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SAMMANFATTNING  

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur datorerna som finns i skolan används. 

 

 Kan man se några tydliga skillnader mellan en innerstadsskola och en förortsskola? 
 Hur ser elevernas datavanor ut? 

 

Metod 
Min uppsats är en kvantitativ studie. För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig 

av en enkät. Enkäten som jag har gjort är till stora delar hämtad från examensarbetet Datorer i 

skolan som skrevs på Idrottshögskolan för 10 år sedan. Jag tyckte att många av deras frågor 

var intressanta och fortfarande aktuella. 

 

Resultat 
Svaren från enkäten visade att datorn används mest i ämnen som matematik, svenska och 

engelska i förortsskolan medan i innerstadsskolan har man använt datorn i svenska, engelska 

och bild. I innerstaden använder man ofta datorn till att hämta information från Internet och 

göra presentationer i t.ex. PowerPoint. Förortseleverna använder också datorn till att hämta 

information från Internet. En annan skillnad mellan de två skolorna är att man i förorten låter 

eleverna i högre grad använda datorn även till annat än skolarbete medan det sällan händer i 

innerstaden. 

Det fanns många fler likheter än olikheter mellan skolorna. Alla barnen i båda skolorna tyckte 

om att arbeta med datorer vilket inte är så förvånande i dessa tider då datorerna har blivit så 

vanliga. 

 

Slutsats 
Datorn har blivit en naturlig del i elevernas sökning efter information. Datorn används också 

mycket till att jobba med skolans kärnämnen som t.ex. matematik, svenska och engelska 

vilket är bra för den ökade måluppfyllelsen som det ofta pratas om i dagens skola. Mycket 

hänger dock på lärarens datautbildning och inställning till att integrera datorn i 

undervisningen. 
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1. INLEDNING 

 

1.1 Introduktion 
Under de senaste tio åren har datorerna blivit mer och mer en naturlig del av undervisningen 

för elever i den svenska skolan. Samtidigt pratas det och skrivs mycket om skillnaderna 

mellan skolor som ligger i innerstaden och skolor i förorten. Är det så att eleverna i 

innerstaden använder datorn mer i sin undervisning? Skiljer det sig mellan skolorna i hur man 

använder skolornas datorer? Jag tycker att det skulle vara intressant att undersöka om det 

finns skillnader mellan en innerstadsskola och en förortsskola när det gäller deras 

datoranvändning. 

 

 

1.2 Bakgrund 
Det har gått mer än 35 år sedan datorernas introduktion i skolan. I slutet av 60-talet lades den 

första motionen i riksdagen som handlade om att introducera datorer i skolan. Man startade 

försöksverksamhet i början av 70-talet och kom fram till att det skulle vara möjligt att få in 

datorer i skolan på ett bra sätt. 1 På den tiden kostade datorer väldigt mycket pengar trots att 

användningsbarheten var begränsad, därför var det inte heller konstigt att man kom fram till 

att datorer behövdes endast på gymnasiet.2 Lärare som var intresserade av datorer, oftast 

lärare i matematik och NO, blev dataansvariga på skolorna och började leda utvecklingen 

framåt. De tog hand om dataundervisningen vars “undervisningstid ofta togs från fria 

aktiviteter“.3  

 

1984 beslutade riksdagen att datorerna även skulle användas i högstadiet. Eleverna skulle på 

80 undervisningstimmar lära sig “om, med och av datorer”4 “Cirka 65 procent av alla datorer 

som inköptes var av märket “Compis” “5  Eftersom datorerna vid den tiden var så dyra valde 

man att sätta alla datorer i en sal och bedriva undervisningen i halvklasser. “Att datorerna 

placeras i en datorsal är fortfarande det vanliga på högstadiet och gymnasiet”6  

                                                           
1 Ulla Riis, IT i skolan mellan vision och praktik: en forskningsöversikt (Stockholm: Liber, 2000), s.9. 
2 Riis, s.10. 
3 Skolverket, Datorn i undervisningen (Stockholm: Liber, 1994), s.8. 
4 Riis, s.10f. 
5 Riis, s.11. 
6 Katarina Öhman, Läraren eleven datorn (Stockholm: Liber, 1996), s.30. 

4 



 

 

Det första man fick lära sig var att programmera. I slutet av 80-talet kom de första 

ordbehandlingsprogrammen som ca 5 år senare följdes av Internet.7 “ Internet öppnar nya 

möjligheter för skolan”8 Man kan nu leta fram information  som inte finns i läroböcker eller i 

uppslagsverk. Eleverna kan även “publicera sitt arbete så att många människor kan läsa det”9 

En annan fördel med Internet är att eleverna kan, på ett enkelt sätt, kommunicera med 

människor från andra länder. Men möjligheterna med Internet medför även problem. 

Informationen på Internet kan läggas ut av vem som helst och därför blir det viktigt att vara 

källkritisk till informationen man får fram.10 

 

I slutet av 90-talet närmare bestämt år 1999 börjar “ytterligare en nationell satsning , där 

regeringen avsätter 1,5 miljarder kronor för att stimulera IT-användningen i undervisningen. 

[…] Satsningen kallas “Lärandets verktyg” och ofta också “ITiS”, IT i skolan.[…] Satsningen 

som från början var starkt teknikinriktad har ändrat karaktär och i stället betonas framför allt 

arbetslagsarbete, med en målsättning att genomföra skolutvecklingsarbete där IT är 

integrerat.”11 

 

För att stimulera och få med så många lärare som möjligt i denna satsning fick alla som var 

med en dator som de kunde ha hemma, men kravet var att de avslutade kursen med godkänt 

resultat. Huvudsyftet med ITiS satsningen var att “stödja utvecklingen av undervisningen”12 

med stöd av informationstekniken. “Trots ambitionerna i satsningen för att främja 

datoranvändningen i skolorna blev framgångarna inte särskilt stora. Det var eldsjälar och en 

begränsad skara lärare inom olika ämnesgrupper som fortsatte att utnyttja datorn i 

undervisningen.”13 

 

 

 

 

                                                           
7 Gunilla Jedeskog, Ny i klassen (Solna: Ekelunds förlag AB, 2000), s.20. 
8 Una Cunningham, Staffan Andersson, Läraren eleven Internet (Stockholm: Liber, 1997), s.16. 
9 Cunningham, Andersson, s.17. 
10 Cunningham, Andersson, s.17. 
11 Jedeskog, s.17. 
12 Lennart Fahlén, IT- valla för god skolutveckling? (Linköping: Linköpings universitet, 2001), s.11. 
13 Fahlén, s.13. 
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1.3 Forskningsläge 

 
Det finns en del forskning kring IT och de olika satsningarna som har gjorts de senaste 35 

åren. Lars Bolander har forskat i ämnet och skrivit en rapport där han beskriver hur det gror i 

Sveriges skolor och att vi ligger väl framme när det gäller IT i skolan. Problemet är att 

satsningar som genomförs ger resultat för stunden men för att de ska ge resultat i ett längre 

perspektiv krävs det att det finns eldsjälar som driver verksamheten framåt. Den tekniska 

utvecklingen på området gör också att det hela tiden behövs fortbildning för lärarna.14 

 

Annan intressant forskning som har gjorts på området är ett examensarbete som är gjort på 

Idrottshögskolan för 10 år sedan. Författarna till detta arbete har tittat på många liknande 

frågor som har varit intressanta för mig. T.ex. tog de reda på vad datorerna användes till i 

skolan och det var främst till att renskriva texter i ordbehandlingsprogram. För 10 år sedan 

som de gjorde sin undersökning var Internetanvändningen inte så utbredd eftersom det bara 

hade funnits i några år så resultatet är logiskt. En annan intressant sak som de tog upp i sitt 

arbete är lärarkompetensen och vilken utbildning lärarna har med sig från sin lärarutbildning. 

Lärarnas kompetens var då låg och man köpte in datorer som de flesta lärarna inte hade 

utbildning i hur man bäst använder dem i undervisningen. 

Deras forskning visar också att eleverna är väldigt positiv inställda till att använda datorerna i 

skolan. Ingen elev svarade negativt på frågan om de tycker att det är roligt att jobba med 

datorer.15 
 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur datorerna som finns i skolan används. 

 

 Kan man se några tydliga skillnader mellan en innerstadsskola och en förortsskola? 
 Hur ser elevernas datavanor ut? 

 

 
                                                           
14 Lars Bolander, It i skolan (Farsta: Teldok, 1995), s.9. 
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2. Metod 
 

Min uppsats är en kvantitativ studie. För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig 

av en enkät. Enkäten som jag har gjort är till stora delar hämtad från examensarbetet Datorer i 

skolan som skrevs på Idrottshögskolan för 10 år sedan. Jag tyckte att många av deras frågor 

var intressanta och fortfarande aktuella. Därtill möjliggörs en jämförelse mellan deras resultat 

och mina resultat. 

 

 

2.1 Urval 
 

De som deltog i enkäten var 24 st skolår 6 elever från en innerstadsskola i Stockholm och 21 

st skolår 6 elever från en skola i en Stockholmsförort. Jag valde dessa två skolor för att jag har 

kontakter där. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Från början hade jag tänkt dela ut enkäter i två innerstadsskolor och två förortsskolor men det 

skulle ta för lång tid att ordna och genomföra så jag bestämde mig för att ta en skola av varje. 

Jag använde mig av en enkät med frågor som jag trodde skulle besvara mina frågeställningar.  

 

 

2.3 Procedur 

 

Jag började med att skriva ett utskick till elevernas målsman där jag kort berättade vem jag 

var och att jag skrev ett examensarbete om datoranvändningen i skolan. Vidare frågade jag 

om de ville ställa upp och svara på en enkät. Klassläraren klippte in mitt utskick i veckobrevet 

som sedan skickades till föräldrarna. På utskicket fanns en ruta där de föräldrar som inte ville 

att deras barn skulle medverka kunde kryssa i. Ingen av föräldrarna kryssade i den rutan. 

Sedan bestämde vi en dag med varje lärare och jag åkte dit och genomförde enkäten. På det 

sättet kunde jag svara på eventuella frågor, samtidigt som jag poängterade för eleverna att det 
                                                                                                                                                                                     
15 Hans Almström, Patric Alvring, Datorer i skolan, (Stockholm: Idrottshögskolan, 1997), s.38f. 
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var viktigt för mig att de svarade på alla frågor. 

 

 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 

Att använda mig av en enkät tyckte jag var ett relevant sätt för att få svar på mina 

frågeställningar. Genom att vara på plats och svara på frågor från eleverna lyckades jag få alla 

elever utom två att svara på alla mina frågor. På fråga nr 9 var det två elever från 

förortsskolan som inte svarade. Däremot hade jag inget externt bortfall i min undersökning.  

Eftersom underlaget för denna undersökning består av endast två klasser så kan man inte dra 

några större slutsatser av den men man få en inblick i hur det kan se ut på två vanliga skolor. 

För att man ska kunna komma fram och se skillnader mellan innerstadsskolor och 

förortsskolor krävs att enkäter lämnas ut till många fler skolor. 
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3. RESULTAT 
 

Enkäten som jag delade ut i två skolår 6 klasser gav följande resultat. 

 

Fråga nr 1 tar upp könsfördelningen i klassen. 

 

Tabell 1. Könsfördelning  

 

    pojke  flicka  totalt 

 

Innerstadsskola  13 st (54%) 11 st (46%) 24 st  

Förortsskola   16 st (76%) 5 st  (24%) 21 st 

 

 
 

Kommentar: Tabellen visar att innerstadsskolan har en jämnare fördelning mellan flickor och 

pojkar i klassen. 
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Fråga nr 2 tar upp om eleverna tycker om att arbeta med datorer. 

 

Tabell 2. Tycker du om att arbeta med datorer? 

    ja  nej 

Innerstadsskola   24 st (100%) 0 st (0%) 

Förortsskola    21 st (100%)  0 st (0%) 

 
Kommentar: Tabellen visar att det är populärt att använda datorerna i skolan. Alla elever i 

båda skolorna svarade att de tycker om att arbeta med datorer. 

 

 

Fråga nr 3 handlar om hur många av eleverna som har dator hemma. 

 

Tabell 3. Har du dator hemma? 

    ja   nej 

Innerstadsskola  24 st (100%) 0 st (0%)   

Förortsskola   17 st (81%) 4 st (19%) 

 
Kommentar: Tabellen visar att alla elever som går på innerstadsskolan har dator hemma 

medan 19% av eleverna på förortsskolan saknar dator hemma. 
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Fråga nr 4 tar upp hur ofta eleverna använder skolans datorer. 

 

Tabell 4. Hur ofta använder du skolans datorer? 

 

   varje dag  ofta  sällan  aldrig 

Innerstadsskola 1 st (5%)  9 st (37%) 14 st (58%) 0 st (0%) 

Förortsskola  1 st (5%)  9 st (43%) 11 st (52%) 0 st (0%) 

 

 
 

Kommentar: Tabellen visar att det inte är någon större skillnad alls på hur ofta eleverna 

använder skolans datorer. 58% i innerstadsskolan, respektive 52% i förortsskolan svarar att de 

använder skolans datorer sällan. 
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Fråga nr 5 handlar om hur ofta eleverna använder skolans datorer till annat än skolarbete. 

 

Tabell 5. Hur ofta använder du skolans datorer till annat än skolarbete? 

   varje dag  ofta  sällan  aldrig 

Innerstadsskola  1 st (5%)  0 st (0%) 17 st (70%) 6 st (25%) 

Förortsskola   3 st (14%)  9 st (43%) 8 st (38%) 1 st (5%) 

 
Kommentar: Tabellen visar att i innerstadsskolan använder 70% av eleverna datorn sällan 

eller aldrig till annat än skolarbete medan i förorten använder 38% av eleverna den sällan och 

hela 43% ofta till annat som tex att gå in på Internet på rasterna. 

 

Fråga nr 6 tar upp om eleverna tycker att det finns tillräckligt med datorer i skolan. 

 

Tabell 6. Tycker du att det finns tillräckligt med datorer i skolan? 

    ja  nej 

Innerstadsskola  16 st (67%) 8 st (33%)  

Förortsskola    14 st (67%) 7 st (33%) 

 
Kommentar: Tabellen visar att ca 2 av 3 tycker att det finns tillräckligt med datorer i båda 

skolorna.
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Svaren på fråga nr 7 visar hur många av eleverna som vill använda datorn mer på lektionerna.  

 

Tabell 7. Vill du använda datorn mer på lektionerna? 

    ja  nej  

Innerstadsskola  21 st (87,5%) 3 st (12,5%) 

Förortsskola   18 st (86%)    3 st (14%) 

 

  
Kommentar: Tabellen visar att 87,5% av eleverna i innerstadsskolan är positivt inställda till 

att använda datorn mer i undervisningen. 12,5% är inte det. I förortsskolan är 86% positiva till 

datorer på lektionerna medan 14% ger ett negativt svar. 

 

 

På fråga nr 8 ville jag veta inom vilka ämnen som eleverna använt datorn till. 

 

Tabell 8. Inom vilka ämnen har du använt datorn? 

 

   NO SO Matte   Sv. Eng Musik    Bild  ___Annat 

Innerstadsskola 4  2  0    5   11          1        5             9  

Förortsskola  3  3  16  14  16    1             1             0  

 

Kommentar: På denna fråga kunde man kryssa i på flera svarsalternativ. Man kan se att 

innerstadsskolan har jobbat med datorer framförallt på engelska lektionerna. Förortsskolan har 

använt datorn i fler ämnen, mest i matematik, svenska och engelska.  
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Svaren på fråga nr 9 visar vad eleverna på innerstadsskolan använder datorn till och hur ofta. 

 

Tabell 9. Vad använder du datorn till i skolan och hur ofta? 

 

Innerstadsskola   varje dag ofta  sällan  aldrig 

 

Skriva arbeten    1 st (4%) 8 st (33%) 14 st (58%) 1 st (4%) 

Hämta info. på Internet    0 st (0%) 13 st (54%) 11 st (46%) 0 st (0%) 

Spela spel    1 st (4%) 5 st (21%) 11 st (46%) 7 st (29%) 

Presentationer( tex PowerPoint) 0 st (0%) 12 st (50%) 11 st (46%) 1 st (4%) 

Skicka e-mail    0 st (0%) 7 st (29%) 15 st (62,5%) 2 st (8,5%) 

Övrigt…………………… 

 

Kommentar: Tabellen visar att få elever använder datorn varje dag men samtidigt är det också 

få som aldrig använder skolans datorer. 

 

 

Svaren på fråga nr 9 visar vad eleverna på förortsskolan använder datorn till och hur ofta. 

 

Tabell 9. Vad använder du datorn till i skolan och hur ofta? 

 

Förortsskola   varje dag ofta  sällan   aldrig  ej svar 

 

Skriva arbeten  1 st (5%) 5 st (24%) 11 st (52%) 2 st( 9,5%)  2 st (9,5%) 

Hämta info. på Internet  1 st (5%) 15 st (71,5%)  3 st (14%) 0 st (0%) 2 st (9,5%) 

Spela spel  2 st (9,5%) 5 st (24%)   8 st (38%) 4 st (19%) 2 st (9,5%) 

Presentationer  2 st (9,5%) 6 st (28,5%)   8 st (38%) 3 st (14%) 2 st (9,5%) 

Skicka mail  4 st (19%) 4 st (19%)   6 st (28,5%) 5 st (24%) 2 st (9,5%) 

Övrigt………………… 

 

Kommentar: Här är det en större spridning mellan svaren. Tabellen visar att flest elever 

använder datorn ofta för att hämta information från Internet. 
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På fråga 10 får eleverna på innerstadsskolan bedöma vad de är bra på när det gäller datorer. 

 

Tabell 10. Vad är du bra att använda datorn till? 

 

Innerstadsskola  bra  ganska bra ganska dålig  dålig 

 

Skriva arbeten   17 st (71%) 7 st (29%)   0 st (0%)  0 st (0%) 

Hämta info. på Internet   20 st (83%) 4 st (17%)   0 st (0%)  0 st (0%) 

Spela spel   17 st (71%) 6 st (25%)   1 st (4%)  0 st (0%) 

Presentationer(tex PowerPoint)11 st (46%) 12 st (50%)   1 st (4%)   0 st (0%) 

Skicka mail   15 st (62%) 6 st (25%)   2 st (8%)  1 st (4%) 

Övrigt…………………. 

 

Kommentar: Tabellen visar att mellan 62 och 83% av eleverna gör bedömningen att de är bra 

på att skriva arbeten, hämta information från Internet, spela spel och skicka e-mail. 

 

 

 

På fråga 10 får förortsskolans elever bedöma vad de är bra på när det gäller datorer. 

 

Tabell 10. Vad är du bra att använda datorn till? 

 

Förortsskola    bra  ganska bra ganska dålig  dålig 

 

Skriva arbeten    8 st (38%) 10 st (48%)   3 st (14%)  0 st (0%) 

Hämta info. på Internet   15 st (71,5%)  6 st (28,5%)   0 st (0%)  0 st (0%) 

Spela spel   15 st (71,5%)  5 st (23,5%)   1 st (5%)  0 st (0%) 

Presentationer(tex PowerPoint)7 st (33,5%)  9 st (43%)   3 st (14%)   2 st (9,5%) 

Skicka mail   13 st (62%)  6 st (28,5%)   1 st (5%)  1 st (5%) 

Övrigt…………………. 

 

Kommentar: Tabellen visar att det är samma tendens på förortselevernas svar dvs. att eleverna 

anser att de är bra eller ganska bra datoranvändare. 
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Fråga nr 11 handlar om lärarna och hur eleverna bedömer deras datorkunskaper. 

 

Tabell 11. Tycker du att din/dina lärare har tillräckliga datorkunskaper? 

 

    ja   nej  

Innerstadsskola   21 st (87,5%)  3 st (12,5%)  

Förortsskola   5 st (24%)  16 st (76%) 

 

 

 

Kommentar: Tabellen visar att förortsskolans elever inte anser att deras lärare har tillräckliga 

kunskaper i data. 
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4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 
Syftet med min uppsats var att ta reda på hur datorerna som finns i skolan används. Jag ville 

även se om det fanns några tydliga skillnader mellan innerstads och förortsskolan när det 

gäller elevernas datavanor. Svaren från enkäten visade att datorn används mest i ämnen som 

matematik, svenska och engelska i förortsskolan medan i innerstadsskolan har man använt 

datorn i svenska, engelska och bild. I innerstaden använder man ofta datorn till att hämta 

information från Internet och göra presentationer i t.ex. PowerPoint. Förortseleverna använder 

också datorn till att hämta information från Internet. En annan skillnad mellan de två skolorna 

är att man i förorten låter eleverna i högre grad använda datorn även till annat än skolarbete 

medan det sällan händer i innerstaden.  

 

Eleverna tillåts nu använda information från Internet till sina arbeten. För tio år sedan var 

Internet nytt och användes inte lika mycket till informationssökning. Istället var det vanligt att 

man först lärde sig att handha datorn dvs. man lär sig datorns funktioner och sedan användes 

datorerna till att renskriva texter i ordbehandlingsprogram. Lärarna tyckte då att fördelen att 

göra på detta sätt var att eleverna använde skolans dyrköpta datorer och samtidigt blev det 

lättare för dem att läsa och rätta elevernas texter. 

 

Synen på lärarens datorkunskaper skiljer sig också mellan skolorna. Innerstadseleverna tycker 

att deras lärare har tillräckliga datorkunskaper medan förortseleverna tycker tvärtom. Deras 

lärare har inte tillräckliga kunskaper enligt dem. Lärarnas kunskaper i data varierar kraftigt. 

De elever som har en lärare som har ett dataintresse får också använda och lära sig mer om 

datorer. Denna stora skillnad mellan olika lärares kunskaper i ämnet är ett problem som 

drabbar eleverna. Lärarutbildningen måste ge de blivande lärarna kunskaper om hur man kan 

använda datorer i sin undervisning och även se till att alla lärarna har vissa grundläggande 

kunskaper. Problemet ligger också i att lärarna hela tiden måste uppdatera sina kunskaper i 

data eftersom utvecklingen hela tiden går framåt. De flesta skolor har inte resurserna som 

krävs för att skicka sina lärare för fortbildning i ämnet vilket leder till att utvecklingen inte går 

framåt. Det skulle behövas en till satsning från regeringens sida liknande ITiS satsningen. En 

jämförelse mellan min undersökning och tidigare forskning i ämnet visar att datakompetensen 

hos lärarna är avgörande faktor om eleverna ska lära sig att använda datorn som ett 

hjälpmedel i sitt arbete. För tio år sedan var lärarnas kompetens låg och man köpte in datorer 
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som lärarna inte visste hur de skulle använda i sin undervisning. 

 

Det fanns många fler likheter än olikheter mellan skolorna. Alla barnen i båda skolorna tyckte 

om att arbeta med datorer vilket inte är så förvånande i dessa tider då datorerna har blivit så 

vanliga. Detta intresse tycker jag att man borde ta vara på och försöka att integrera datorerna i 

så många ämnen som möjligt och kanske på det sättet även kunna öka intresset för andra 

ämnen. Även tidigare forskning visar att eleverna är väldigt positiva till att använda skolans 

datorer. De ser datorn som ett alternativ till sina skolböcker och skolans uppslagsverk. 

Enkäten från examensarbetet Datorer i skolan, som gjordes för tio år sedan på 

Idrottshögskolan i Stockholm, visar att då som nu är det ingen av eleverna som är negativt 

inställd till att använda sig av skolans datorer. 

 

Så gott som alla elever hade en dator hemma. Priserna på datorer har gått ner och går 

fortfarande ner medan prestanda och användningsbarheten blir bättre och bättre. Man behöver 

inte längre ha mycket pengar för att ha råd med en dator hemma.  

 

Majoriteten av eleverna i båda skolorna tyckte att de alldeles för sällan får använda skolans 

datorer. En orsak till det är att det i båda fallen endast fanns en dator i klassrummet. Vill fler 

använda en dator måste de gå till skolan datasal. Två av tre elever på båda skolorna tycker 

dock att det finns tillräckligt med datorer på skolan. En annan sak som eleverna i de båda 

skolorna har gemensamt är att de vill använda datorerna mer på lektionerna. 

 

När det gäller att bedöma sina egna datafärdigheter så tycker eleverna att de är bra eller 

ganska bra på att använda datorer på de vanligaste användningsområdena som t.ex. skriva 

arbeten, hämta information från Internet, spela spel eller skicka mail. 

 

Datorn har blivit en naturlig del i elevernas sökning efter information. Datorn används också 

mycket till att jobba med skolans kärnämnen som t.ex. matematik, svenska och engelska 

vilket är bra för den ökade måluppfyllelsen som det ofta pratas om i dagens skola. Mycket 

hänger dock på lärarens datautbildning och inställning till att integrera datorn i 

undervisningen.  
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Bilaga 1 
ENKÄT 

 

 

1. Är du?                     Flicka  

                  Pojke  
___________________________________________________________________________     
 

2.  Tycker du om att jobba med datorer?                 Ja                

                               Nej                
___________________________________________________________________________ 
 

3.  Har du dator hemma?                Ja                 

                                                                                                                                       Nej               
___________________________________________________________________________  

4.  Hur ofta använder du skolans datorer till skolarbete?     Varje dag   

Ofta    

          Sällan     

Aldrig   
________________________________________________________ 
 
5.  Hur ofta använder du skolans datorer till annat än skolarbeten (t ex surfa på raster)?  

Varje dag   

Ofta   

          Sällan     

Aldrig   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 6.  Tycker du att det finns tillräckligt med datorer i skolan?    Ja  

          Nej  
  
___________________________________________________________________________ 
 
 

7.  Vill du använda datorn mer på lektionerna?     Ja    

          Nej  
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8. Inom vilka ämnen har du använt datorn?     NO  

      So     Matte   

     SV    ENG    

     Musik  

     Bild  
Annat …………………. 

______________________________________________________ 
 

9. Vad använder du datorn till i skolan och hur ofta?  
Varje dag     Ofta           Sällan           Aldrig 

Skriva arbeten                                             

Hämta information på Internet                                       
Spela spel                                   
Presentationer (tex PowerPoint)                              
Skicka mail                                   
Övrigt…………………………                             
___________________________________________________________________________ 
 

10. Vad är du bra på att använda datorn till? 
        Bra     Ganska bra Ganska dålig    Dålig 

Skriva arbeten                                                                     
Hämta information på Internet                                                     
Spela spel                                                       

Presentationer (tex PowerPoint)                                                     
Skicka Mail                                                       
Övrigt………………………….                              
___________________________________________________________________________ 
  

11. Tycker du att din/dina lärare har tillräckliga datorkunskaper?   

 Ja  
 

Nej  
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 
 

 

Information till målsman. 

 

Jag heter Dimitrios Niotis och läser till idrottslärare. Jag skriver nu en b-uppsats 

som kommer att handla om IT i skolan och hur datorer används i skolan. Jag har 

gjort en enkät som jag vill dela ut i klassen och vill därför ha er tillåtelse. 

Enkäten besvaras anonymt.  

Om ni har några frågor kan ni kontakta mig på 0736-72 27 XX. 

 

Mvh Dimitrios Niotis 
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Bilaga 3 
 
Käll och litteratursökning 
 
Frågeställningar: 
 

 Kan man se några tydliga skillnader mellan en innerstadsskola och en förortsskola? 
 Hur ser elevernas datavanor ut? 

 

VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Informationsteknik 
Skola 

Data 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Jag sökte på informationsteknik (IT) och skola eftersom de är dem centrala begreppen i min uppsats. 

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

GIH:s 
bibliotekskatalog 
 
Libris 

Informationsteknik 
Informationsteknik + skola 
 
Informationsteknik 
Informationsteknik + skola 

16 
2 
 
5 
3 

5 
2 
 
1 
2 

 
KOMMENTARER:  
I GIH:s bibliotekskatalog var det böcker som var relevanta medan i Libris var alla relevanta träffar uppsatser. 
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