnande intresse för 

datorn som ungdomarna har. Vi kan fortfarande minnas tiden när datorn inte alls hade 

samma inflytande över våra liv, och har många gånger inte samma behov av att ägna tim-

mar åt att sitta framför datorn för att kontrollera vad som händer på t.ex. Facebook, lyssna 

på ljudfiler, titta på film över nätet, spela spel etc. Många är nog dessutom rätt slutkörda 

efter en dags arbete och det som lockar när man kommer hem är snarare soffan än datorn.   

 

Det här läsåret startade jag på försök en brevväxling med en dansk och en finsk skolklass. 

Vi inledde det hela med traditionella brev, men här ser jag klara fördelar med datorn som 

hjälpmedel. Många elever har hunnit byta e-postadresser och har fortsatt att kommunicera 

via Internet. Tyvärr har vi lärare inte hunnit komma så långt i vårt samarbete ännu, vi är 

fortfarande i startgroparna, men jag kan se klara möjligheter med det här arbetsmedlet. 

Genom datorn skulle eleverna kunna utbyta texter genom bloggskrivande, presentera sina 

hemmiljöer med powerpointpresentationer eller filmklipp. Klasserna skulle kunna skapa 

personliga hemsidor där arbeten kan presenteras för en riktig mottagare, till skillnad från 

idag när många elevarbeten skrivs enbart för lärarens ögon. Det här internationaliserings-

arbetet, att arbeta över landsgränserna, är något som jag gärna vill fortsätta med och fram-
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för allt utveckla. Det är ett utmärkt tillfälle för elever, och lärare, att skapa kontakter med 

andra skolklasser i andra länder, att arbeta ämnesövergripande i olika teman eller projekt 

och framför allt, för elevernas del, få en möjlighet att presentera sina skolarbeten för en 

riktig mottagare. Det skulle ge eleverna en helt annan motivation i sitt skolarbete.  

 

Den personliga hemsidan, som Anna-Malin Karlsson (1997) nämner, vore intressant att 

prova i svenskundervisningen. Den här hemsidan borde kunna användas som en sorts port-

folio, där eleven kan spara sina elevarbeten, men samtidigt visa upp sitt arbete för andra 

mottagare än bara läraren.  

 

Något som också vore intressant att undersöka är vad det finns för fortbildning för verk-

samma lärare inom IT-området. Vad finns att erbjuda lärare som, på sikt, kan bidra till att 

man höjer datorkunskapen i skolan?  Det vore också intressant att undersöka vilken IT-

utbildning som blivande lärare får i sin lärarutbildning.  

 

 

6 Slutsatser  
 

Min undersökning har visat att mycket av det som gällde i början på 2000-talet fortfarande 

står sig. Datoranvändningen är fortsatt stor bland barn- och ungdomar och många har nu-

förtiden tillgång till egna datorer. Datorerna används även nu till största del i underhåll-

ningssyfte, till chattande, online-spel och till att besöka olika communities mm.  

 

Några större skillnader i hur IKT-elever och musikklasselever använder datorn på sin fritid 

verkar inte existera. Det som skiljer dem åt är framför allt datoranvändandet i skolan. IT-

eleverna arbetar dagligen med datorn som verktyg, då varje elev har tillgång till en egen 

bärbar dator, och de har IKT-kunskap på schemat. Musikklasselevernas datoranvändande 

beror mycket på tillgången till lediga datorer i skolan. Man har inte heller, frånsett årskurs 

4, någon undervisning i IKT-kunskap.  
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Hur den nya tekniken används i skolan kan se mycket olika ut beroende på hur man väljer 

att satsa. Vissa skolor har en medveten IT-profil, vilken, jag tror, ger dessa elever ett för-

språng gentemot elever med skolor utan IT-satsning. Beroende på hur insatta och intresse-

rade enskilda lärare är av tekniken kan datorns roll i undervisningen också variera stort. 

Det här kan på sikt öka glappet mellan IT-kunniga och icke IT-kunniga elever.  

 

Bristen på fortbildning, tid, och i vissa mån även intresse, samt strama budgetar gör att 

lärarkåren har svårt att hålla jämna steg med IT-utvecklingen, nya pedagogiska rön samt 

elevernas informella lärande på fritiden. Med tanke på att vårt samhälle hela tiden utveck-

las och nya tekniker dyker upp på marknaden, står skolvärlden inför en stor utmaning. För 

att dagens ungdomar ska vara rätt rustade inför sin kommande yrkeskarriär och ha en nå-

gorlunda likvärdig IT-kompetens, måste skolan angripa den nya tekniken på ett annat sätt 

och försöka lyfta elevernas datoranvändande till en annan nivå. Det räcker inte att enbart 

införskaffa ny teknik till skolorna, man måste gå steget längre och verkligen fundera på hur 

denna kan användas pedagogiskt så att inlärningen gynnas maximalt. Genom ett nytänkan-

de kring undervisning och teknik borde man kunna öka intresset för datorn som verktyg 

bland lärarna, och på så sätt även möjligheterna för pedagoger att kunna guida och inspire-

ra elever att använda datorn och Internet på ett mer allsidigt sätt än vad de gör idag, visa på 

datorns alla möjligheter som arbetsverktyg. Eleverna behöver hjälp att se att datorn kan 

användas till mycket mer än bara nöje.  
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Bilaga 1 

Internets betydelse för ungdomar i grundskolans senare del – musikklass 

 

1 a) Har du tillgång till dator i hemmet? 

 

   
Ja                             Nej 

 

b) Var står datorn/datorerna? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Hur mycket tid, skulle du uppskatta att du sitter vid datorn varje dag? Var står da-

torn/datorerna? 

 

Mindre än två timmar  2 – 4 timmar  Mer än fyra timmar 

 

                                                                                                                              
                                       

3. När på dagen brukar du sitta vid datorn? 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Vad använder du datorn mest till?  

 

……………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

……………………………………………………………………………………………… 

5. Tror du att den nya digitala tekniken (webbsajter, bloggar, chattande mm) skulle kunna 

    användas i skolans arbete? 

 

   
Ja                             Nej 

 

Om ja, hur skulle den kunna användas? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Namn: ……………………………………… 



     

Bilaga 2 

Internets betydelse för ungdomar i grundskolans senare del – IKT-klass 

 

 

1 a) Har du tillgång till dator i hemmet? 

 

   
Ja                             Nej 

 

 

b) Var står datorn/datorerna? 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Hur mycket tid, skulle du uppskatta att du sitter vid datorn varje dag? Var står da-

torn/datorerna? 

 

 

Mindre än två timmar  2 – 4 timmar  Mer än fyra timmar 

 

                                                                                                                      
 

3. När på dagen brukar du sitta vid datorn? 

 

…………………………………………………………………………………………………...

......................…………………………………………................................................................. 

 

4. Vad använder du datorn mest till?  

 

…………………………………………………………………………………………………...

..………………………………………………………................................................................. 

 

5. Tror du att den nya digitala tekniken (webbsajter, bloggar, chattande mm) skulle kunna 

användas i skolans arbete? 

 

   
Ja                             Nej 

 

Om ja, hur skulle den kunna användas? 

 

…………………………………………………………………………………………………...

..……………………………………………………….................................................................

....................................................................................................................................................... 
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6. Hur ser ditt arbete med datorn ut i IKT-klass? Vad använder du datorn till? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Arbetar du med andra digitala hjälpmedel i skolan, förutom datorn? 

 

   
Ja                             Nej 

 

 

Om ja, ge gärna exempel. 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Namn: ……………………………………… 

 

 

 

 

 




