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Sammanfattning 
 
The Swedish National Agency of Education has established a number of IT related courses 
for the upper secondary school, though various theories describe that this traditional form of 
teaching is not educationally perfect. The purpose of this examination is to investigate how 
the IT education in the upper secondary school is inclined and if the teachers experience any 
problem situations in the education. Teaching methods and problem situations have been 
sorted out by interviews with six teachers in a Swedish average size town. Two teachers use a 
phase of instruction and then a phase of task solution. One teacher uses PBL as teaching 
method, one teacher choose to integrate the instruction phase with the task solution phase. 
Finally, two teachers use an interactive education program (I-point). All teachers uses 
computers connected to projectors, as an aid in their education. Two of the teachers uses 
written education material, while two others uses purchased literature.  Two teachers use the 
courses included in I-point. Lacks in literature and education material has contributed to a 
decrease in student’s motivation and also made students addicted to help from the teacher. 
Other problems that occurred were differences in students pre-knowledge and lack of proper 
technology in the school. These problems should be able to solve with differentiated tasks and 
information to the management. 
 
Skolverket har instiftat ett antal IT-inriktade kurser för gymnasieskolan, men olika teorier 
beskriver att denna traditionella undervisning är långt ifrån pedagogiskt fulländad. Syftet med 
detta arbete är att undersöka hur IT-undervisningen i dagens gymnasieskola är upplagd och 
om lärarna upplever några problemsituationer i undervisningen. Genom att intervjua sex 
gymnasielärare i en medelstor svensk stad har undervisningsmetoder och problemsituationer 
kartlagts. Två lärare använder sig av genomgångsfas och därefter uppgiftsfas, en lärare 
använder PBL som undervisningsmetod, en lärare väljer att slå ihop genomgångsfas och 
uppgiftsfas och slutligen väljer två lärare att undervisa med hjälp av ett interaktivt 
inlärningsprogram (I-point). När det gäller hjälpmedel i undervisningen använder samtliga 
lärare sig av projektor kopplad till dator för att visa genomgångar på projektorduk. Två av 
lärarna använder eget skriftligt material, medan två andra har inköpt kurslitteratur och två 
använder kurser i I-point. Brister i kurslitteraturen och undervisningsmaterial har gjort att 
eleverna blir omotiverade och lärarberoende. Andra problemsituationer som framkommit är 
svårigheter med elever som ligger på olika kunskaps- och arbetsnivå, vilket bör kunna 
avhjälpas med differentierat kursmaterial. Slutligen beskriver två lärare att bristande teknik på 
skolan medför problem i undervisningen, något som borde kunna åtgärdas om skolledning blir 
informerade.  
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1. Inledning 
 
I inledningen beskrivs bakgrund, därefter syftet med examensarbetet och problem-
formuleringen. Slutligen redogörs för arbetets avgränsning där möjliga synvinklar som valts 
bort förklaras.   
 

1.1 Bakgrund 
Sedan persondatorerna på allvar slagit igenom under de senaste decennierna har utvecklingen 
gått framåt i en rasande fart. Informationsteknologin och mediekulturen gjorde enorma 
landvinningar, vilket skapade en förändrad och svåröverblickbar värld. I och med att 
samhället förändrades var även skolan tvingad att följa med i utvecklingen (Andersson, 1999). 
Skolverket instiftade nya IT-inriktade kurser som skulle ingå i flera gymnasieprogram 
(SKOLFS 2000:27). Utbildningsdepartementet har sedan 80-talet drivit en rad olika projekt 
för att integrera datorer i undervisningen (Jedeskog, 1999). Enligt Jörgen Lindh (1997) ska 
man här skilja på datorn som ett medel för lärande och som ett mål. Ett medel är ett verktyg 
som används t.ex. för att lära en elev läsa eller räkna. Att ha datorn som ett mål för lärande 
innebär att få kunskap om själva datorn och dess program. Den hittills största satsningen kom 
1996 och var det så kallade ITis-projektet (IT i skolan) som drevs av Stiftelsen för Kunskaps- 
och kompetensutveckling (Jedeskog, 1999). Några av målen med dessa projekt kom två år 
tidigare i IT-kommissionens målsättning, där de bland annat stod att:  
 

Alla elever i skolan skall lära sig använda IT. På så sätt kan undervisningsmiljön 
förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen förbättras. Därmed frigörs kreativiteten 
hos båda lärare och elever. Det ger ökade möjligheter till personlig utveckling och 
framgång i yrkeslivet (SOU, 1994:118, s.9). 

 
Skolan har, enligt läroplanen, som mål att förbereda gymnasieeleverna inför den verklighet 
som väntar och kunskap om hur modern informationsteknologi används är en viktig del av 
detta (Utbildningsdepartementet, 1994). Det finns emellertid teorier och undersökningar som 
visar att den IT-undervisning som bedrivs i gymnasieskolorna och inom andra organisationer 
är långt ifrån pedagogiskt fulländad. Undervisningen bedrivs enligt Herskin (2001) på ett sätt 
som gör det svårt för eleverna att minnas vad de lärt sig och blir dessutom beroende av hjälp 
från läraren, vilket kan skapa stress hos läraren och frustration hos eleven. Ett annat alternativ 
som idag används av många läroinstitutioner är det problembaserade lärandet som också 
skiljer sig från traditionella undervisningsmetoder. Det är därför intressant att undersöka hur 
gymnasielärare lägger upp sin IT-undervisning och samtidigt se vilka problemsituationer som 
är vanliga i klassrummet och jämföra detta med nya teorier kring IT-pedagogik. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur datalärare vid olika gymnasieskolor i en 
svensk kommun lägger upp den grundläggande IT-undervisningen om programvaror. I 
undersökningen ingår också att utreda dessa lärares upplevelse av pedagogiska problem-
situationer under lektionerna. 
 

1. Inledning 
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1.3 Problemformulering 
Vilka undervisningsmetoder och problemsituationer finns i den grundläggande IT-under-
visningen gällande programvaror i gymnasieskolor? 
  
Denna problemformulering delas in i följande konkreta delfrågor: 
 
1. Hur är undervisningen om programvaror upplagd i ämnet Datorkunskap av lärare på fem 
olika gymnasieskolor i en svensk kommun? 
 
2. Vilka hjälpmedel används för att förmedla informationen? 
 
3.  Vilka pedagogiska problemsituationer upplever lärarna vid undervisning av programvaror i 
ämnet Datorkunskap? 
 

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet är inriktat mot gymnasieskolans elever och speciellt mot den grundläggande 
IT-undervisningen i kursen Datorkunskap. Anledningen till att just detta ämne valts är att 
Datorkunskap är den mest grundläggande kursen för undervisning av programvaror. En 
avgränsning görs därmed från IT-relaterade kurser som riktar sig främst mot hårdvara, 
uppbyggnad av nätverk, datasystem eller administration av datasystem. Andra möjliga kurser 
som valts bort är fortsättningskurser inom programvaror, till exempel Programhantering eller 
Webbdesign. Arbetet går alltså ut på att fokusera pedagogiken inom den mest grundläggande 
och troligtvis första kursen om programvaror som eleverna på en gymnasieskola stöter på. 
Möjligheten är därmed störst att eleverna i begränsad utsträckning eller inte alls kommit i 
kontakt med någon eller alla de programvaror som undervisas på kursen. Eleverna är då i 
högre grad beroende på en genomtänkt pedagogik kring hur programvarorna ska användas än 
om de redan har stora förkunskaper. Inom kursen Datorkunskap ingår förutom undervisning 
om olika programvaror även teoretiska avsnitt om exempelvis datorns historia och 
komponenter, etik, ergonomi. Dessa delar är viktiga men räknas enligt kursplanen (SKOLFS, 
2000:27) som en liten del av kursens totala innehåll. Syftet med arbetet är emellertid inte att 
analysera hur undervisningen ser ut kring dessa kursmoment, utan hur undervisningen kring 
programvarorna ser ut. 
 
Förutom gymnasiet kan det finnas många andra sammanhang där liknande studier skulle 
kunna göras, till exempel hur barn lär sig att hantera dataprogram eller hur personal i ett 
företag ska lära sig använda nya system. Kanske kan resultatet i detta examensarbete även 
användas i deras fall, men det är inte min avsikt att försöka täcka in dessa områden.  
 
En avgränsning har gjorts att intervjua lärare från fem gymnasieskolor som ligger i en 
medelstor (ca 90 000 invånare) svensk stad. Därmed exkluderas gymnasieskolor som finns i 
kommunen men som ligger utanför centralorten och alla andra gymnasieskolor i länet eller 
resten av Sverige. Förhoppningsvis kan dessa lärare ändå ge en bra bild av hur IT-
undervisningen i svenska gymnasieskolan fungerar, även om det naturligtvis kan se 
annorlunda ut i andra delar av landet. De intervjuade lärarna och skolorna som de arbetar på 
kommer att vara anonyma. 
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2. Metod 
 
I denna del beskrivs val av problemområde, vetenskaplig undersökningsansats, data-
insamlingsmetoder, urval och metod för intervjuer samt trovärdighetsdiskussion. 
Metodkapitlet ska vara tillräckligt omfattande för att kontrollbarheten anses vara uppfylld, 
dvs. någon annan ska utifrån beskrivningen kunna göra om undersökningen (Johansson & 
Svedner, 2004). 
 

2.1 Val av problemområde 
Anledningen till valet att just inrikta arbetet på IT-pedagogik och problematik i klassrummet 
är att jag själv arbetat som datalärare och utbildare både på gymnasieskolan, för studiecirklar 
och företag och var intresserad av att lära mig mer om hur hantering av programvaror ska 
läras ut på ett så bra sätt som möjligt. Jag började läsa böcker i ämnet som kritiserade 
traditionell IT-undervisning och tog fram många problemsituationer som jag i mitt yrkesliv 
kände igen. Det kändes som ett intressant och nödvändigt steg att gå vidare och undersöka om 
det stämde – kan olika IT-pedagogiska metoders problemsituationer undvikas och hur ser IT-
undervisningen ut på olika gymnasieskolor. 
 

2.2 Undersökningsansats 
Jag har valt att inrikta mitt arbete på IT-pedagogik ur lärarnas synvinkel. Utifrån intervjusvar 
vill jag tolka deras pedagogiska situation och få en överblick om hur problemsituationen på 
olika skolor ser ut. Därför har jag valt det hermeneutiska synsättet på mitt arbete. Begreppet 
hermeneutik tros enligt Starrin och Svensson (1994) komma av den grekiska guden Hermes, 
som enligt grekiska mytologin var en budbärare mellan gudarna och människorna. Hans 
uppgift var att tolka, översätta och förtydliga det gudomliga språket till mänskligt språk. 
Hermeneutiken måste sättas in i ett sammanhang och kräver att man har ett helhetsintryck av 
situationen. För att kunna tolka krävs förförståelse om kunskapsområdet vilket innebär att 
man har en viss förtolkning eller vissa fördomar vilket gör att tolkningen blir subjektiv. 
 
Undersökningen som utförts är kvalitativ och målet för kvalitativa undersökningar är inte att 
söka efter egenskaper som möjliggör mätning, utan att söka efter kunskap som skapar 
förståelse för människor och mänskliga problem och hur dessa ska hanteras och lösas (ibid.). 
Mer om detta i avsnittet om kvalitativa intervjuer (kap 2.4.2). 
 

2.3 Insamling av sekundärdata  
Utifrån sökningar på bibliotek och databaser hittades teorier kring undervisning och IT-
pedagogik. Bland dessa kan speciellt nämnas litteratur av den danske forskaren Bjarne 
Herskin, professor Lars Owe Dahlgren och Stiftelsen för Kunskaps- och kompetens-
utveckling. Arbetets sekundärdata består till stor del av dessa källor, men i och med att det rör 
sig om teorier om undervisning kan och ska man inte utgå från att detta är hela sanningen eller 
den enda väg som finns. Speciellt gäller detta Herskins teorier som fått stort utrymme. Jag vill 
poängtera att det kan finnas andra och bättre sekundärkällor än de som använts i detta arbete, 
vilket läsaren bör vara medveten om. 
 

2. Metod 
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2.4 Insamling av primärdata 
Eftersom jag vill undersöka hur den pedagogiska situationen ser ut på olika gymnasieskolor i 
en medelstor svensk stad var det ett ganska självklart val att jag skulle intervjua några av de 
berörda lärarna för att få deras syn på IT-undervisningen och deras syn på problematiken i 
klassrummet. 

2.4.1 Val av intervjupersoner 
Efter att ha kontaktat olika gymnasieskolor och frågat efter lärare som undervisar i ämnet 
Datorkunskap, erhölls namnförslag som sedan direkt kontaktades. Efter en försäkran om att 
de var lärare som undervisade i Datorkunskap, tillfrågades lärarna om de var villiga att ställa 
upp på intervjuer. Intervjupersonerna har alltså inte slumpmässigt valts ut. Det handlar snarare 
om en tillit på att de skolor som kontaktats hänvisat till rätt personer. Enligt Kvale (1997) 
väljs oftast inte intervjupersoner slumpmässigt utan efter andra kriterier såsom tillgänglighet, 
dvs. det var dessa lärare som fanns att tillgå eftersom de arbetar på gymnasieskolor med just 
de ämnen som jag efterfrågade. Efter att ha träffat intervjupersonerna personligen och fört 
intervjusamtal med dem, har även jag ansett att de varit kunniga om sitt ämne och därmed 
lämpliga att ge rättvisande bilder av undervisningen. 

2.4.2 Kvalitativa intervjuer 
Syftet med kvalitativa forskningsintervjuer är att beskriva och förstå de centrala teman som 
den intervjuade upplever och förhåller sig till. Intervjun är ämnesorienterad och berör ett 
område som intresserar både intervjuaren och intervjupersonen (Kvale, 1997). Intervjuer vid 
forskning skiljer sig i struktureringsgrad. De intervjuer som jag genomfört har varit riktat 
öppna intervjuer, vilket enligt Lantz (1993) innebär att intervjuaren ger information till 
respondenten som är sammanhangsbestämd och utifrån de svar som kommer fram väljer 
intervjuaren att fördjupa frågorna inom det som är mest intressant för undersökningen. I den 
öppna intervjun ställs frågor om hur något är och vilken mening det har. Något som 
karaktäriserar den öppna eller öppet riktade intervjun är att den syftar till att förstå meningen 
med fenomen i relation till respondentens livsvärden, att vara deskriptiva, öppna för 
flertydigheter och fokuserade på bestämda teman (ibid.). 

2.4.3 Intervjuernas genomförande 
Rent konkret har tre frågeområden, som intervjun skulle innehålla, valts ut. Dessa 
frågeområden handlade om upplägget av lärarnas IT-undervisning, hjälpmedel vid lektions-
tillfällena och vilka problemsituationer som lärarna upplever. Frågeområdena förklarades för 
intervjupersonerna innan intervjuerna. Kvale (1997) rekommenderar att intervjupersonerna får 
en sådan orientering innan intervjun så att de förstår syftet med intervjun och hur deras svar 
kommer att användas. Under intervjuerna antecknades nyckelord eller citat utifrån deras svar. 
Efter intervjuns slut lästes sammanfattningar utifrån nyckelbegreppen upp, för att försäkra att 
lärarnas svar uppfattats korrekt. Enligt Kvale (1997) bör intervjun avrundas med en 
uppföljning, dvs. att intervjuaren tar upp sina lärdomar ifrån intervjun. Dessa omedelbara 
intryck efter intervjun med reflektion där den intervjuade kan kommentera intervjuarens 
feedback kan i form av till exempel anteckningar, ge värdefull bakgrund åt den senare 
analysen. Det har varit viktigt för mig att låta intervjupersonerna avgöra om den 
sammanfattningen som återgavs efter intervjuerna var en korrekt bild av deras svar. Slutligen 
har intervjuanteckningarna renskrivits och sammanställts. 
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2.5 Trovärdighetsdiskussion 
Genom att ställa frågor till yrkesmässiga personer kan, enligt Lantz (1993), insamling av 
relevant information om ett visst område göras. Det är emellertid viktigt att respondentens 
svar har en tillräcklig tillförlitlighet vilket gör det möjligt att dra slutsatser och kritiskt granska 
informationen. En professionellt genomförd intervju kan ge denna information, men kraven är 
i så fall att metoden ger tillförlitliga resultat, att resultaten är giltiga och att det är möjligt sätta 
in resultaten i andra sammanhang, samt att det är möjligt att kritiskt granska slutsatserna. 
Kvale (1997) beskriver reliabilitetens, validitetens och generaliserbarhetens treenighet i sin 
bok Den kvalitativa forskningsintervjun och jag utgår ifrån dessa tre i följande avsnitt.  

2.5.1 Reliabilitet 
För att ett arbete ska uppnå reliabilitet måste intervju och analys ha utförts på ett tillförlitligt 
sätt. Ett resultat av en intervju anses alltså inte uppnå reliabilitet om frågorna varit uppenbart 
ledande (Kvale, 1997). För att kunna spegla källan på ett korrekt sätt krävs att intervjuaren 
känner till ämnet och kan skapa ett gott klimat i intervjusituationen, så att respondentens 
kunskap kommer till sin rätt. Det är också viktigt att intervjuaren försöker hålla sig objektiv 
och att respondenten inte känner sig påverkad av intervjuaren (Lantz, 1993). 
 
Genom att frågeområden använts och intervjupersonerna fritt fått berätta om sin IT-
undervisning och sina upplevda problemsituationer, anser jag att frågeställningarna inte varit 
ledande.  

2.5.2 Validitet 
Validitet kan enligt Kerlinger (citerad i Kvale, 1997) definieras genom frågan: ”Mäter du vad 
du tror att du mäter?” Ett resultat som har validitet eller giltighet ska vara välgrundat, 
försvarbart och övertygande. Detta innebär att om resultatet från en intervju bygger på 
intervjuarens felaktiga subjektiva tolkningar, är inte detta resultat giltigt. Den vanligaste 
metoden att dokumentera intervjuer är genom att använda bandspelare. En intervju kan även 
registreras genom att intervjuaren litar till sin empati, sitt minne och skriver ned de viktigaste 
aspekterna av intervjun. Det finns risker med detta i och med att detaljer kan försvinna och att 
anteckningarna är selektiva. Intervjuarens minne kan emellertid omfatta den sociala 
atmosfären och den personliga interaktionen, vilka ofta går förlorade vid bandinspelning. 
Dessutom kan intervjuarens aktiva lyssnande fungera som ett selektivt filter som bevarar just 
det som är väsentligt för undersökningens ämne och syfte (ibid.).  
 
I och med att intervjusvaren, som nämnts ovan, blivit återberättade så att intervjupersonerna 
själva kunnat bedöma och avgöra om svaren uppfattats korrekt, anser jag att denna metod 
fungerat på ett tillfredsställande sätt och att resultatet är giltigt. 

2.5.3 Generaliserbarhet 
Vid intervjuundersökningar ställs ofta frågan om resultatet är generaliserbart, dvs. kan det 
som undersökningen visat gälla även andra situationer eller sammanhang. Ett exempel när 
generaliserbarhet inte uppnåtts skulle kunna vara om en intervjuundersökning utförts på ett 
för litet antal personer, som då inte kan vara representativa för andra sammanhang.  
 
Det hade varit möjligt att göra undersökningen med flera lärare på flera gymnasieskolor i 
kommunen och i länet, men det viktiga var inte att få upp antalet skolor utan istället få en 
bredd mellan olika typer av skolor i första hand. I och med att intervjuer gjorts med 
representanter från kommunala teoretiska och yrkesförberedande gymnasium, gymnasium 
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med annan huvudman än kommunen, dvs. en friskola och en gymnasieskola som undervisade 
vuxna så anser jag att de varianter som fanns i kommunen är inkluderade. Även om jag inte 
har några belägg för det, hoppas jag att mina resultat ska kunna vara generaliserbara även för 
andra skolor i andra svenska städer och därmed till nytta för lärare, andra lärarstuderande eller 
intresserade. 
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3. Teori 
 
Det insamlade materialet i form av sekundärdata, dvs. litteraturstudien ska belysa arbetets 
frågeställning och sedan ställas mot empirin. Först belyses de krav som ligger på 
gymnasieskolan i form av Skolverkets läroplan och den kursplan som styr innehållet på 
kursen Datorkunskap. Därefter beskrivs olika lärandeteorier och exempel ges som beskriver 
dem. Slutligen kommer ett omfattande avsnitt med Herskins kritik mot traditionell IT-
undervisning och hans förslag till lösning. 
   

3.1 Skolverkets krav på gymnasieskolan 
Skolverket har genom olika styrdokument ställt krav på vilka mål som gymnasieskolan i 
Sverige ska uppfylla. Dessa krav beskrivs övergripande i läroplanen från 1994 
(Utbildningsdepartementet, 1994) och på mer konkret nivå i de enskilda kursernas kursplaner. 

3.1.1 Skolverkets läroplan, LPF94 
I skolverkets läroplan (Utbildningsdepartementet, 1994) finns de direktiv som den svenska 
gymnasieskolan har att rätta sig efter. Mycket i läroplanen handlar om värdegrund och om att 
behandla alla människor med respekt och förståelse, men det finns även en hel del som 
handlar om vilken uppgift skolan har att forma eleverna till individer med självförtroende, 
kunskaper och förmåga att själva klara sig i samhället och hitta kunskap på egen hand. 
Följande citat är hämtat från LPF94 (Utbildningsdepartementet, 1994): 
 

Genom studierna skall 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. Eleverna skall i skolan få utveckla 
sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt 
och tillsammans med andra. 

 
Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband […] 
Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper.  

 
Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. Det 
väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, 
tänkande och kunskapsutveckling. Därvid ska skolan ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som finns i det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. 
arbetslivet. Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i skall förbereda 
för livet efter skolan. 

 
Skolan har alltså ett krav på sig att följa med i ny teknologi och låta elever utvecklas för att 
klara sig i samhället som eleven kommer att möta efter skolan. 

3.1.2 Kursen Datorkunskap 
Skolverket inrättade år 2000 kursplanen för 50-poängskursen Datorkunskap (DAA1201), vars 
mål bland annat är att  
 

3. Teori 
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Ge kunskaper om persondatorer och nätverk samt färdigheter i att använda 
programvaror i samband med olika slags arbetsuppgifter inom vald studieinriktning. 
Efter avslutad kurs ska eleverna bland annat kunna använda programvaror för 
textbehandling, layout, grafisk presentation, registerhantering, kalkylering och 
informationssökning med inriktning mot vald studieinriktning (SKOLFS, 2000:27) 

 
För att få ett Godkänt betyg i ämnet Datorkunskap, gällande de delar som handlar om att 
hantera programvaror, krävs bland annat att eleven med viss handledning använder olika 
standardprogramvaror med inriktning mot vald studieinriktning, samt att eleven med viss 
handledning söker information ur olika datakällor. För betyget Väl godkänd krävs att eleven 
utför sina arbetsuppgifter med omdöme och noggrannhet, samt finner lösningar på egen hand 
och visar säkerhet i sin programhantering. Om eleven siktar på Mycket Väl Godkänd ska 
arbetsuppgifterna färdigställas på ett snabbt och självständigt sätt. Eleven ska även kunna 
analysera och bedöma resultatet (ibid.). 
 

3.2 Behaviorismen 
Behaviorismen är enligt Säljö (2000) en syn på lärande som kretsar kring det yttre och 
observerbara beteendet, dvs. det som är möjligt att se hos den lärande. Företeelser som 
tänkande eller reflektion är inte relevanta i inlärningssammanhang, utan det handlar om 
stimuli, respons och belöning. En elev får till exempel en uppgift som ska lösas (stimuli), ger 
sitt svar på uppgiften (respons) och får därefter omedelbar feedback i form av belöning om 
svaret var rätt. Skulle svaret vara fel uteblir belöningen eller det berömmande som läraren 
skulle givit. Kunskapen finns utanför eleven och eleven tar del av den genom att i små doser 
läsa in sig tills alla delar av kunskapsmålen är uppnådda. Ett exempel på läromedel som är 
utformat enligt behaviorismens tankar är det som representeras av ECDL – European 
Computer Driving License. 

3.2.1 ECDL – Dataföreningen 
Utanför gymnasieskolan finns andra organisationer som står för IT-undervisning i Sverige. 
Enligt Dataföreningen (2005) har det sedan 1996 funnits möjlighet att ta ett så kallat 
Europeiskt datakörkort, eller ECDL-kort. ECDL är ett certifieringsprogram för 
datakunskaper. Programmet är framställt av en irländsk stiftelse och är idag en internationellt 
accepterad och etablerad certifieringsstandard. Utanför Europa kallas det ICDL (International 
Computer Driving License). I Sverige ansvarar Dataföreningen för datakörkortet som via 
certifierade testcenter runt om i Sverige håller utbildningar och tester som företag och 
privatpersoner kan delta i. För att få datakörkortet måste man klara ett visst antal test, 
beroende på vilken nivå av datakörkortet man vill uppnå. För att få det kompletta 
datakörkortet ska deltagaren klara tester på sju moduler som handlar om: 
 

1. Allmän IT-kunskap 
2. Operativsystem och filhantering 
3. Ordbehandling 
4. Kalkylering 
5. Databaser/list- och registerhantering 
6. Presentation 
7. Information och kommunikation  

 
Testerna utförs på tid (mellan 20 – 35 minuter, beroende på test) och innehåller ca 20 – 35 
frågor per test. Frågorna kan bestå till exempel av att klicka på ett efterfrågat verktyg eller en 
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viss programmeny, eller att svara på en fråga genom att välja bland olika svarsalternativ. 
Testerna kan endast göras i samråd med en certifierad testledare som övervakar och tar tid 
(ibid.). 
 
Intresset för datakörkortet har emellertid enligt Karl-Johan Byttner (2005), skribent på 
Computer Sweden minskat kraftigt de senaste åren. Allt färre företag låter sina anställda ta 
datakörkortet, något Dataföreningens ordförande tror har att göra med IT-branschens negativa 
konjunktur. Testet används emellertid av många gymnasieskolor och hittills har 130-talet 
gymnasieskolor slutit avtal med Dataföreningen kring datakörkortet.   
 

3.3 Sociokulturellt perspektiv 
Den ryske pedagogen Vygotsky ansåg att lärande berodde på socialt samspel med andra 
människor. Omvärlden tolkas genom gemensamma och kollektiva verksamheter, vilket 
innebär att de människor som man kommer i kontakt med hjälper oss, ofta oavsiktligt, att 
tolka världen. När ett barn lär sig en lek, tolkar det andras handlingar, kommunikation och 
samspelsregler och agerar efter det. I skolans värld skulle det innebära att elever lär bäst 
genom att iaktta, interagera med och tolka hur andra utför en arbetsuppgift eller löser ett 
problem (Säljö, 2000). Detta är tankegångar som återspeglas i det problembaserade lärandet. 

3.3.1 Problembaserat lärande (PBL) 
Enligt Dahlgren (1998) introducerades det problembaserade lärandet (PBL) i Sverige 1986 
och Linköpings universitet var en av de svenska institutioner som först anammat idéerna. PBL 
användes först inom de olika typerna av medicinsk utbildning, men spreds sig även till andra 
utbildningar vid universitetet, bland annat inom informationsteknologin. Idag har PBL även 
spridit sig till ett flertal gymnasieskolor runt om i landet. Anledningen till att PBL kom till, 
var att en rad studier som gjordes på 70- och 80-talen visade att det vid högre utbildningar 
fanns tydliga brister i de studerandes förståelse. Detta kunde till och med gälla mycket 
centrala begrepp och principer inom utbildningsområdet. Orsaken visade sig vara att 
studenterna hade ett ytinriktat förhållningssätt till texter som de skulle lära sig, det vill säga att 
de bara lärde sig det som stod i kurslitteraturen tillräckligt bra för att kunna återge det vid 
tentamen, men saknade förståelse eller en överblick för vad det egentligen betydde. 
 
PBL kan beskrivas som en strategi för att skapa meningsfulla lösningar på verklighets-
baserade problem och situationer (Rhem, 1998). Undervisningen utgår alltså ifrån en 
frågeställning eller ett problem som ska lösas. Enligt Dahlgren (1998) ska PBL ses som något 
mer än ett metodiskt tillvägagångssätt. Det handlar om ett genomtänkt synsätt på både 
undervisning och lärande. Den grundläggande arbetsformen är basgruppsarbete där elever 
arbetar tillsammans ca 5-7 personer och där läraren fungerar som handledare. Gruppen börjar 
med att formulera problemet som ska lösas, det vill säga vad uppgiften går ut på och börjar 
därefter arbeta med hur de ska lösa den. De tar del av varandras erfarenheter och kunskaper 
och reder ut vad de måste lära sig mer om och hur de ska få tag i denna kunskap. Här kan det 
handla om litteraturfördjupning, intervjuer, färdighetsövning eller att få hjälp av läraren. 
Dahlgren betonar vikten av att eleverna ska våga tänka ämnesövergripande och att eleverna 
lär sig replikera sina kunskaper för resten av gruppen, det vill säga att ”lära sig att lära”. En 
vanlig missuppfattning är att föreläsningar eller lektioner inte förekommer inom PBL. Läraren 
fungerar som handledare, men ska även motivera och stimulera eleverna inför nya avsnitt och 
detta kan betyda föreläsningar även när eleverna arbetar mitt i ett projekt. En viktig del av 
PBL är att eleverna utvärderar sitt projekt efter det att uppgiften är färdigställd eller redovisad, 
för att se vad som kunde ha gjorts annorlunda.  
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3.4 Kognitivism och konstruktivism 
Säljö beskriver (2000) att en av de mest kända förespråkarna för kognitivismen var den 
schweiziske forskaren Jean Piaget. Hans teorier om hur kunskap bildas går ut på att varje 
individ på egen hand konstruerar sin förståelse av omvärlden – inte genom att passivt ta emot 
information. Vi skapar meningsfulla helheter av det som vi ser och varseblir genom 
tankeverksamhet och förståelse. I skolsammanhang handlar det alltså om att elever aktivt ska 
söka och upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt och söka förståelse istället för att lära 
sig utantill. En konstruktivistisk grundsyn är t.ex. när ett barn kommer i fysisk kontakt med 
världen, känner på objekt, kombinerar dem och ser vad som händer som det upptäcker hur 
världen fungerar. Herskin (2001) är influerad av dessa teorier när han beskriver sin förståelse-
inriktade Hands-On-undervisning. 

3.4.1 Herskins teorier om IT-undervisning 
Den danske forskaren Bjarne Herskin (2001) har vid Handelshøjskolen i Köpenhamn tagit 
fram teorier om pedagogik och IT-undervisning. Han menar att om användare ska kunna 
utnyttja programmen bättre, måste de förstå dem på ett djupgående sätt. Kurserna måste 
således vara mer teoretiska, men de måste också vara mycket praktiskt inriktade om 
deltagarna ska kunna använda sin förståelse till något. I följande avsnitt redogörs Herskins 
teorier om traditionell IT-undervisning och en problemanalys av denna undervisning. Därefter 
följer hans förslag till hur dessa problem ska lösas och slutligen en beskrivning av hans 
förståelseinriktade Hands-On-undervisning. 

3.4.1.1 Beskrivning av traditionell Hands-On-undervisning  
Enligt Herskin (2001) består nästan all IT-undervisning av något som kan beskrivas som 
traditionell Hands-On-undervisning. Det innebär att en lektion normalt sett består av två faser 
– en kort lärarledd genomgång och därefter deltagarnas uppgiftslösning vid datorn.  
 

• Genomgången innebär att läraren visar hur eleverna ska lösa uppgiften genom att visa 
relevanta menyer, skärmbilder, knappar, kommandon etc. Läraren demonstrerar 
vanligtvis den sekvens som deltagarna själva ska testa senare. 

 
• Uppgiftsfasen kommer efter genomgången och innebär att deltagarna sätter igång med 

att lösa uppgiften. Vanligtvis uppstår problem i denna fas eftersom deltagarna inte 
kommer ihåg informationen om hur de skulle lösa problemen. Detta innebär att 
deltagarna behöver mycket hjälp vilket gör lärarens jobb stressande och deltagarna blir 
frustrerade när de tvingas vänta. 

 
De metoder som finns för att åtgärda detta är enligt Herskin (2001) följande: 
 

1. Undervisning i små grupper eller med flera lärare som kan hjälpa till. Det kan även 
innebära att kursen delas upp i mycket små delar så att deltagarna inte ska behöva 
komma ihåg så mycket åt gången. 

2. Genom att använda den så kallade Pinocchio-metoden, där genomgång och uppgiftsfas 
slås ihop. Läraren visar hur man löser uppgiften och deltagarna följer, likt marionetter, 
varje tangenttryckning eller musklick. Härigenom elimineras minnesproblemet, men 
eftersom deltagarna heller inte behöver tänka eller minnas, kommer de heller inte att 
lära sig något. 
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3. Ett tredje sätt är att låta deltagarna arbeta efter skriftliga instruktioner, vilket blir en 
variant på Pinocchiometoden. Återigen behöver deltagaren inte tänka utan bara läsa 
innantill och följa instruktionerna, vilket innebär en stor risk att inlärningen uteblir.  

 
Herskin (2001) tar utifrån dessa punkter upp ett antal problem som uppstår med traditionell 
Hands-On-undervisning. 

3.4.1.2 Problemanalys med Hands-On-undervisningen: 
Här följer Herskins (2001) lista över problemsituationerna och slutsatser om hur de ska 
undvikas. 
 
1. Minnesproblem: 
Användaren kan inte minnas alla kommandon och detaljer och ska heller inte behöva minnas. 
När en lärare går igenom ett program sekventiellt, tangenttryckning för tangenttryckning 
försöker de få deltagarna att minnas, vilket i liten grad fungerar. Dessutom är det inte 
nödvändigt för deltagarna att minnas eftersom moderna program till stor del är utformade så 
att det ska framgå på skärmen hur man ska gå tillväga. På 70-talet när det krävdes att 
användaren kunde rätt kommandon för att starta ett program var användarens minne viktigare. 
Idag räcker det med att användaren känner igen rätt ikon för att kunna starta programmet. En 
stor belastning på användaren är alltså borttagen, men det är få IT-kurser som utnyttjar detta 
idag. 
 
Slutsats: IT-kurser ska ha som mål att eliminera moment som kräver att deltagaren ska 
komma ihåg detaljer och kommandon. 
 
2. Förståelseproblem: 
Ett stort problem som IT-lärare gör är att försöka blanda principiella förklaringar med 
detaljförklaringar. Om man med hjälp av en skärmbild ska beskriva en övergripande funktion 
eller princip, är det mycket stor risk att användarnas uppmärksamhet kommer att fastna på 
detaljerna på bildskärmen och inte på vad läraren säger.  
 
Slutsats: Blanda inte detaljer med övergripande förståelse – först när användarna fått en 
överblick och den principiella kunskapen om ett program kan detaljer läggas in i kursen. 
 
3. Beroendeproblemet:  
Det finns en stor risk att Hands-On-undervisningen resulterar i att användarna blir beroende 
av hjälp från läraren. Detta innebär en stressande situation för läraren och en frustrerande 
situation för deltagarna. Vissa deltagare blir efter kursens slut tvungna att klara sig själva, 
men många förblir beroende och kommer alltid att fråga om hjälp när de kör fast.  
 
Slutsats: Kurserna måste inrättas på ett sådant sätt att deltagarna redan under själva 
utbildningsperioden lär sig att klara sig själva – läraren ska endast vara en resurs att ta till i 
nödfall. 

3.4.2 IT-ämnets inbyggda problematik: 
Herskin (2001) tar även upp annan problematik med IT-undervisning som också är viktig för 
lärare att beakta: 
 
1. Detaljrikedom – det finns en stor mängd detaljer inom olika nivåer inom IT-området. Det 
kan för en användare handla om kommandon, ikoner, verktyg eller menyer. Ofta är den 
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viktiga informationen gömd bland en massa andra detaljer som man inte behöver bry sig om, 
t.ex. i en dialogruta där man egentligen bara behöver trycka OK, men där det finns massvis av 
detaljer och valalternativ som egentligen bara behövs vid ett fåtal tillfällen. Ännu värre är det 
vid programmering eller vid Internetsurfning, där en saknad punkt eller ett stavfel kan göra att 
man kör fast. 
 
2. IT’s sekventiella uppbyggnad – dagens datorer och programvaror är ofta uppbyggda så att 
man måste utföra en uppgift i en viss ordning. Följer man inte denna ordningsföljd kan det bli 
fel, vilket kan vara svårt att förstå, eftersom man gjorde rätt saker. Det kan också handla om 
att man vid en viss tidpunkt i arbetet bara ser en skärmbild eller en begränsad del av 
arbetsprocessen och därmed får svårt att överblicka vad man gjort och vad man har kvar att 
utföra. 
 
3. Osynlighet – tyvärr fungerar datorer ofta som en Black Box, vilket innebär att man har 
svårt att se varför något blev rätt eller fel, bara att det blev rätt eller fel. Det är därmed svårt 
att dra några slutsatser eller lära sig utifrån erfarenheter, eftersom det är problematiskt att 
genomskåda hur systemet fungerar. 
 
4. Komplexitet – IT är komplext såväl tekniskt som systemmässigt och får en användare svar 
på en fråga kan flera andra frågor väckas inom andra nivåer i systemet, vilket ytterligare ökar 
på svårigheten att överskåda systemet och datorn. 
 
5. Multifunktionalitet – dagens moderna ordbehandlings-, kalkyl- och grafikprogram är 
mycket mer avancerade än de tidigare versionerna. Läraren har ett dilemma om han/hon ska 
gå igenom alla nya funktioner och riskera att tappa deltagarna på vägen, eller om de ska få 
lära sig samma saker som en kursdeltagare lärde sig i de gamla versionerna, dvs. bara en 
bråkdel av programmens verkliga funktioner. 
 
6. IT-språk – eftersom IT-världen är full av engelska termer och uttryck, som ibland översätts 
till svenska, ibland inte, kan detta ge svårigheter eller skapa osäkerhet när användaren ska 
söka efter kommandon eller menyer. Ibland kan även begreppen ge olyckliga associationer, 
t.ex. att hämta en fil från hårddisken kan misstolkas till att filen avlägsnas från hårddisken. 

3.4.3 Kompensation för denna problematik: 
För att kompensera och undvika denna problematik har Herskin (2001) tagit fram förslag till 
lösningar: 
 
1. Detaljrikedom – pedagogiken måste stödja minnet, leda användaren till de relevanta 
detaljerna och få dem att förstå principerna bakom olika funktioner. Hjälpmedel kan vara en 
enkel snabbreferens som användarna kan ha som stöd när de på egen hand ska arbeta med 
programmet. 
 
2. Sekventiella förlopp – skapa en proceduröversikt som gör det möjligt för deltagaren att 
överblicka förloppet. Översikterna skapas med hjälp av visuella modeller. 
 
3. Osynlighet – här finns stora behov av visuella förklaringar på hur mekanismerna i datorn 
och ett system fungerar.  
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4. Komplexitet – skapa visuella förklaringar och bygga upp användarlogiska förlopp där man 
förklarar en nivå i taget och sedan hur de kopplas samman. Användarna ska känna sig 
förtrogna med programmets gränssnitt och funktioner.  
 
5. Multifunktionalitet – dela kursen i två delar. Låt deltagarna först få en funktionsöverblick 
som kan inspirera till att söka egen information och en del där användarna lär sig hantera 
grunderna i programmet. Därmed lär sig deltagarna använda programmet men ändå få en 
inblick i hur de kan utvecklas själva och hur deras problem och behov kan lösas. 
 
6. Främmande språk – undvik inte de engelska begreppen, men förklara dem med svenska ord 
som enkelt kan skapa associationer. 
 
Herskins teorier (2001) sammanfattas i nedanstående tabell (Tabell 1). 
 

Problem 
 

Det är svårt för 
användaren… 

Krav på 
pedagogiken 

Lösning 

Detaljrikedom Att komma ihåg 
kommandon 
Att hitta detaljer 

Stödja minnet 
Ge principerna 
bakom detaljerna 
Vara vägvisare 

Snabbreferens 
Visualisera principer 

Sekventiell 
uppbyggnad 

Att hålla reda på 
ordningsföljden 
Att överblicka systemet 

Ge överblick över 
ordningsföljder 
och sammanhang 

Proceduröversikt 
Visuell systemöversikt 

Osynlighet Att lära sig av 
erfarenheter 
Att förstå principerna 

Förklara 
systemets dolda 
mekanismer 

Visuella förklaringar av 
principer 

Komplexitet Att överblicka systemet 
och datorn 
Att förstå principerna 

Förenkling 
Avgränsning 

Visuella förklaringar 
Undvika hopp mellan 
olika nivåer 

Multifunktionalitet Att överblicka 
möjligheterna med ett 
program 

Ge överblick Funktionsöversikt 

Främmande språk Att förstå 
menyalternativ och 
skapa associationer 

Skapa 
meningsfulla 
associationer 

Översätta engelska ord 
Förklara svenska ord 

 
Tabell 1. Herskins (2001) uppställning av IT-undervisningens problem, svårigheter för 
användare, pedagogiska krav samt lösningar. 
 
Utifrån detta resonemang har Herskin (2001) tagit fram sina teorier kring den 
förståelseinriktade Hands-On-undervisningen. 

3.4.4 Den förståelseinriktade Hands-On-undervisningen 
Ett förslag till pedagogisk lösning är den förståelseinriktade Hands-On-undervisningen. 
Denna består enligt Herskin (2001) av en genomgång, en uppgift och en summering.  
 

1. Genomgången ska vara helt fri från minnestoff eller detaljer och istället helt gå ut på 
att skapa överblick och förståelse av programmet. Utgångspunkten är de tre begreppen 
problem, princip och procedur. Detta innebär att allt som kan dra uppmärksamheten 
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ifrån förståelsen ska undvikas, t.ex. visningar av skärmbilder på storskärm eller att 
deltagarna själva sitter med programmet framför sig. Eftersom förklaringar via verbal 
kommunikation enligt Herskin (2001) löper stor risk att bli bortglömd ska istället olika 
förståelseverktyg, eller visuella förklaringar användas, som beskriver olika problem 
som kan lösas, samt vilka principer och procedurer som används för att lösa 
problemen. Det hela handlar om att användaren ska ställas inför ett verkligt problem 
och få en ”aha-upplevelse” när principerna och procedurerna förklaras eller blir 
uppenbara för användaren. Genomgången är den del som är till för att synkronisera 
användarna, dvs. få dem att ha en gemensam grundkunskap. 

 
2. Eftersom genomgången är fri från detaljer och praktiska tillvägagångssätt, behöver 

användaren en snabbreferens, vilket innebär ett A4-papper med enkla hänvisningar 
och tips för att komma igång med programmet och uppgiftsfasen. Referensen fungerar 
som en generell hjälp, inte bara till uppgiften, utan också som en förklarande hjälp till 
skärmbilder och dialogrutor som är svårtolkade. Efter kursens slut ska referensen 
fungera som ett fortsatt stöd för användaren. Med hjälp av genomgången och 
snabbreferensen kan användaren ta itu med uppgiften som ska utföras. Denna del kan 
utformas differentierat, dvs. användarna kan arbeta i egen takt och få extrauppgifter 
om de blir snabbt färdiga. 

 
3. Under summeringsfasen går klassen igenom uppgifterna och tar upp frågor som 

kommit fram under uppgiftsfasen. Här kan läraren ge eventuella knep eller varianter 
för hur man kan arbeta, vilket passar bättre här än i genomgången, eftersom 
användarna nu kanske har mer kunskap om programmet och kan ta till sig bättre. 
Läraren bör även be användarna reflektera över hur de kan dra verklig nytta av de 
kunskaper som tagits upp under lektionen. 

 
Med hjälp av dessa punkter ska enligt Herskin (2001) de mest förekommande problem-
situationer kunna lösas eller undvikas.  
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4. Empiri 
 
Empirin, eller resultatavsnittet, ska visa vad undersökningen resulterat i. Resultatet bör 
presenteras så att det blir överskådligt och tydligt för läsaren. (Johansson & Svedner, 2004) 
Först beskrivs intervjupersonerna och frågeställningarna som använts vid intervjuerna och 
därefter resultaten i form av lektionsupplägg, hjälpmedel vid undervisningen och olika 
problemsituationer. 
  

4.1 Beskrivning av intervjupersonerna 
De utvalda lärarna arbetar vid fem olika skolor och varken namn på lärarna eller skolorna som 
de arbetar på kommer att nämnas. Här följer endast en kort bakgrundsbeskrivning av de 
intervjuade.  
 
Lärare 1. Arbetar på en kommunal gymnasieskola. Skolan har mestadels teoretiska program 
med över 1000 elever. Läraren som intervjuades var kvinna. 
 
Lärare 2. Arbetar på en friskola. Skolan har IT-inriktade yrkesförberedande program med ca 
400 elever. Läraren som intervjuades var kvinna.  
 
Lärare 3. Arbetar på ett kommunalt yrkesförberedande gymnasium. Skolan har förutom yrkes-
gymnasieutbildningar även Komvuxutbildningar med totalt ca 500 elever. Läraren som 
intervjuades var en kvinna.  
 
Lärare 4. Arbetar på en kommunal gymnasieskola. Skolan har mestadels teoretiska program 
med över 1000 elever. Läraren som intervjuades var en man. 
 
Lärare 5 och 6. Arbetar tillsammans på ett yrkesförberedande gymnasium. Skolan har ca 600 
elever. Lärarna som intervjuades var en man och en kvinna. Lärarna intervjuades samtidigt. 
 

4.2 Frågeställningar 
 
1. Kan du beskriva hur er IT-undervisning i ämnet Datorkunskap är upplagd? 
 
2. Vilka hjälpmedel använder ni för att förmedla informationen? 
 
3. Vilka typer av problemsituationer upplever du är vanligast i klassrummet vid IT-
undervisning? 
 

4.3 Resultat av undersökningen 
Jag har valt att redovisa empiriresultatet i första hand områdesvis och därefter varje lärare för 
sig. Anledningen är att jag anser att resultatredovisningen blir mer sammanhållen och lättare 
att överblicka. Vissa av dessa områden är mycket likartade och kommer att gå i varandra. 
Speciellt gäller detta avsnitten om undervisningsmaterial och problemsituationer. Avsnitt 
4.5.1 Brister i undervisningsmaterial skulle kunna ha legat under 4.6 Problemsituationer i 
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klassrummet, men jag valde att lägga det i avsnittet om hjälpmedel eftersom det hör till det 
området. 
 

4.4 Upplägg för IT-undervisning 
Upplägget för de olika skolorna är likartat där samtliga lärare har delat in 
Datorkunskapskursen i olika avsnitt som behandlar informationssökning via Internet, ord-
behandlingsprogrammet Word, kalkyleringsprogrammet Excel och presentationsprogrammet 
PowerPoint. På några skolor läggs även in moment för att lära ut skolans e-postprogram och 
ett exempel på detta är lärare 2 som lägger in undervisning om Outlook och dess e-post och 
kalenderfunktioner. I ECDL-körkortet ingår även databasprogrammet Access, men de lärare 
som intervjuats väljer istället att lägga in databasmomenten i Excel. Lärarna på samtliga 
skolor håller, när ett nytt program ska introduceras, en genomgång av programmet där 
menyer, verktyg och fönster förklaras. Därefter varierar det lite mellan lektionsuppläggen.  

4.4.1 Genomgångsfas och uppgiftsfas 
Lärare 1 och 4 arbetar med en genomgångsfas och en uppgiftsfas. Läraren håller en kort 
genomgång på max 20 minuter om vilka funktioner eller uppgifter som eleverna ska arbeta 
med under lektionen och därefter får eleverna arbeta med sina uppgifter. Lärarna på dessa 
skolor har mestadels elever som går på det Naturvetenskapliga programmet och har därför 
medvetet vinklat utbildningen utefter deras intresse och behov. Undervisningen består därför 
av moment, speciellt när det gäller programmet Excel, som andra programinriktningar inte 
får. Det kan handla om hur olika matematiska funktioner kan tas fram, men också hur 
tekniska rapporter framställs på ett korrekt sätt utefter en standardiserad mall. Båda lärarna 
betonar vikten av att eleverna får lära sig moment som de kan ha nytta av i andra tekniska 
eller naturvetenskapliga ämnen eller i sina framtida yrkeskarriärer. Lärare 1 har lagt in 
ämnesintegrerade moment tillsammans med andra ämnen, till exempel Svenska A. Eleverna 
får skapa en PowerPointpresentation som handlar om datorns historia och sedan göra en 
muntlig redovisning inför klassen. Dataläraren bedömer presentation och innehåll, medan 
svenskläraren bedömer framförande och språk. Lärare 4 berättar att han inte lagt in någon 
sådan ämnesintegration, men att lärarna ändå anpassar innehållet i lektionerna efter varandra. 
På ett informellt plan kan dataläraren få reda på vad hans dataelever gör på matematiken och 
kan anpassa sina datalektioner efter detta. 

4.4.2 Problembaserat lärande 
Lärare 2 arbetar med Problembaserat lärande och en stor del av Datorkunskapen går ut på att 
lösa uppgifter eller arbeta med projekt. Uppgifterna är ofta utformade så att eleverna skapar 
något med en personlig prägel och efter eget intresse och det finns sällan färdiga facit för hur 
slutresultatet ska se ut, så länge uppgiften innehåller de moment som krävs. Eftersom eleverna 
på skolan använder sig av bärbara lånedatorer har de stor möjlighet att arbeta och träna 
hemma. Eleverna uppmanas att ta egna initiativ och ofta utnyttjas elevernas program-
inriktning för att göra Datorkunskapen mer relevant för eleverna. De som läser ekonomi kan 
till exempel få arbeta i projektgrupper och gå ut och göra en marknadsundersökning om något 
aktuellt ämne och sedan sammanställa i en rapport i Word och ett diagram i Excel. Även om 
eleverna ska arbeta självständigt och själva finna kunskap, brukar läraren hålla genomgångar 
inför klassen, speciellt när nya program och moment ska introduceras.  
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4.4.3 Genomgångsfas integrerad med uppgiftsfas 
Lärare 3 inleder sina lektioner med en genomgång på ca 30-40 minuter där moment från 
kurslitteraturen tas upp och visas med projektor. Läraren anser att datorhantering kan liknas 
vid ett hantverk som bäst lärs in om man får se någon annan göra det först och därefter själv 
testa. Genomgången är en sammanslagen genomgång och uppgiftsfas och de som vill kan 
delta i denna. Läraren anser att det är viktigt att ge konkreta exempel på hur olika funktioner 
kan användas så att eleverna blir mer motiverade. Resten av klassen kan välja att arbeta med 
litteraturen på egen hand under genomgången. Efter genomgången följer ytterligare en 
uppgiftsfas då eleverna själva testar samma moment som genomgången tog upp. De använder 
då sin kurslitteratur för att lösa uppgifter. Det förekommer även större projektuppgifter då 
eleverna själva får vara med och bestämma innehåll.    

4.4.4 Interaktivt inlärningsprogram 
Lärare 5 och 6 använder sig av ett interaktivt inlärningsprogram som heter I-point. I-point 
påminner mycket om upplägget kring ECDL-körkortet och består av totalt sju moduler som 
ska klaras av om eleven vill få det som motsvarar datakörkortet. Eleverna får vid 
introduktionen av ett nytt program testa sig själva i I-point i ett databaserat prov med 
flervalsfrågor. Om inte eleven klarar testet finns svarsresultatet som tydligt visar vilka delar 
eleven behöver läsa på och hänvisar sedan till olika kurser som finns i programmet. Kurserna 
består av filmatiserade bildspel med berättarröst där eleverna kan se och läsa hur olika 
funktioner i ett program utförs eller i vilka menyer man hittar olika verktyg. Därefter får 
eleverna tre försök på sig att göra provet på nytt tills det är godkänt. Minst 50% krävs för 
godkänt, 75% för väl godkänt och 85% för mycket väl godkänt. Lärarna håller även 
genomgångar vid introduktionen av varje ny modul och går då igenom grunderna i de olika 
programmen. Lärarna är noga med att betona vikten av att tyda programmets logiska 
uppbyggnad och förstå till exempel att om du vill formatera en text i Word är det i menyn 
Format som du kan hitta rätt verktyg. Utöver I-point lägger även lärarna in andra testmoment 
där eleverna t.ex. ska skapa en rapport i Word och formatera färdiga texter.  
 

4.5 Hjälpmedel i undervisningen 
Generellt för alla lärare är att samtliga använder sig av en dator som är kopplad till projektor 
när de ska ha en genomgång och visa eleverna något i ett program. På detta sätt kan alltså hela 
klassen se lärarens skärmbild på en projektorduk och följa hur läraren använder programmet 
och klickar bland menyer och verktyg.  
 
När det gäller skriftliga hjälpmedel varierar det desto mer. Lärare 1 och 4 använder sig helt av 
egenskapat material, dvs. häften som datalärarna satt ihop och som eleverna får utdelat till sig. 
Häftena innehåller rena uppgifter och instruktioner men även allmänna tips och förklaringar 
till hur verktyg och menyer kan användas. Lärare 1 uppmanar sina elever att anteckna i sina 
häften under genomgångar och häftena blir som personliga läroböcker för eleverna. Lärare 4 
ger förutom skriftliga uppgifter även ut uppgifter via det interna nätverket som eleverna får gå 
in på och hämta ifrån.  
 
Lärare 2 låter eleverna hämta sina uppgifter från det interna nätverket och det handlar till stor 
del om uppgiftsmaterial tillverkat av lärarna själva. Vid lektionstillfället rullas även en 
bokvagn in i klassrummet med omfattande ECDL-litteratur som används som referens-
litteratur. Förutom dessa böcker kan eleverna använda Internet, andra klasskamrater eller 
läraren som hjälp för att hitta lösningar på de uppgifter som läggs ut. Lärare 2 visar även en 
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tavla med illustrationer av enkla pausövningar som eleverna får utföra varje lektionspass när 
de arbetat länge med datorerna. Skolan arbetar med tretimmars arbetspass och dessa pass med 
pausgympa är en viktig del av lektionen. Tillsammans tar då alla en paus och stretchar nacke, 
axlar och rygg.  
 
Lärare 3 låter eleverna köpa litteraturen som används på kursen. Eleverna har då möjlighet att 
arbeta på egen hand, antingen hemma eller i lektionssalen. 
  
Slutligen har lärare 5 och 6 ett helt annat upplägg, där eleverna använder sig av det interaktiva 
inlärningsprogrammet I-point (se beskrivning ovan i avsnitt 4.4.4.).  

4.5.1 Brister i undervisningsmaterial 
Lärare 2 upplever att problem skapas delvis av att eleverna tycker det är krångligt att använda 
litteraturen som är omfattande och upplevs otydlig och krånglig. Böckerna är utformade med 
stora avsnitt om varje Officeprogram. Varje avsnitt har också en egen sidnumrering, dvs. om 
läraren säger att eleverna ska slå upp sidan 28, så finns alltså fyra eller fem olika sida 28 i 
boken beroende på vilket avsnitt som eleven ska arbeta med. Övningarna i litteraturen är till 
stor del utformade efter principen att eleven ska följa instruktioner eller leta reda på svaret för 
att få rätt lösning på problemet. Istället för att sitta och leta i böckerna är det då lättare att ropa 
på läraren och få hjälp utan att själv behöva jobba. 
 
Läraren 4 anser också att det är svårt att hitta kursmaterial som är anpassat efter olika 
program. Litteraturen som finns idag är för generell och det är därför som lärarna skapat eget 
material som är utformat efter de olika programmens behov och intresse. 
 
De problemsituationer som lärare 5 och 6 upplever har till stor del att göra med 
inlärningsprogrammet I-point. Programmet och de tester som ska utföras innehåller frågor 
som kräver exakt detaljminne när det gäller knappar och menyer, men innehåller också frågor 
som är invecklade och lätta att missförstå och därmed lätta att svara fel på. Eleverna blir 
snabbt trötta av allt läsande på skärmen och tappar motivation. 
 

4.6 Problemsituationer i klassrummet  
Utifrån de svarsresultat som kommit fram under intervjuerna har problemsituationerna 
sammanfattats i fyra olika grupper där lärarnas upplevelser beskrivs.  

4.6.1 Skillnader i kunskapsnivåer 
Den mest framträdande problemsituationen, som lärare 1 upplever, är att eleverna befinner sig 
på olika nivåer och att vissa har stora förkunskaper, arbetar snabbt och blir fort färdiga med 
uppgifterna, medan andra behöver mer tid. Detta ställer krav på läraren att kunna differentiera 
undervisningen och hantera dessa olika krav.  
 
Detta problem med olika kunskapsnivåer upplever även lärare 2. Eftersom eleverna arbetar 
med flera projektarbeten under kursens gång finns en risk att elever med hög motivation och 
ambition som jobbar ihop med lågpresterande elever dras ned under deras normala 
betygsnivå. Detta kan skapa frustration hos de starka eleverna eftersom de tycker att de får 
göra allt jobb. 
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4.6.2 Brist på motivation och ansvar  
Lärare 1 och 4 undervisar i Naturvetar- och teknikklasser där eleverna själva tar stort ansvar, 
arbetar självständigt och upplevs motiverade. Bara i några fall blir läraren tvungen att 
motivera eleverna för att de inte ska hamna efter. Lärare 4, som även undervisar andra -
program, upplever att motivationen klart varierar beroende på vilket program som undervisas. 
Med naturvetarna kan elevantalet vara 30 i ett klassrum utan problem, medan mindre 
motiverade klasser inte bör vara mer än ca 15 om det ska fungera på ett bra sätt. Vid vissa 
moment upplever lärare 1 att vissa elever tappar motivation och börjar då surfa på Internet. 
Detta blir ett störningsmoment och kräver att läraren ”jagar på” eleverna. 
 
Lärare 2 har också upplevt att eleverna inte har tålamod nog att själva söka kunskap i 
litteraturen utan blir otåliga och vill ha hjälp av läraren. Läraren upplever att vissa elever 
tappar motivation när de inte förstår litteraturen eller tvingas vänta på läraren och då börjar 
surfa på Internet eller prata med kompisar.  
 
Lärare 3 anser att det stora problemet är att det finns en brist på eget ansvar. Eftersom de 
undervisar i gymnasiekurser på vuxennivå har inte läraren samma ansvar för att eleverna 
befinner sig i lokalen eller är närvarande i samma utsträckning som på gymnasiet. Däremot 
kan läraren se ett tydligt samband mellan aktivitet på lektion och resultat på proven. De elever 
som avviker efter genomgången och ”ska jobba hemma”, får inte samma träning och därmed 
inte heller samma inlärning som de som sitter kvar och befäster kunskaperna med övningar. 
Detta är även något som bekräftas vid provtillfällena. 
 
Lärare 5 och 6 upplever att eleverna snabbt blir trötta av allt läsande på skärmen och tappar 
motivation och blir därmed också frustrerade. De svaga eleverna behöver här mycket stöd 
från läraren för att motiveras att jobba vidare och inte börja surfa på Internet. 

4.6.3 Lärarberoende 
Lärare 2 upplever att eleverna blir ”beroende” av läraren och det blir en stämning där alla ska 
ha hjälp samtidigt, vilket gör läraren stressad, eleverna irriterade och ljudnivån i klassrummet 
för hög.  
 
Lärare 5 och 6 beskriver att de svaga eleverna behöver mycket stöd från läraren för att 
motiveras att jobba vidare och inte börja surfa på Internet. 

4.6.4 Skolans bristande teknik 
I 4.6.2 beskrevs att lärare 1 anser att det finns elever som tappar motivation och börjar surfa 
på Internet. Detta blir ett störningsmoment som kräver lärarens uppmärksamhet och som 
troligen skulle avhjälpas om läraren kunde kontrollera Internettillgången i datasalen. Skolan 
har idag ingen möjlighet att tillfälligt stänga av Internet i datasalarna eftersom det skulle kräva 
en för dyr ekonomisk investering.  
 
Enligt lärare 5 och 6 har det på skolan också funnits tekniska problem med skolans nätverk 
och mailserver, vilket gör arbetet ännu svårare för lärarna. Lärarna antyder att de känner sig 
förbisedda och att det är svårt att få gehör för behoven. På skolan finns elever med låg 
motivation och även många dyslektiker som har svårt att arbeta utan datorns hjälp. När då 
skolans egen utrustning fallerar ökar frustrationen ännu mer hos dessa elever.  
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5. Diskussion 
Först kommer en diskussion om IT-undervisningens upplägg, därefter en diskussion om 
hjälpmedel och slutligen en diskussion om problemsituationer.   
 

5.1 Diskussion om IT-undervisningens upplägg 
Lärare 1 och 4 har anpassat kurserna efter gymnasieprogrammen, vilket överensstämmer med 
skolverkets tankar om elevanpassning efter studieinriktning som det står om i kursplanen. Att 
matematikintresserade naturvetarklasser riktar in Exceldelen mer mot detta än t.ex. 
handelselever känns naturligt och tillför nytta. Den mer övergripande läroplanen lägger stora 
önskemål om att eleverna ska lära sig ta initiativ och ansvar, lösa problem på egen hand och 
med andra samt förberedas inför arbetslivet.  
 
När det gäller ämnesintegrationen anser jag emellertid att lärare 4 bör lägga in tydligare 
ämnesövergripande moment på kursen tillsammans med t.ex. matematikämnet. Även om det 
finns en flexibilitet i att lösa det på ett informellt plan, tjänar nog alla på om det planeras och 
struktureras. På det viset kan undervisningen bli ännu mer förankrad i andra ämnen som 
eleverna har och nyttan med att lära sig olika program blir tydligare.  
 
Flera av lärarna är tydliga med att lägga in verklighetsförankrade moment i undervisningen, 
dels för att motivera men också för att ge förståelse för hur programvarornas olika funktioner 
ska kunna nyttjas i deras kommande arbetsliv. Speciellt lade lärare 1 stor vikt vid att eleverna 
skulle kunna skriva tekniska rapporter med korrekt formalia och layout. Lärare 2, 3 och 4 
hade också många moment som kopplade undervisningen till verklighetsbaserade 
användningsområden. Detta är viktigt för att skapa motivation hos eleverna. 
 
Lärare 1 och 4 undervisade likt det som Herskin (2001) beskriver som traditionell Hands-On-
undervisning, dvs. lektionen inleds med genomgång och därefter kommer en uppgiftsfas då 
eleverna får arbeta självständigt med uppgifter. Vissa av dessa uppgifter som lärarna utformat 
själva var skriftliga varianter på Pinocchiometoden, dvs. instruktioner som eleven bara 
behövde följa och utföra, utan direkta krav på att lära sig något. Jag anser att lärarna bör se 
över dessa delar för att se om materialet kan ändras. Det mesta materialet var utformat så att 
eleverna fick en ledtråd till hur de skulle lösa en uppgift och fick därefter själva söka fram 
svaret. Enligt Herskin (2001) påminner den typ av skriftliga instruktioner om det som han 
benämner som snabbreferenser och blir mer givande eftersom eleven uppmuntras att tänka 
och lösa problemet.  
 
Lärare 2 får in momenten med problemlösning, grupparbete och eget ansvar i undervisningen, 
i och med PBL-vinklingen, där eleverna utmanas att tänka och skapa projekt utifrån 
verklighetsbaserade problem. Detta är också den skola som mest utpräglat använder sig av de 
kognitiva och konstruktivistiska tankegångarna som enligt Säljö (2000) innebär att eleverna 
själva skapar sin kunskap i form av att söka information och förståelse via projekt- och 
grupparbeten. Alla skolor i undersökningen har emellertid i mer eller mindre utsträckning 
dessa inslag som även täcker det sociokulturella perspektivet, i och med att de har 
projektarbeten inlagda på kurserna. Det finns emellertid risker med att arbeta mycket i 
projektform, eftersom det inte passar alla elever och skillnaderna i kunskapsnivåer kan leda 
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till ojämn arbetsfördelning i projektgrupperna. Elever med hög ambition riskerar att prestera 
sämre än de brukar och får därmed sämre betyg bara för att de arbetar ihop med omotiverade 
elever. 
 
Lärare 3, 5 och 6 hade dock mer utpräglade inslag av behavioristiska tankar än de andra 
lärarna. Eleverna tog emot information eller en instruktion, utförde denna och fick feedback i 
form av bekräftelse när det blev rätt.  
 
Lärare 3 lät eleverna följa instruktioner steg-för-steg vid genomgången av ett uppgifts-
moment, där feedbacken eller bekräftelsen blev att de fick samma resultat på sina skärmar 
som läraren fick på sin projektorduk. Denna lärare följer det som Herskin (2001) beskriver 
som Pinocchiometoden där genomgång och uppgiftsfas var ihopslagna. Eftersom det finns en 
tydlig risk med denna metod att eleverna bara följer läraren och inte behöver tänka själva är 
den efterföljande lektionstiden då eleverna ska befästa kunskaperna oerhört viktig. Därför är 
lärarens oro över att vissa elever inte stannar och använder denna tid befogad. Jag tror att 
läraren inte nog kan poängtera för sina elever att de behöver stanna och befästa sina 
kunskaper medan de har det färskt i minnet. 
 
För lärare 5 och 6 var den behavioristiska synen väldigt tydlig i form av inlärnings-
programmet I-point. Eleverna läste sig till kunskap, gjorde tester som direkt gav svar när 
eleven klickade på ett svarsalternativ. Klickade eleverna fel kom lärdomen om att inte göra så 
nästa gång testet utfördes. Risken här är stor att den enskilde eleven inte bryr sig om att lära 
sig rätt svar, utan bara att undvika det som var fel förra gången. Grunden till I-point är ECDL-
körkortets tester som alltså också är utpräglat behavioristiska, vilket kan vara en faktor till 
varför de på senare år inte varit lika populära som de varit tidigare.   
 

5.2 Diskussion om hjälpmedel 
Alla lärare som intervjuades använder sig av dator som är kopplad till projektor när de ska ha 
en genomgång och visa eleverna något i ett program. Fördelen är att hela klassen kan se 
lärarens skärmbild på en projektorduk och följa hur läraren använder programmet och klickar 
bland menyer och verktyg. Herskin (2001) poängterar emellertid att elever lätt fastnar i 
detaljer när de har en datorskärm eller en projektorduk framför sig. Detta är speciellt allvarligt 
när läraren ska beskriva övergripande, principiella funktioner eller användningsområden, 
eftersom eleverna kan sluta lyssna om de ser en detalj som stjäl deras uppmärksamhet. Enligt 
Herskin (2001) bör läraren alltså inte visa något på projektor eller låta eleverna ha datorn på 
slagen när ett programs övergripande principer förklaras. Principer och procedurer bör visas 
genom visuella förklaringar som på ett enkelt och tydligt sätt visar ett problem och 
principerna till hur detta ska lösas. Detta kan alltså lättare ske t.ex. när läraren ritar på tavlan. 
Först därefter, när eleverna har fått en övergripande förståelse kan detaljer och programfönster 
visas. Ingen av lärarna som intervjuades antydde att de arbetade på detta sätt. Om Herskins 
teorier (2001) stämmer anser jag att detta är en allvarlig brist i dagens IT-undervisning. 

5.2.1 Bristande undervisningsmaterial 
Jag upplever att det finns ett klart missnöje bland lärarna med den litteratur och det 
undervisningsmaterial som finns på marknaden idag. Lärare 4 anser att kurslitteratur som görs 
är för generell och passar inte in på olika typer av elever och program. Den litteratur som är 
kopplad till ECDL-körkortets upplägg anses av lärare 2 vara för krånglig och svårtillgänglig 
för eleverna. På grund av litteraturen har denna lärare fått en stressig situation där eleverna 
väljer att ropa på läraren istället för att tränga igenom den omfattande litteraturen. Det verkar 
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även som om litteraturen liknar det interaktiva inlärningsprogrammet I-point i sin 
behavioristiska stil. Denna stil som enligt Herskin (2001) eliminerar minnesproblematiken, 
men som dessutom eliminerar all inlärning eftersom eleven inte behöver tänka själv, utan bara 
följa instruktionerna. När det slutligen gäller I-point anser lärare 5 och 6 själva att det finns 
många nackdelar med inlärningsprogrammet. Eleverna måste för det första träna in ett exakt 
detaljminne, något som vid användning av modern programvara inte behövs eftersom man 
t.ex. enkelt kan testa en annan meny om den första var fel. Programmet innehåller även 
uppenbart invecklade frågor som är lätta att misstolka och tar heller inte hänsyn till att det kan 
finnas flera olika vägar till en och samma funktion i ett program, t.ex. genom att använda 
kortkommandon, använda verktygsknappar eller gå via menyer. Detta skapar frustration hos 
eleverna och får dem att tappa motivation eftersom de inte lär sig för att ha nytta av 
kunskapen utan för att klara av ett test. Eftersom skolan som använder I-point även lägger in 
övningar som tagits fram av lärarna själva, anser jag att det finns anledning att utveckla och 
utöka dessa övningar istället för att fokusera kursen kring inlärningsprogrammet. Testerna 
kanske kan vara vettiga att ha som ett komplement till ett mer elevanpassat material. Som i 
avsnitt 5.1 skulle Herskins snabbreferens (2001) kunna vara en möjlig lösning, eftersom 
materialet kan anpassas efter elever och samtidigt ger eleverna råd om hur de kan lösa 
uppgifter, utan att avslöja exakt hur de ska gå tillväga. 
  

5.3 Diskussion om problemsituationer i klassrummet 
På samma sätt som problemsituationerna redovisades i fyra olika grupper i empirikapitlet 
(4.6) kommer även diskussionen att ske indelad i fyra grupper.  

5.3.1 Skillnader i kunskapsnivåer 
Problemet med att elever har olika förkunskaper och arbetar olika snabbt finns troligen i alla 
skolans ämnen och är således inget specifikt för just IT-undervisning. Skolverket säger att 
eleverna ska utveckla sin förmåga att ta initiativ och lösa problem självständigt. De elever 
som arbetar snabbt har här ett tillfälle att göra detta. Herskin beskriver genomgången som den 
viktiga synkroniserande delen av lektionen. Under genomgången ges en gemensam 
grundkunskap så att läraren är säker på att eleverna har något att utgå ifrån när de ska börja 
arbeta med programmet. Därefter följer den uppgiftsfas som bör utformas differentierat med 
extrauppgifter till dem som arbetar snabbt. Enligt mina egna erfarenheter som lärare vet jag 
att detta visserligen skulle innebära ett extraarbete för läraren, men har väl ett lager av 
extrauppgifter tagits fram, kan dessa användas flera gånger och av olika lärare. Dessa 
extrauppgifter, eller VG/MVG-uppgifter kan även ge chansen till elever som haft otur med 
medarbetare vid projektarbeten och som vill visa vad de kan för att kanske uppnå ett högre 
betyg.  

5.3.2 Brist på motivation och ansvar 
Av egen erfarenhet vet jag att inlärning av programvaror ofta kräver att den som ska lära sig 
måste sitta och koncentrera sig på en dataskärm under lång tid. Detta kräver mycket 
tankearbete, det är ansträngande för ögonen och att det hela tiden handlar om problemlösning 
och koncentration. Helt naturligt blir eleverna trötta och speciellt gäller detta när det är något 
svårt som ska lösas och den litteratur som finns till förfogande är omfattande och svår att 
förstå. De lärare som har minst problem med omotiverade elever undervisar mest NV-elever, 
vilka kanske inte ska jämföras med andra skolor och program eftersom dessa elever generellt 
verkar ha en högre motivation än andra klasser. Lärarna med dessa elever är däremot 
angelägna om att lägga in moment, ibland till och med ämnesövergripande, som ska vara 
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verklighetsförankrade och som de direkt kan se en nytta med att lära sig. Speciellt gäller detta 
matematik, men även andra ämnen.  
 
När det gäller pausgympa, som lärare 2 använde, kan faktiskt en anledning till att inte lägga in 
pausgympa vara om eleverna har så korta lektionspass att tiden blir dyrbar och eleverna måste 
ägna all tid åt uppgifterna. Sitter eleverna länge vid datorerna anser jag att det däremot kan 
vara vettigt att lägga in kortare pauser med pausgympa för att få in eleverna i ett ergonomi- 
och hälsotänkande, vilket faktiskt ingår i kursplanen för Datorkunskap (SKOLFS 2000:27). 
Däremot ska man nog vara försiktig med att låta eleverna ta en paus för att surfa på Internet 
en stund. Dels får de ingen vila för hjärnan, ögonen och den statiska arbetshållningen och dels 
kan motivationen sänkas ytterligare när eleverna efter pausen tvingas stänga ned Internet och 
arbeta med de ”tråkiga” uppgifterna igen. Bristen på motivation och ansvar ter sig ännu 
tydligare när eleverna är hänvisade till svårtolkat eller krävande undervisningsmaterial. 
Omfattande texter och svårtillgängliga instruktioner som kräver mycket detaljminne gör att 
eleverna snabbt blir trötta och förlorar motivationen. Det finns enligt lärare 3 även en tendens 
att elever har en övertro på sina kunskaper och inte lägger ned tillräckligt med tid och arbete 
på att befästa sina kunskaper som de fått vid genomgångar. Ofta visar det sig vid provtillfällen 
att de som varit aktiva på lektion klarar sig bättre än de som förlitar sig på att de minns det 
som sades vid genomgången. 

5.3.3 Lärarberoende 
Lärarberoendet kommer enligt Herskin (2001) av att någon del av upplägget på kursen är 
utformat på fel sätt. Antingen är genomgångarna för inriktade på minnesdetaljer som eleverna 
inte har möjlighet att minnas och därför kör fast eller att materialet är för otydligt så att 
eleverna inte förstår principerna kring programmet och hur de ska arbeta med det. I de fall 
med lärare 2, 5 och 6 som kom upp under undersökningen berodde troligen lärarberoendet på 
att litteraturen var för omfattande och krånglig eller att inlärningsprogrammet gjorde eleverna 
trötta och omotiverade. Oavsett vilket det var, behövdes läraren för att förklara eller motivera, 
vilket skapade en stressig situation för läraren och frustration hos eleverna. Jag anser att 
lärarna bör se över sitt undervisningsmaterial och överväga att ersätta det med specialanpassat 
material som är utformat efter elevernas studieinriktning och som kan skapa högre motivation. 
Herskin (2001) rekommenderar att använda snabbreferenser, dvs. korta allmänna instruktioner 
med tips till hur man kommer igång med ett program, vilka möjligheter och funktioner som 
finns. Snabbreferensen innehåller inga konkreta instruktioner utan endast hänvisningar som 
eleven sedan får använda för att själv lösa problemet och hitta rätt. Detta skulle kunna vara en 
lösning både på lärarberoendet och på det bristande undervisningsmaterial som flera lärare 
berättat om.  

5.3.4 Bristande teknik 
Det är olyckligt om en skolas bristande teknik ska vara ett skäl för att elever blir omotiverade 
eller att kurser blir lidande. IT-kurser är väldigt sårbara om en skolas datasystem skulle sluta 
fungera eller om ett nätverk plötsligt blir överbelastat. Det är viktigt att lärarna på en skola 
känner att de kan lita på datasystemet och att det är minimalt med krångel. En satsning på bra 
system, som även möjliggör det för läraren att stänga av Internet i en datasal eller för en grupp 
elever när det inte behövs under ett lektionspass, kan vara en meningsfull investering, även 
om det på kort sikt kanske blir en dyr investering. Om eleverna vet att de inte kan gå ut på 
Internet under lektionstid, finns heller inte frestelsen att slösa bort lektionstid på Internet. Den 
skola som uttryckte önskemål om bättre teknik och stabilare servrar antydde att de inte var 
prioriterade och att det var svårt att få de ansvariga att förstå deras problematik. Eftersom 
många elever hade speciella behov av fungerande datautrustning eller en övergripande låg 
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motivation blev problemet desto större. Jag anser att det är väldigt viktigt att sådana problem 
kommer fram och inte stannar hos berörda lärare som i det tysta känner sig missnöjda och 
förbisedda, utan att det kommer till rektors och kanske även kurators kännedom eftersom det 
handlar om elever med speciella behov. 
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6. Slutsats 
 
I slutsatsen återkopplas diskussionsresultaten med den inledande problemformuleringen. 
Slutsatsen ska alltså besvara frågeställningarna och uppfylla det syfte som beskrevs i 
inledningskapitlet. 
 
 
Slutligen vill jag knyta an till de ursprungliga frågeställningar som sattes upp i inledningen av 
uppsatsen där syftet var att undersöka hur datalärare vid olika gymnasieskolor i en svensk 
kommun lägger upp den grundläggande IT-undervisningen om programvaror och om lärarna 
upplevt några pedagogiska problemsituationer under lektionerna. Problemformuleringen var 
indelad i tre delfrågor där den första var: 
 
1. Hur är undervisningen om programvaror upplagd i ämnet Datorkunskap av lärare på fem 
olika gymnasieskolor i en svensk kommun? 
 
Två av lärarna arbetar med genomgång och därefter uppgiftsfas med egenutformat material. 
En lärare har en integrerad genomgång- och uppgiftsfas där eleverna följer lärarens 
instruktioner och där eleverna sedan arbetar med kurslitteratur. En lärare arbetar med PBL-
inriktning där en stor del av kursen går ut på att elever självständigt eller i projektgrupper 
löser uppgifter utifrån verklighetsbaserade problemställningar. De två lärare som arbetar 
tillsammans använder det interaktiva inlärningsprogrammet I-point som eleverna använder för 
att både testa sina datakunskaper, men som även innehåller undervisningskurser som eleverna 
kan följa och få instruktioner ifrån. 
 
Den andra delfrågan var: 
 
2. Vilka hjälpmedel används för att förmedla informationen? 
 
Alla lärare introducerar nya avsnitt och nya program med genomgångar då de använder dator 
och projektor. Ingen av lärarna antyder att de skiljer övergripande principer från detaljer när 
de har genomgångar, vilket enligt Herskin (2001) kan leda till sämre helhetsförståelse av 
programmet. När det gäller undervisningsmaterialet finns enligt lärarna brister. Litteratur som 
finns på marknaden är ofta för generell för att passa olika studieinriktningar och har ofta 
pedagogiska brister. Lättolkat material som är anpassat efter verkligheten och efter elevernas 
situation skapar motivation, medan omfattande material som kräver detaljminne ofta skapar 
frustration och låg motivation. Det är att rekommendera att lärarna skapar eget material som 
är differentierat, utan krav på detaljminne och anpassat efter elevernas verklighet och behov. 
 
Den tredje delfrågan som ställdes upp i problemformuleringen var: 
 
3. Vilka pedagogiska problemsituationer upplever lärarna vid undervisning av programvaror i 
ämnet Datorkunskap? 
 
Problemsituationerna delades in i fyra grupper utifrån intervjusvaren: 
 

• Skillnader i kunskapsnivåer. Detta ställer krav på läraren som måste differentiera 
upplägget eftersom elever har olika förkunskaper och arbetar olika snabbt. Dessa 
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skillnader kan även ställa till det när elever ska arbeta i grupparbeten då motiverade 
elever kan känna att de får dra det tyngsta lasset. 

 
• Brist på motivation och ansvar. Motivationen kan skilja sig åt mellan olika program. 

Verklighetsanpassade uppgifter har lättare att uppehålla motivationen medan 
omfattande och svårtolkat undervisningsmaterial gör eleverna omotiverade. Det finns 
en tendens att eleverna har en övertro på sina IT-kunskaper och inte tar ansvar för att 
öva och befästa instruktioner från genomgångar.   

 
• Lärarberoende. Elever kan bli beroende av lärarens hjälp när kursmaterial är 

bristfälligt eller för svårtolkat. Lärarens klassrumssituation blir stressande och elever 
blir frustrerade när de får vänta på hjälp. Ett förslag är att se över kursmaterialet så att 
eleverna kan klara sig bättre på egen hand. 

 
• Skolans bristande teknik. Eftersom IT-kurser är sårbara mot fallerande system är detta 

en viktig fråga. Dåligt fungerande teknik kan snabbt göra elever omotiverade. 
Möjligheten att stänga av Internet när det inte behövs kan eliminera frestelsen för 
eleverna att surfa istället för att arbeta. Lärare bör göra ledning uppmärksam på att 
dessa rutiner ses över. 

 

6.1 Slutord - Förslag till fortsatt forskning 
Den undersökning som gjorts har uteslutande varit utifrån lärarnas synvinkel och deras 
uppfattningar om IT-undervisning och problemsituationer. Om jag istället för att intervjua 
lärarna hade deltagit vid deras lektioner kanske intrycken hade varit annorlunda, för att inte 
tala om vilka intryck som kunde ha kommit fram om eleverna själva intervjuats. Det var 
emellertid inte avsikten med detta arbete, men skulle absolut vara ett möjligt och intressant 
område att forska vidare kring.  
 
Slutligen vill jag säga att det varit intressant att göra denna undersökning. IT-området har i 
nuläget inte många år på nacken och undervisningen kring IT ännu färre. De teorier som 
präglar skolor och undervisningsmaterial idag kommer säkert att vara förändrat om några år 
och kanske kan denna uppsats vara med och hjälpa lärare att lösa några av de 
problemsituationer som finns i gymnasieskolan inom IT-undervisningen. 
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