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Abstrakt 
Syftet med denna undersökning var att undersöka den digitala kompetensen hos en grupp 
elever i årskurs nio på en skola i Stockholmsområdet. Utöver detta undersöktes några utvalda 
variabler för att avgöra deras eventuella inverkan på den digitala kompetens eleven tillägnat 
sig. Begreppet digital kompetens utnyttjas bland andra av EU-parlamentet och organisationen 
OECD vilka publicerat varsin skrift rörande nyckelkompetenser för livslångt lärande. Dessa 
två ger, tillsammans med en norsk undersökningsgrupps publikation, en gemensam definition 
av begreppet digital kompetens. Denna undersökning fokuserade dock enbart på 
ordbehandling, ett område inom den digitala kompetensen. 
 
Den empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av en provliknande enkät där 
eleverna fick besvara frågor rörande ordbehandling. Det visade sig här att det fanns elever 
med bristande ordbehandlingsfärdigheter inom alla de grupper som urskiljdes, men det 
tydligaste sambandet som kunde påvisas var att de elever som främst talade svenska i 
hemmet i genomsnitt presterade betydligt bättre resultat än övriga elever. Bland tjejerna var 
skillnaden stor beroende på språk, medan skillnaderna mellan killarna var något mindre. 
Även den tid som eleverna spenderade framför datorn varje dag visade sig ha betydelse för 
resultatet.
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1 Inledning 
I februari år 2006 gick den dåvarande regeringen ut med ett pressmeddelande rörande en 
kommande gymnasiereform. År 2007 var det meningen att en större gymnasiereform skulle 
genomföras i Sverige. Denna reform skulle medföra en rad förändringar, rörande nationella 
program, nationella valbara inriktningar samt vilka kurser som skulle vara obligatoriska på 
respektive program.1 Detta innebar bland annat att den enda obligatoriska kursen i 
datorkunskap skulle tas bort och att momenten ordbehandling, kalkylering och 
datalagstiftning skulle inordnas i andra ämnen.2 Denna reform avblåstes under hösten 2006 
av riksdagen på förslag av den nya borgerliga regeringen och kursen Datorkunskap kvarstår, 
åtminstone tills vidare. 
 
Under vårterminen arbetade jag som lärare i matematik och NO på en högstadieskola i en 
kommun i Stockholmsområdet. På skolan fanns inga elevdatorer att tillgå, förutom för de 
elever som gick i förberedelseklass eftersom att de nyligen anlänt till Sverige. Eleverna på 
skolan hade i stor utsträckning ett annat modersmål än svenska. På låg- och mellanstadiet låg 
siffran på ca 90% och på högstadiet på ca 50%.3  
 
Vid ett tillfälle så skulle mina elever i årskurs åtta skriva ett litet arbete om någonting som 
kunde vara skadligt för människan inom NO-ämnet. En stor andel av de inlämnade arbetena 
var texter kopierade direkt från Internet. När jag konfronterade eleverna med detta så kom det 
fram att de överhuvudtaget inte reflekterade över detta som fusk, eller som någonting på 
något annat sätt felaktigt. Denna händelse fick mig att börja fundera över vilket 
förhållningssätt elever i den svenska skolan egentligen har gentemot IT och upphovsrätt.  
 
Dessa två separata händelser ligger till stor del bakom mitt beslut att, inom ramen för mitt 
examensarbete på lärarutbildningen, undersöka vilka färdigheter, vilken digital kompetens, 
som svenska skolelever faktiskt besitter.  

1.1 Syfte 
Syftet med undersökningen är att försöka få en bild av den digitala kompetens som en grupp 
elever i årskurs nio på en skola i Stockholmsområdet har utvecklat. Dessutom är avsikten att 
undersöka om några utvalda variabler verkar ha någon inverkan på vilken grad av digital 
kompetens dessa elever har tillägnat sig. Dessa variabler är elevernas kön, det språk som 
främst talas i elevernas hem samt deras tillgång till dator och hur mycket de nyttjar dator 
varje vecka. 
 
Definitionen av digital kompetens baseras på EU-kommissionens och organisationen OECDs 
publikationer innehållande rekommendationer rörande nyckelkompetenser. Med 
nyckelkompetenser avser dessa organisationer sådana kunskaper som anses så viktigt att alla 

                                                 
1 Utbildnings- och kulturdepartementet, Ny gymnasieskola - stärkt samarbete mellan skola och arbetsliv. I 
Regeringskansliet, Pressmeddelanden 2005-2006 (Stockholm: Regeringskansliet, 2006) (finns även att ladda 
ner på http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/37/30/f86a0029.pdf) 
2 Skolverket, Gymnasieskola 2007, (Stockholm: Fritzes, 2006) (finns även att ladda ner på 
http://www.skolverket.se/sb/d/437 , klicka på material från GY-07) 
3 Formuleringen och siffrorna är hämtade ur skolans kvalitetsredovisning för år 2006 
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individer i dagens samhälle bör besitta dem.4 Likaså utnyttjas kursplanen till gymnasiekursen 
Datorkunskap5 och den norska definitionen av begreppet Digital Kompetens6. Den definition 
som tas fram (se avsnitt 1.3.1) utifrån dessa fyra dokument är oerhört omfattande, och därför 
undersöks enbart en aspekt av digital kompetens, nämligen ordbehandling. Anledningen till 
att just denna kompetens undersöks är att redovisning av information betonas som viktigt i ett 
flertal kurser i grundskolan.7  

1.2 Frågeställningar 
Hur ser den digitala kompetensen, med avseende på ordbehandling, ut i den undersökta 
elevgruppen? 
 
Kan något samband skönjas mellan denna kompetens och elevernas kön, datorvanor och/eller 
vilket språk som talas i deras hem, och hur ser i så fall detta samband ut? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Digital kompetens 
Begreppet digital kompetens används här som ett samlingsnamn för de kompetenser, 
färdigheter och förhållningssätt inom datoranvändning som benämns av olika myndigheter 
och organisationer som så grundläggande att alla som lever i dagens samhälle bör besitta 
dem. 

Europaparlamentets rekommendation 
Den 18 december 2006 tog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fram en 
rekommendation rörande nyckelkompetenser för livslångt lärande. Rekommendationen 
innebär att medlemsländerna bör utveckla möjligheten att erbjuda sina invånare de 
nyckelkompetenser som specificeras i en bilaga till rapporten. Med nyckelkompetenser avses 
kunskap, färdigheter och attityder anpassade till det aktuella området. Syftet med detta är att 
ge medlemsländerna en gemensam referensram för livslångt lärande. 8 
 

Mer specifikt så går rekommendationen ut på att 
                                                 
4 J. Borell Fontelles (Europaparlamentet ) och J-E Enestam, (Europeiska unionens råd), ”Europaparlamentet och 
rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande” Europeiska 
unionens officiella tidning, L394 (2006); 
   Organization for Economic Co-operation and Development, The Definition and Selection of Key 
Competencies, Executive Summary (Paris: OECD, 2005); 
   D.S. Rychen & L.H. Salganik red., Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society 
(Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers, 2003) 
5 DAA1201 – Datorkunskap (Stockholm: Skolverket, 2000) (finns även att ladda ner på 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx  , klicka på ”Gymnasial utbildning”,  ”Kurser”, ”D”, ”Datorkunskap 
(DAA1201) ”) 
6 Morten Søby red., Digital skole hver dag – om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen. 
(Oslo: Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, 2005) 
7 Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena - GEOGRAFI, HISTORIA, 
RELIGIONSKUNSKAP, SAMHÄLLSKUNSKAP (Stockholm: Skolverket, 2000) (finns även att ladda ner på 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx , klicka på ”Grundskola”,  ”Kursplaner och betygskriterier”, 
”Samhällsorienterande ämnen”) 
   Samhällskunskap (Stockholm: Skolverket, 2000) (finns även att ladda ner på 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx , klicka på ”Grundskola”,  ”Kursplaner och betygskriterier”, 
”Samhällsorienterande ämnen”, ”Samhällskunskap”) 
8 Borell Fontelles & Enestam, Europaparlamentet och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande, 10-11 
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• erbjuda ungdomar möjligheter att utveckla nyckelkompetenser inför vuxen- och 

arbetsliv, 
• hjälpa ungdomar som på grund av olika omständigheter behöver särskilt stöd till att få 

samma möjligheter och tillgång till utbildning, 
• erbjuda vuxna möjligheten att vidareutveckla och uppdatera sina nyckelkompetenser, 
• tillhandahålla lämplig infrastruktur för att göra vidareutbildning av vuxna möjlig, här 

innefattas även lärare, 
• göra vuxen- och yrkesutbildning enhetlig genom gemensam politik i de avseenden 

som påverkar utbildning, även ungdomar avses. 
 

Rekommendationen innefattar även EU-parlamentets roll som kontrollant samt dess sätt att 
ge stöd åt medlemsländerna.9 
  
 De åtta nyckelkompetenserna vilka, enligt EU, alla skall ses som lika viktiga, definieras 
som: 
 

1. Kommunikation på modersmålet. 

2. Kommunikation på främmande språk. 

3. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 

4. Digital kompetens. 

5. Lära att lära. 

6. Social och medborgerlig kompetens. 

7. Initiativförmåga och företagaranda. 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer.10 

 
Under punkt 3 för matematiskt kunnande och vetenskaplig och teknisk kompetens så nämns 
att teknik, tekniska produkter och processer samt dess inverkan på naturen inbegrips. 
Dessutom innefattas förmågan att använda och hantera tekniska verktyg. .11 IKT-färdigheter 
innefattas även i att lära att lära.12 
 
 Den definition på digital kompetens som används lyder som följer: 

 
”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-
färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, 
producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och 
delta i samarbetsnätverk via Internet” 13 

 
                                                 
9 Ibid., 11-12 
10 Idem, ”Bilaga: Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram” Europeiska unionens 

officiella tidning, L394 (2006): 13 
11 Ibid., 15 
12 Ibid., 16 
13 Borell Fontelles & Enestam, Bilaga: Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram, 15 
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De tillämpningar som nämns inom den digitala kompetensens kunskapsområde är hantering 
av olika programvaror för ordbehandling, kalkylering och databashantering samt lagring och 
hantering av information. Individer bör också, menar de, känna till möjligheter och risker 
med användning av Internet, elektronisk kommunikation, informationsdelning och nätverk. 
Det anses också viktigt att vara medveten om sådant som rör datalagstiftning. Utöver dessa 
områden kräver, enligt bilagan, digital kompetens goda kunskaper om hur teknik och IKT 
fungerar och vilken roll de spelar i vardagslivet hemma och på arbetet. Färdigheter som 
individer enligt Europaparlamentet bör besitta innefattar att söka fram, samla in, bearbeta, 
producera redovisa och förstå information. Kreativt och kritiskt tänkande uppmuntras av EU, 
och likaså görs innovation. Man skall kunna skilja på fysisk och virtuell verklighet. Behovet 
av ett kritiskt och reflekterande synsätt betonas ofta och tydligt, både i form av en färdighet 
och en attityd. Övriga attityder som anses viktiga att anamma är ett reflekterande och 
ansvarsfullt förhållningssätt gentemot tekniska verktyg.14 
 
I ett Internt PM från Skolverket tolkas EU-parlamentets nyckelkompetenser och främst den 
digitala kompetensen. Här betonas att det för skolan är särskillt viktigt att ge de elever som 
har bristande tillgång till IKT den digitala kompetens de behöver. Författarna menar vidare 
att IKT bör förekomma inom alla skolformer och att alla, oavsett skolform, bör ges lika 
möjligheter att utveckla digital kompetens. Betydelsen av IKT som stöd i alla kurser där IKT 
utnyttjas som ett redskap betonas.15 

OECDs nyckelkompetenser 
I likhet med EU har Organization for Economic Co-operation and Development arbetat fram 
en rapport som behandlar de kompetenser som organisationen anser är av stor vikt för ett 
framgångsrikt liv i dagens samhälle. Detta arbete sammanfattas i DeSeCo-rapporten som 
gavs ut år 2003.16 
 
I rapporten definieras nyckelkompetenser som sådant som skall ha positiva resultat för den 
enskilda individen såväl som för samhället i stort, hjälpa individen i ett flertal olika 
sammanhang samt vara viktigt inte enbart för specialister, utan även för andra individer.17 
Anledningen till att man anser detta vara så viktigt är att världen vi lever i idag är komplex 
och präglas av hög förändringstakt och att individer därför måste vara flexibla, kreativa, 
självmedvetna, motiverade och ha förmågan att ta eget ansvar.18 
 
De kompetenser som har identifierats har delats in i tre kategorier. Individer behöver kunna 
kommunicera med andra människor med annan kultur och av annan bakgrund. De behöver 
kunna ta ansvar för sitt eget liv, att orientera sig själv i den sociala omgivningen och agera 
självständigt. Dessutom behövs förmågan att interaktivt använda olika verktyg. Verktyg kan, 
menar författarna, vara antingen fysiska, till exempel olika teknologier, eller sociokulturella, 
till exempel språkanvändning. Med interaktivt menas att det inte enbart är viktigt att kunna 
utnyttja dessa verktyg utan att användandet skall kunna anpassas efter aktuell situation och 
aktuella behov. Det talas aldrig uttryckligen om digital kompetens men flera aspekter som 
kan anses innefattas i digital kompetens omnämns i denna kategori.19 

                                                 
14 Ibid., 15-16 
15 J Schierbeck & S Skimutis (2007). Digital kompetens [online]. (Tillgänglig:  
http://www.kks.se/upload/e_postbrev_filer/Internt%20PM%20DK.doc ): 2-3 
16 D.S. Rychen & L.H. Salganik eds., Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society 
17 OECD, The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary, 4 
18 Ibid., 7-8 
19 Ibid., 5 
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Det interaktiva användandet av verktyg delas av författarna i sin tur in i tre underkategorier. 
Den första utav dessa är förmågan att använda språk, symboler och text interaktivt och den 
andra förmågan att använda information och kunskap interaktivt. Här betonas vikten av att 
kritiskt förhålla sig till information och att uppmärksamma dess sociala, kulturella och 
ideologiska sammanhang. Detta hävdar författarna är viktigt för att bilda sig en välgrundad 
uppfattning och för att kunna fatta beslut på ett ansvarsfullt sätt. Den tredje kompetensen som 
betonas är förmågan att använda teknologi på ett interaktivt sätt. Här betonas åter betydelsen 
av att vara så väl förtrogen med teknologin att man kan anpassa den efter sina egna behov 
snarare än att bara kunna grundläggande moment såsom att skicka e-post och använda 
Internet, menar OECD. Teknologin ska kunna användas för att utbyta information och 
samarbeta med människor som kan befinna sig på en geografiskt avlägsen plats samt för att 
söka information med hjälp av olika källor. Dessutom anser organisationen att individer 
behöver vara medvetna om och ha kunskap om hur ny teknologi kan användas i deras 
vardagliga liv.20 

Den norska definitionen 
År 2005 avslutades i Norge arbetet med att definiera och utreda digital kompetens i den 
norska skolan. Detta arbete utfördes av en arbetsgrupp inom ITU, Forsknings- och 
kompetensnätverk för IT i utbildning. Utredningen syftade till att leda vägen för utveckling 
av digital kompetens och att ge skolorna ett redskap för att hjälpa dem att föra vidare denna 
digitala kompetens via skolledare och lärare, till skolans elever.21 
 
Man vill inte ta fram en allmängiltig och tidlös definition utan en definition som fungerar i 
dagens (läs 2005) samhälle, där barn och unga lever i en vardag med många inslag av digitala 
uttrycksformer och medier. Utredningen skall också argumentera för hur och varför detta är 
viktigt för den norska skolan.22 

 
Den definition man slutligen når fram till lyder som följer: 
 

”Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdinger 
som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i 
kunnskapsamfunnet” 23 

  
Mer specifikt så utnyttjar de sig av Ola Erstads grundkomponenter för att specificera detta 
ytterligare. Dessa grundkomponenter är grundläggande färdigheter, att ladda ner, söka, 
navigera, klassificera, integrera, värdera, kommunicera, samarbeta och skapa.  Med 
grundkomponenter avses att kunna använda programvara samt att sortera och lagra 
information, men även andra dylika uppgifter.24 

Datorkunskap 
Kursen Datorkunskap är obligatorisk i den svenska gymnasieskolan och skall ge eleverna de 
färdigheter inom datoranvändning som anses viktigast. Datorkunskap tillhör ämnet 

                                                 
20 OECD, The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary, 11 
21 Morten Søby red., Digital skole hver dag, 4 
22 Ibid., 14-15 
23 Ibid., 31 
24 Ola Erstad, Digital kompetanse i skolan – en innføring. (Oslo: Universitetsförlaget, 2005);  

Søby, Digital skole hver dag, 31 
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Datoranvändning som utöver denna kurs även innefattar kurserna Desktopp och 
Programhantering vilka främst läses inom den gymnasiala vuxenutbildningen.  
 
Ämnet datoranvändning syftar till att ge förutsättningar för att använda programvaror och 
datorutrustning, att utveckla förmågan att använda IT som hjälpmedel för ett aktivt 
kunskapssökande och utforskande arbetssätt samt att ge kunskap om hur datorer används i 
arbetslivet. Dessutom skall ämnet ge eleven en översikt av utvecklingen inom datorområdet. 
Detta motiveras med hjälp av den snabba utvecklingen av datoranvändning på olika 
arbetsplatser. Det är, menar man, idag näst intill omöjligt att delta i arbets- och samhällslivet 
utan kunskaper om datorteknologin. Vidare anser man att den snabba utvecklingen gör det 
viktigt att anta ett kreativt förhållningssätt gentemot teknologin samt att väl känna till de 
juridiska och demokratiska aspekterna av denna.25 
 
Kursen datorkunskap omfattar 50 poäng. De färdigheter som omtalas är användning av 
programvaror för kalkylering, textbehandling, layout, grafisk presentation, registerhantering 
och informationssökning. De ska kunna utnyttja persondatorer och nätverk samt använda 
Internet och intranät för att söka och hantera information. De ska kunna göra detta på ett 
omdömesgillt och källkritiskt sätt och känna till de lagar och bestämmelser som råder inom 
området samt ha kunskaper om ergonomi, datasäkerhet och miljöaspekter. Fokus skall läggas 
på datoranvändning inom vald studieinriktning.26 

Grundskolans ansvar 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet och i 
andra styrdokument för grundskolan berörs digital kompetens. Bland annat specificerar man i 
Lpo 94 att skolan ansvarar för att varje elev vid grundskolans slut kan använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande.27 Ytterst är rektorn 
ansvarig för att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna bland annat får tillgång till 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 
och ett av de hjälpmedel som nämns är datorer.28 
 
Utöver detta så skall skolan se till att alla elever skall garanteras en likvärdig utbildning och 
att undervisningen därför måste anpassad efter elevernas enskilda behov. Här skall hänsyn tas 
till elevernas bakgrund, bland annat deras språk. Det är också, enligt läroplanen, skolans 
ansvar att se till att kvinnor och män bemöts på samma sätt samt att de ges samma 
möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor och intressen oberoende av 
könstillhörighet.29 
 
Ett stort ansvar för den digitala kompetensen faller under grundskolan på de 
samhällsorienterade ämnena. Enligt stycket nedan, vilket är hämtat ur den gemensamma 
kursplanetexten för de samhällsorienterande ämnena, skall eleverna i dessa ämnen inte enbart 
lära sig att söka, granska och välja information på ett kritiskt sätt, utan även strukturera och 
redovisa denna information på olika sätt. 

                                                 
25 Datoranvändning (Stockholm: Skolverket, 2000) (finns även att ladda ner på 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx  , klicka på ”Gymnasial utbildning”, ”Ämnen”, ”D”, 
”Datoranvändning”) 

26 DAA1201 – Datorkunskap  
27 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet ,förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94 

(Stockholm: Fritzes, 1994): 10 
28 Ibid., 16-17 
29 Ibid., 4 
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” Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika 
informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT-
samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, 
integrera och redovisa information på skilda sätt – i tal, skrift, bild, form, 
drama, musik och rörelse – är centralt i de samhällsorienterande 
ämnena.”30 
 

Källkritiken och det kritiska förhållningssättet är kanske den aspekt av digital kompetens som 
betonas oftast i grundskolans styrdokument. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
motiverar detta genom att relatera till den komplexa verklighet med snabba förändringar och 
ett stort informationsflöde som eleverna växer upp i. Det är därför inte bara viktigt att lära sig 
att orientera sig i detta med hjälp av lämpliga kunskaper och färdigheter utan också att kunna 
kritiskt granska information och att kunna inse konsekvenser av olika val.31 
 
I strävansmålen för de samhällsorienterande ämnena betonas åter vikten av att kritiskt kunna 
nyttja informationskällor.32 I slutet av det nionde skolåret skall eleverna, för att kunna uppnå 
ett godkänt betyg i samhällskunskap: 
 

” kunna använda olika kunskapskällor samt kunna sammanställa, bearbeta, 
granska och värdera uppgifter och åsikter från olika källor och 
opinionsbildare samt redovisa resultatet.” 33  
 

Även om ordbehandling inte omnämns uttryckligen så återfinns formuleringar rörande 
redovisning av information på ett flertal platser i styrdokumenten. Detta medför att denna 
aspekt av digital kompetens blir av betydelse då ordbehandlare är ett av de redskap som 
används vid skriftliga redovisningar med hjälp av dator. 

Definition 
I detta examensarbete kommer Digital kompetens att syfta på kunskaper, färdigheter och 
förhållningssätt inom nedan nämnda områden. Denna definition baseras på EU-
kommissionens rekommendation, OECDs nyckelkompetenser, den norska definitionen samt 
kursen datorkunskap. 
 
Kunskaper om 
• tekniska produkter, vilket betonas av OECD, inklusive datorutrsutning och 

persondatorer, vilket omnämns både i EUs rekommendationer samt i kurstexten för 
Datoranvändning. 

• nätverk inklusive Internet och intranät omnämns av EU-kommissionen och i kursen 
Datorkunskap, medan OECD enbart nämner Internet och den norska definitionen ger 
den något vagare benämningen ”att kommunicera”.  

• miljöaspekter av IT, vars betydelse betonas i kursen datorkunskap, samt i EU-
kommissionens skrift. 

• informationsteknikens roll och utveckling inom vardagsliv och arbetsliv betonas som 
anses vara av stor betydelse av upphovsmakarna till de texter som bearbetats. 

                                                 
30 Skolverket, Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena 
31 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet ,förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 5 
32 Skolverket, Gemensam kursplanetext för de samhällsorienterande ämnena 
33 Skolverket, Samhällskunskap 
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Både OECD och den norska undersökningsgruppen, med Erstads definition som riktmärke, 
ger en vid definition av begreppet digital kompetens. Därför omnämns inte färdigheter inom 
specifika programvaror, utan i stället finner man här formuleringar kring att navigera, 
klassificera, skapa och dylikt. Detta innebär inte nödvändigtvis att man anser att filhantering, 
ordbehandling, kalkylering och databashantering är oviktigt, utan snarare att man inte anser 
sig behöva specificera detta så noggrant.  
 
Färdigheter inom: 
• filhantering inklusive lagring och sortering betonas som viktigt av EU-parlamentet och 

inkluderas även i den norska definitionen medan kursplanetexten för Datorkunskap 
nöjer sig med att betona vikten av att kunna hantera information. 

• ordbehandling nämns av Eu-parlamentet samt i kursen Datorkunskap, och delvis i den 
norska definitionen vilken betonar vikten av att kunna använda datorn som ett verktyg 
för att skapa. 

• kalkylering omtalas som viktigt av EU-parlamentet samt i kursen datorkunskap. 
• databashantering omnämns också av EU-parlamentet och i kursen datorkunskap. 
• sökning och nedladdning av information anges vara av betydelse av OECD och EU men 

omnämns även i kursplanen för datorkunskap. 
• elektronisk kommunikation och samarbete samt informationsutbyte bedöms vara viktigt 

i alla fyra dokument. 
 
Förhållningssätt 
• Ett kritiskt förhållningssätt inklusive källkritik på Internet och datalagstiftning 

omnämns inte av författarna till den norska skriften, men betonas däremot som viktigt i 
de återstående tre dokumenten. 

 
Avsnitt som enbart omnämns i kursen Datorkunskap inkluderar ergonomi och datasäkerhet. 

1.3.2 Färdigheter inom ordbehandling 
För att avgöra vilka färdigheter som är av extra stor vikt så används fyra böcker om 
ordbehandling. Tre av dessa utnyttjar Microsoft Word och den fjärde StarOffice Writer. Vissa 
områden omnämns i alla fyra böcker. Här ingår ordbehandlarens fönsters olika delar, 
inklusive menyrad, verktygsfält, linjal, knappar för att minimera, maximera, återställa och 
avsluta programmet samt för att stänga aktivt dokument. Likaså bedöms knappar och andra 
sätt att utföra handlingar såsom att öppna, spara, spara som, flytta, kopiera, klippa ut, 
förhandsgranska och skriva ut som viktiga. Även olika sätt att förflytta markören inom 
dokumentet anses viktigt av alla författare, och detta skall kunna utföras med hjälp av både 
tangentbord och mus. Dessutom behövs kunskaper om hur stavningskontrollen används, hur 
text formateras och raderas, hur dess justering och sidans marginaler kan ändras hur indrag av 
olika typer görs. Dessutom skall läsaren kunna formatera ett stycke och hantera kantlinjer och 
fyllning samt utnyttja tabbar och infoga och hantera listor. Likaså skall han/hon kunna 
hantera sidhuvud och sidfot. Tabeller behandlas i all litteratur, och de viktigaste aspekterna 
som betonas av alla författare är att skapa en tabell, att markera olika delar av denna samt att 
infoga ytterligare rader och kolumner.34 

                                                 
34 Claus Ekström, Enter –Datakörkort. (Stockholm: Bonnier Utbildning, 2001), 108-186; 
    Ingvar Gratte, Hans Moll & Torbjörn Sand, Datakörkort Microsoft Office ECDL. (Stockholm: Liber 1997), 
92-148; 
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1.3.3 Ungdomars datorvanor 
På uppdrag av Organization for Economic and Co-operation and Development startades 
projektet Programme for International Student Assesment som resulterat i tre rapporter, den 
första år 2000 och den senaste år 2006. Rapporten som utkom 2003 syftade bland annat till 
att undersöka vilka IT-färdigheter som femtonåriga elever i ett flertal olika länder, däribland 
Sverige, besitter.35 
 
En del av undersökningen syftade till att kartlägga datoranvändningen hos elever från grupper 
med lägre ekonomisk, social eller kulturell status. I Sverige påvisades inga större skillnader i 
tillgång till dator i hemmet mellan de olika grupperna, över 90% av eleverna hade tillgång till 
dator i hemmet oavsett grupp. Cirka 90% av eleverna svarade också att de utnyttjade datorn 
varje dag eller åtminstone några gånger i veckan. Hälften av eleverna utnyttjade också datorn 
i skolan varje dag eller några gånger i veckan.36  
 
Liknande resultat påvisades vid, den på uppgift av KK-stiftelsen utförda undersökningen, IT i 
Skolan 2006 där svenska gymnasieungdomars datortillgång och datorvanor undersöktes. 98% 
av ungdomarna berättade att de hade tillgång till dator i hemmet och 96% av dem hade 
tillgång till Internetanslutning. Enbart 41% av gymnasieeleverna uppgav dock att de alltid 
hade tillgång till dator i skolan vid behov,  49% att de oftast hade det och 9% att de sällan 
hade tillgång. Enbart 13% av gymnasieeleverna uppgav att de använde datorn sällan (mindre 
än 2 timmar per vecka) och 36% använde datorn mer än tio timmar per vecka. Ungefär 
samma fördelning påvisades för Internetanvändning.37 
 
Undersökningsgruppen frågade i PISA-studien eleverna om hur de använder datorn, och det 
visade sig att svenska elever i högre grad än elever från de andra undersökta länderna 
använder datorn för underhållning och Internet, men att de i lägre grad än i övriga länder 
använder datorn som verktyg för skolarbete, för ordbehandling, kalkylering och dylikt. Av 
eleverna som angett att de använder datorn varje dag eller några gånger i veckan så använder 
23% den för att lära sig skolrelaterat innehåll, 47% för ordbehandling och enbart 8% för 
kalkylering. Dessutom använder 62% av eleverna datorn för att söka information på Internet, 
75% för elektronisk kommunikation och strax över hälften spelar spel och laddar ner musik. 
Skillnader beroende på kön kunde också påvisas, främst inom underhållning, men även inom 
program- och mjukvaruanvändning. Dessa könsskillnader var tydligast i Sverige samt i ett 
par andra länder. Det enda området där ingen egentlig skillnad kunde påvisas mellan könen 
var vid användning av datorn för elektronisk kommunikation.38 
 
I PISA undersöktes även ungdomarnas självförtroende och hur väl de ansåg sig kunna utföra 
olika datorrelaterade uppgifter och här påvisades åter tydliga könsskillnader, både i Sverige 
och i övriga länder. Inom alla områden har pojkarna större tilltro till sin egen förmåga än 
flickorna. Könsskillnaderna är speciellt tydliga vid svårare uppgifter såsom 
databasanvändning, kalkylering, skapande av presentationer och programvaror och liknande. 

                                                                                                                                                        
    Ansell Eva, Microsoft Word 2007. (Sundbyberg: Docendo, 2007), 9-110; 
   Hermundstad Helen & Östlund Anna, StarOffice 7 Office Suite Grunder. (Stockholm: Docendo, 2004) 
35 Organization for Economic Co-operation and Development, Are Students Ready for a Technology Rich 

World? What PISA Studies Tell Us  (Paris: OECD Publications, 2006), 3 
36 Ibid., 17, 23, 37 
37 Centrum för Marknadsanalys AB (2006). IT i skolan 2006 [online]. (Tillgänglig: 

http://www.kks.se/upload/publikationsfiler/it_i_utbildning/it_i_skolan_2006_2006_publ.pdf ): 9, 16, 19-20 
38 Organization for Economic Co-operation and Development, Are Students Ready for a Technology Rich 

World? What PISA Studies Tell Us,  39-42 
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Svenska pojkar och flickor ansåg sig dock i jämförelse med övriga länder i hög grad kunna 
utföra rutinuppgifter såsom att öppna filer och spela spel samt utföra internetrelaterade 
uppgifter.39 
 
Resultaten anses oroväckande, inte minst därför att de tyder på att andelen flickor som söker 
sig till avancerade studier inom datorområdet, men också därför att man misstänker att flickor 
på grund av sitt bristande förtroende för sina egna förmågor kommer att tveka inför att 
utnyttja sig av datorer.40 

                                                 
39 Ibid., 45-48 
40 OECD, Are Students Ready for a Technology Rich World?, 50 
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2 Metod 
Min empiriska undersökning genomfördes i form av en gruppenkät.41. Enkäten, som hade 
karaktären av ett prov, innehöll frågor baserade på tidigare nämnda läroböcker i 
ordbehandling.42 Fördelen med gruppenkät är enligt Ejlertsson att svarsfrekvensen är relativt 
hög samt att viss möjlighet att motverka samarbete finns. Andra fördelar med att använda 
enkät vilka beskrivs av Ejlertsson är att resultatet blir mer lättolkat än vid en intervju, samt att 
undersökaren itne i lika hög grad kan påverka resultatet genom sitt sätt att ställa frågor. 
Likaså betonar han fördelen med att kunna erbjuda större anonymitet. En nackdel med 
enkätmetodiken som helhet är, menar han dock, att den är begränsad till ett antal frågor som 
inte kan vara särskilt komplicerade och inte heller kan de på något enkelt sätt följas upp med 
följdfrågor. Likaså medför de problem för personer med läs- eller skrivsvårigheter.43  

2.1 Urval 
Enkäten delades ut till två och en halv klasser i årskurs nio på en skola i Stockholms län. 
Dessa elever utgjorde två undervisningsgrupper i ämnet NO och sammanlagt deltog 41 elever 
vid det aktuella lektionstillfället. Alla elever som var närvarande fick besvara enkäten. 
Eftersom att alla elever var över femton så behövde föräldrars samtycke ej inhämtas.  

2.2 Enkätens utformande 
Enkäten bestod av två olika delar. Den första delen bestod av två avsnitt där det första var ett 
ark med bakgrundsfrågor och därefter följde ett avsnitt på tre sidor med frågor rörande 
ordbehandling. Ejlertsson beskriver hur en indelning i olika delar kan göra enkäten tydligare 
och mer strukturerad vilket i sin tur påverkar svarsfrekvensen. 44Enkäten delades ut 
tillsammans med ett följebrev45.  

2.2.1 Följebrev 
Ejlertsson betonar att det är mycket viktigt att anpassa följebrevet efter målgruppen för 
enkäten.46 I mitt fall innebar detta att jag var tvungen att anpassa mitt följebrev, både i språk 
och i konstruktion för att det lätt skall förstås av elever i årskurs nio, och däribland ett flertal 
elever som har språkliga svårigheter. På grund av att många av eleverna på den aktuella 
skolan har ett annat modersmål än svenska så formulerades följebrevet därför med enkla ord 
och relativt korta meningar. Jag har också strävat efter att begränsa textmassan.  
 
Ejlertsson rekommenderar också att man vid alla enkätundersökningar bör ta hänsyn till fyra 
krav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om 
enkätundersökningen. Här skall dess syfte förklaras och deltagarna skall göras medvetna om 
att deras deltagande är frivilligt. Det är också viktigt, menar Ejlertsson att inhämta 
deltagarnas samtycke. Ingen deltagare skall tvingas att delta. Undersökningen skall också 
                                                 
41 Se bilaga 2 
42 Ekström, Enter –Datakörkort, 108-186; 
    Gratte, Moll & Sand, Datakörkort Microsoft Office ECDL, 92-148; 
    Ansell, Microsoft Word 2007,  9-110; 
   Hermundstad & Östlund , StarOffice 7 Office Suite Grunder 
43 Göran Ejlertsson, Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik, 2:a upplagan (Lund: Studentlitteratur, 
2005), 10-13 
44 Ibid., 97-98 
45 Se bilaga 1 
46 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 39 
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genomföras så att enskilda deltagares svar aldrig kan identifieras av utomstående och 
personuppgifter skall förvaras säkert. Det är enligt Ejlertsson också viktigt att reglera hur det 
insamlade materialet nyttjas. Detta får enbart användas för det ändamål som specificerats och 
inte utnyttjas i andra sammanhang. 47 
 
I följebrevets första stycke formulerades en kort bakgrund till varför undersökningen var 
viktig, och därefter förklarades dess syfte. Kortfattat motiverades också varför just de hade 
valts ut. Det andra stycket inleddes med att de upplyses om att de inte behövde deltaga, alltså 
att undersökningen var frivillig och därefter följde en beskrivning av hur enkäten var 
uppbyggd och hur frågorna skulle besvaras. Stycket avslutades med att de informeras om att 
ingen annan skulle få veta vad de svarat. Jag valde denna formulering eftersom att eleverna 
kan ha svårigheter att förstå vad konfidentialitet innebär. Avslutningsvis så tackas de på 
förhand för sin medverkan. 

2.2.2 Del 1 - Bakgrundsfaktorer 
Enkätens första blad innehåller frågor som syftar till att utröna om det finns några skillnader 
mellan olika svarsgrupper. I detta fall har jag valt att använda kön, ålder, modersmål samt 
datorvanor. Faktorer som kan vara relevanta rörande elevernas datorvanor är om de har 
tillgång till dator, om de på denna har någon ordbehandlare installerad samt hur mycket de 
använder datorn varje dag. Det kan också vara relevant vid vilka tidpunkter som de har 
möjlighet att utnyttja dator. Eftersom att undersökningen inte behandlar några känsliga 
uppgifter så finns här inga större etiska överväganden att ta hänsyn till.  

2.2.3 Del 2 – Ordbehandling 
Som tidigare nämnts baserades provfrågorna på läroböcker i ordbehandling. Av de avsnitt 
som tidigare nämnts så valdes ett flertal ut. Vilka som valdes berodde delvis på vilka 
möjligheter som fanns att kontrollera kunskaper av aktuell typ utan att ha tillgång till en 
ordbehandlare och därmed utan att ha möjligheten att utföra uppgiften praktiskt. Alla avsnitt 
som betonats som viktiga av författarna till de fyra läroböckerna kontrollerades därför inte av 
enkäten. Liksom många andra prov i skolan så utgjorde detta därmed ett slags stickprov. 
 
Enkätens första sida behandlade igenkänning av olika delar av ordbehandlarens fönster. 
Dessa frågors relevans motiverades med att det är viktigt att känna till ett programs gränssnitt 
för att kunna använda det på ett effektivt sätt. Trots att det i vissa fall är möjligt att utföra 
samma operationer via kortkommando, menyer eller snabbknappar så ansåg jag det viktigt att 
känna till symbolerna för några grundläggande operationer. De avsnitt som testades på detta 
sätt var att öppna, spara, förhandsgranska, och skriva ut dokument, att göra texten 
understruken, att ångra någonting samt att minimera och maximera fönstret. Innan denna 
fråga så fanns ett exempel på hur ett svar kunde se ut. Med hjälp av skärmdump testades 
också elevernas förmåga att känna igen fönstrets linjal, verktygsfält och menyrad samt om de 
vet hur de skall gå till väga för att stänga ett dokument utan att avsluta ordbehandlaren. 
 
Nästa sida inleddes med en förklaring av vad ett kortkommando är samt ett exempel på ett 
sådant och hur frågan skulle besvaras. Anledningen till förekomsten av detta inledande 
avsnitt var att försöka minska risken att eleverna inte kan svara därför att de inte förstår hur 
de skall gå till väga. Här testades några grundläggande kortkommandon för att kopiera, 
klistra in, kursivera text samt spara. Fråga fem syftade till att avgöra om eleverna hade någon 
erfarenhet av den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen genom kortare 
                                                 
47 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 29-30 
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svarsuppgifter. Både på denna fråga och nästa rörande utskriftsformat var eleverna tvungna 
att själva formulera ett svar. Därefter följde ytterligare en igenkänningsuppgift, denna gång 
för att avgöra om eleven kunde skilja mellan olika textjusteringar. 
 
Den avslutande sidan i enkäten innehöll svårare frågor där uppgift åtta med sina två 
deluppgifter syftade till att avgöra om eleverna visste något av de olika förekommande sätten 
att infoga en tabell i ett dokument samt hur nya rader kan infogas. Därefter kontrollerades 
elevernas kunskap om hur man med hjälp av dubbel- och trippelklick med muspekaren kan 
markera olika delar av en text. 
 
Att bedöma elevernas resultat blir lätt orättvist och subjektivt, och jag valde av denna 
anledning att, efter att ha ögnat igenom elevernas svar, avgöra vilka svar som var tillräckliga 
på de uppgifter där tvetydigheter kunde uppstå. Jag bedömde det som orimligt att eleverna 
skulle kunna prestera lika bra svar på papper som om de haft tillgång till dator under 
undersökningen, och därför valde jag att acceptera de lösningar som jag ansåg skulle ge 
eleverna en tillräckligt bra början för att kunna lösa uppgiften tillfredsställande om de haft 
tillgång till dator. Tydligare rättningsanvisningar med exempel finns under rubriken resultat, 
bedömningsgrunder. 

2.3 Genomförande 
Innan enkäten delades ut till undersökningsgruppen så testades den på en person som fick i 
uppgift att påpeka tvetydiga formuleringar, formaliafel och liknande. Därefter korrigerades 
den slutliga enkäten innan undersökningen utfördes. 
 
Enkäten genomfördes vid samma lektionstillfälle i två olika klassrum. Jag gav först en 
muntlig introduktion i det ena klassrummet, delade ut enkäten, och gjorde därefter samma sak 
i nästa klassrum. I den tidigare gruppen så inledde en av lärarna lektionen och lämnade sedan 
över ordet till mig. Den senare gruppen hade jag själv undervisat i matematik under min VFU 
och därför inledde jag själv lektionen genom att introducera enkäten.  
 
Den muntliga introduktionen inleddes med att jag förklarade varför jag gjorde denna 
undersökning. Jag förklarade kortfattat för dem vad ett examensarbete är och summerade 
därefter informationen i följebrevet. Jag förklarade att de kunde vara helt anonyma och att 
resultatet enbart skulle användas för detta examensarbete. Jag valde också att berätta lite om 
vad en ordbehandlare är och gav exemplet Microsoft Word som de flesta känner till. 
  
När eleverna i båda grupperna hade börjat med enkäten så gick jag fram och tillbaka mellan 
klassrummen för att besvara frågor från eleverna. En lärare frågade också om hon fick hjälpa 
en elev genom att läsa för honom och ibland formulera om frågorna med andra ord eftersom 
att han hade problem med läsförståelse. Jag accepterade detta förslag. Även elever som 
anlände sent fick besvara enkäten även om de inte verkade göra detta lika noggrant som de 
elever som anlände i tid. När eleverna lämnade in enkäterna så tackade jag dem och när alla 
var färdiga så tog deras lärare över.  

2.3.1 Bortfall 
Ibland händer det att en person i urvalet inte kan eller inte vill delta i undersökningen. Detta 
kallar Ejlertsson externt bortfall. Internt bortfall är istället då någon inte har besvarat enstaka 
frågor.48 I min undersökning så var vissa elever frånvarande vid tillfället då enkäten 
                                                 
48 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 25 
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genomfördes. Detta utgjorde den enda förekommande typen av externt bortfall eftersom att 
alla närvarande elever besvarade enkäten. Vissa elever uttryckte dock att de inte orkade svara 
på alla frågor vilket tyder på ett visst internt bortfall.  
 
Eftersom att det var svårt att på del två avgöra om eleven inte ville eller inte kunde besvara en 
fråga så har ingen avskiljning kunnat göras och därmed har bortfallet här varit osynligt. På 
del ett har ett visst bortfall förekommit. Alla respondenter har besvarat bakgrundsfrågorna 
rörande ålder, språk och datortillgång. Bortfallet på frågan rörande deras eventuella tillgång 
till ordbehandlare var 4,9 % och 14,6 % av respondenterna har ej angett vilken ordbehandlare 
som finns installerad. Utöver dessa har fyra elever, vilket motsvarar 9,8 %, skrivit att de inte 
vet. På bakgrundsfråga sex och sju har vardera en elev av någon anledning låtit bli att svara, 
och bortfallet på dessa frågor är således cirka 2,4 %. 
 
På del två saknades sista sidan för två av killarna. Antingen beror detta på kopieringsfel eller 
på att eleverna rivit loss detta blad innan de lämnat in enkäten. Detta innebär ett bortfall på 
cirka 4,9 % på frågorna åtta och nio. En tjej har inte besvarat någon fråga förutom 
bakgrundsfråga ett, två och tre. Hennes enkät har därmed ej kunnat användas. 

2.4 Databehandling 
De inlämnade enkäterna samlades ihop och blandades för att undvika identifiering av 
enskilda personer, och för att förhindra min tidigare erfarenhet av eleverna och mina 
förväntningar på dem att förändra resultatet. Därefter numrerades de och elevernas resultat 
fördes in i ett kalkylark i Microsoft Excel. Varje fråga bedömdes separat och poängsattes inte. 
Det handlade alltså inte om någon sammanställning av ett provresultat. Därefter analyserades 
resultatet utifrån tre variabler. Dessa variabler var kön, det språk som talades i hemmet samt 
den tid som spenderades framför datorn per dag. 
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3 Resultat 
På enkäten deltog 19 killar och 22 tjejer. Av killarna har 13 elever ett annat modersmål än 
svenska, varav en elev anger att man i hans hem talar två olika språk lika mycket. Inget av 
dessa språk är svenska. Fyra av killarna talar mest eller enbart svenska hemma. Av de 22 
tjejer som deltog i undersökningen talar 13 andra språk än svenska i hemmet, varav två talar 
två olika språk. Utöver dessa så talar ytterligare tre tjejer två olika språk lika mycket i 
hemmet, varav ett är svenska. Sex av tjejerna talar enbart eller främst svenska. Sammantaget 
talar alltså 26 elever andra språk än svenska i hemmet, 12 elever talar endast eller främst 
svenska, medan tre elever talar svenska och ytterligare ett språk lika mycket. 

3.1 Datorvanor 
I början av enkäten fick eleverna svara på om det finns ordbehandlare installerad på deras 
dator i hemmet, och i så fall vilken. Här anger 21 elever att de har Microsoft Word, en att de 
har StarOfficeWriter, en Wordpad, en Microsoft Works och fyra elever svarar att de inte vet. 
Återstående elever har valt att inte fylla i detta fält. 

3.1.1 Kön 
Alla killar har tillgång till dator i hemmet, men två av tjejerna saknar helt tillgång till dator 
hemma. Tre av killarna och en av tjejerna anger att de inte har någon ordbehandlare 
installerad. Två av de manliga eleverna har inte besvarat frågan om de har någon 
ordbehandlare och en tjej vet inte om det finns någon ordbehandlare på datorn.  
 
I genomsnitt har de manliga eleverna möjlighet och tillåtelse att använda hemmets dator 
ungefär 18,5 timmar per dygn. Motsvarande siffra för tjejerna är 13,2 timmar. En majoritet av 
killarna, fjorton stycken, anger att de får använda datorn när som helst under dygnet, medan 
bara 6 tjejer har markerat alla tidsintervall. Detta motsvarar ca 74 % av killarna och 27 % av 
tjejerna om man räknar med de två som helt saknar dator, annars 30 %. 
 
För att avgöra hur elevernas faktiska möjligheter att använda datorn såg ut så delades dygnet 
upp i tre delar. Obekväma tider omfattade sent på kvällen och natten, det vill säga mellan 
21.00 och 06.00. Morgonen, förmiddagen och dagen, från 06.00 till 15.00, benämndes som 
skoltid. Denna indelning stämmer inte nödvändigtvis överrens med alla elevers verklighet 
men används ändå som ett slags riktmärke. Alla killar har möjlighet att någon gång under 
återstoden av dagen, det vill säga någon gång mellan 15.00 och 21.00 utnyttja hemmets dator. 
Av de 20 tjejer som har dator i hemmet har 19 denna möjlighet, medan en enbart har 
möjlighet att utnyttja datorn sent på kvällen. Sju av flickorna har angett att de inte har 
möjlighet och tillåtelse att använda datorn under skoltid, vilket eventuellt delvis skulle kunna 
förklara den stora skillnaden mellan killar och tjejer i hur många timmar de har möjlighet att 
använda datorn per dygn. Likaså har de i mycket lägre grad än killarna angett att de kan 
använda datorn på natten. Alla utom tre av killarna (80 %) har angett att de kan använda 
datorn nattetid, medan enbart sex av tjugo tjejer (30 %) anser sig ha denna möjlighet. 
 
 Eleverna fick också besvara en fråga om hur lång tid de använder dator varje dag. (Se figur 
3:1) Här svarar 32 % av killarna och 33 % av tjejerna att de använder datorn mer än tre 
timmar om dagen och 26 % av killarna och 29 % av tjejerna anger att de använder datorn 
mellan en timme och tre timmar.  Av killarna utnyttjar 37 % datorn i mellan en halvtimme 
och en timme varje dag och detta gäller även 24 % av de kvinnliga respondenterna. En 
manlig och en kvinnlig elev skriver att de utnyttjar datorn i mer än fem minuter men mindre 
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än en halvtimme. Alla killar använder datorn någon gång under dagen och gör detta i mer än 
fem minuter. Bland tjejerna har en av de elever som saknar dator hoppat över frågan 
angående datoranvändning och den andra angett att hon antingen inte använder dator alls 
eller gör detta i mindre än fem minuter per dag, vilket också stämmer för en av de övriga 
tjejerna. Det är alltså en högre andel tjejer än killar som använder datorn mer än en timme per 
dag, men två tjejer som använder dator väldigt lite. 
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Figur 3:1 Datoranvändning uppdelat mellan kön 

3.1.2 Språk 
Resultatet påvisar en tydlig skillnad i tillgång till dator mellan de elever som talar andra språk 
än svenska i hemmet och dem som främst talar svenska, vilket visas i figur 3:2. Vid alla 
tidsintervall har en högre andel elever som talar svenska än elever som talar andra språk 
tillgång och den totala skillnaden i tid då eleverna har möjlighet att utnyttja hemmets dator är 
sex timmar till fördel för de svensktalande eleverna. 
 
Den största skillnaden mellan elever som talar svenska i hemmet och de elever som främst 
talar något annat språk beträffande tid vid datorn per dygn visar sig i de två kortaste 
tidsintervallen. Alla de elever som talar svenska hemma använder datorn i minst en 
halvtimme varje dag, medan fyra elever, vilket motsvarar 15 %, av de övriga eleverna 
använder datorn under en kortare tid eller inte alls. Av de elever som talar svenska i hemmet 
utnyttjar 42 % dator i mellan 30 och 60 minuter per dygn, 17 % i en till tre timmar och 
återstående 42 % använder datorn i mer än tre timmar per dag. För de elever som främst talar 
något annat språk är motsvarande siffror 24 %, 29 % respektive 33 %. 
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 Figur 3:2 Datoranvändning uppdelat mellan språk 

3.2 Ordbehandlingskunskaper 
För att strukturera resultatet har en indelning av uppgifterna gjorts beroende på om de testar 
kunskaper som är programspecifika för ordbehandlare eller allmänna. Observera att denna 
indelning är godtycklig och enbart ett stöd för att ge struktur åt insamlad data. 
 
Med allmänna kunskaper avses sådant som inte enbart gäller ordbehandling utan som 
tillämpas inom ett flertal områden och av olika typer av program. De uppgifter som benämns 
som allmänna är uppgift etts deluppgifter rörande verktygsfält och menyrad, uppgift två 
angående att stänga aktivt dokument samt igenkännande av knappar för att öppna, spara, 
skriva ut, maximera och minimera i uppgift tre. Likaså kan uppgifterna rörande 
kortkommandon för att kopiera, klistra in och spara samt uppgift nio som testar olika 
markeringsalternativ med hjälp av musen anses vara av allmän karaktär. 
Markeringsalternativen utnyttjas enbart av ett fåtal programvaror, men eftersom att dessa 
även fungerar i ett flertal olika webbläsare så bedöms detta ändå vara en allmän kunskap. 
 
Programspecifika kunskaper rör enbart ordbehandlaren, samt i vissa fall övriga programvaror 
i de programpaket där ordbehandlaren ingår, exempelvis kalkyleringsprogram, 
presentationsprogramvaror och dylikt. I undersökningen benämns uppgiften där 
ordbehandlarens linjal skall lokaliseras som programspecifika. De knappar som anses vara 
programspecifika är knapparna för att förhandsgranska, stryka under text och ångra och 
detsamma gäller kortkommandot för att kursivera text. Likaså är uppgifterna kring stavnings- 
och grammatikkontroll, utskriftsformat, textjustering och tabeller programspecifika. 

3.2.1 Bedömningsgrunder 
I vissa fall visade sig elevernas svar vara svårbedömda. Detta inkluderar uppgift tre, fyra, fem 
och nio. På övriga frågor har inga tvetydiga svar förekommit. 
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På uppgift tre a bedömdes svar i stil med ”öppna mapp” och ”öppna ny” som fel, eftersom att 
det rör sig om att öppna dokument snarare än mappar. På deluppgift b accepterades inte svar 
som inkluderade ordet diskett. Här har eleverna bland annat svarat ”spara diskett” samt bara 
ordet ”diskett”. På deluppgift c, d och e har svaren ”söka”, ”skrivare” respektive 
”understreck” ej godkänts. Det förväntade svaret på deluppgift f var ”ångra”, men även svar 
som ”återvända”, ”tillbaka” och ”bakåt” har accepterats med motiveringen att det man gör 
när man ångrar ju faktiskt är att gå tillbaka till sitt dokument i ett tidigare stadium. 
Deluppgifterna g och h visade sig vara problematiska då eleverna inte kände till den rätta 
terminologin. Detta diskuteras vidare i metoddiskussionen längre fram. Här valde jag dock att 
inte acceptera svar i stil med ”storbild” och ”förstora”, eftersom att detta svar även i vissa fall 
skulle stämma för knappen för att återställa fönstret till dess tidigare storlek. Svaret 
”helskärm” godkändes dock för deluppgift g, och likaså accepterades ”stäng ned i listen” 
samt ”dölj” som svar på deluppgift h. Svar som beskrev vad som avbildades på knappen 
snarare än vad dess funktion var förekom ofta. Detta diskuteras närmre i metoddiskussionen i 
rapportens senaste del. 
 
Även kortkommandona visade sig i vissa fall vara svårbedömda. Här valde jag, med 
motiveringen att de med en dator framför sig skulle kunna utföra åtgärden, att ge dem rätt för 
svar där de angett dubbla svar varav ett var korrekt. De svar som bedömdes som korrekta var 
således av typen ”Ctrl + C / Alt + C” för kopiera. Efter att ha provat de båda alternativen 
skulle eleven kunna utföra åtgärden. Det flertal elever som angett rätt bokstav men med ”Alt” 
istället för ”Ctrl” har inte bedömts klara av att utföra åtgärden även om det är rimligt att flera 
av dessa elever skulle klara detta i praktiken.  
 
Även på uppgift fem har jag valt att fria hellre än fälla, speciellt på uppgifter rörande 
grammatikkontrollen. Här har svar som angett någon typ av fel som av ordbehandlaren skulle 
markeras med grön vågig linje bedömts som korrekta. Exempel på sådana svar är 
”meningsuppbyggnad”, ”ett ord på fel plats i meningen” och ”för många mellanslag”. Svaret 
”ett ord i fel mening” har dock ej accepterats, och inte heller har ”fel” eller ”fel ord” bedömts 
som korrekta svar på deluppgift a rörande stavningskontrollen.  
Undersökningens sista uppgift har enbart besvarats av ett fåtal elever. Bland dessa så har en 
elev angett att man vid dubbelklick markerar hela ordet/raden. Detta svar har bedömts vara 
korrekt eftersom att eleven känner till att det rör sig om markeringar och att hon därför skulle 
kunna prova sig fram med hjälp av en ordbehandlare. Svaret ”allt markeras” har accepterats 
på deluppgift b.  

3.2.2 Kön 
Killarna har i genomsnitt besvarat 9,7 frågor korrekt, vilket motsvarar 39 % av 
undersökningens ordbehandlingsfrågor. Standardavvikelsen var 3,4 svar. Tjejerna har i 
genomsnitt besvarat 10,4 frågor korrekt vilket motsvarar 42 % av frågorna. Tjejernas resultat 
har större spridning än killarnas, med en standardavvikelse på cirka 5,5 korrekta svar, fem 
kvinnliga elever har klarat fyra frågor eller färre, och fem tjejer har klarat fler än 15 frågor, 
varav tre har gett en korrekt lösning på 18 av de 25 frågorna. Två av killarna har enbart 
besvarat tre respektive fyra av frågorna korrekt och enbart en manlig elev har klarat 15 
frågor.  

Programspecifika frågor 
På de programspecifika frågorna besvarar killarna i genomsnitt 36 % av frågorna korrekt, 
medan tjejerna anger rätt svar på 42 % av frågorna. Diagram 3:3 visar hur stor andel av 
eleverna som besvarar var och en av dessa frågor korrekt. Här kan man utläsa att 
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respondenterna visar bäst resultat på frågorna rörande ordbehandlarens linjal, knappen för att 
ångra samt hur stavningskontrollen påvisar att ett ord är felstavat. Dessa frågor besvarar 93 
%, 80 % respektive 78 % av alla respondenter korrekt. Likaså känner många elever igen 
knappen som används för att göra texten understruken. Ingen av respondenterna känner dock 
till hur man kan gå till väga för att ändra sidans utskriftsformat. Även på frågorna kring 
tabeller uppvisar eleverna stora svårigheter och under 10 % av respondenterna kan besvara 
dessa frågor. En kille och tre tjejer kan i alla fall identifiera knappen för att kursivera text 
vilket motsvarar 5 % respektive 14 % av respondenterna. Över hälften av eleverna kan heller 
inte besvara frågorna kring textjustering, grammatikkontrollen samt förhandsgranskning på 
ett tillfredsställande sätt. 
 
På vissa av frågorna är skillnaden mellan könen påtaglig. På frågan ”ångra” klarar 89 % av 
killarna att svara korrekt medan enbart 71 % av tjejerna kan identifiera knappen. Detta är en 
av tre programspecifika frågor där de manliga respondenterna visade bättre resultat än de 
kvinnliga. På de övriga två frågorna rörande linjal och förhandsgranskning är skillnaden 
mindre än tio procentenheter. Även på frågorna om stavningskontroll, textkursivering och 
infogande av ny rad i en tabell är skillnaden mellan könen marginell, men här till förmån för 
de kvinnliga respondenterna. Totalt uppvisar tjejerna bättre resultat än killarna på åtta av de 
tolv programspecifika frågorna. De moment där skillnaderna är mest tydliga är de som 
undersöks med hjälp av frågorna kring marginaljustering av ett textavsnitt, med en skillnad 
på 27 procentenheter, centrering av text, med en skillnad på 22 procentenheter samt på frågan 
kring understrykning av text, där skillnaden är 18 procentenheter. 
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Figur3:3 Svarsfördelning på programspecifika frågor uppdelat på kön 

Allmänna frågor 
På de allmänna frågorna skiljer sig det genomsnittliga resultatet inte nämnvärt mellan könen. 
Tjejerna klarar i genomsnitt 41 % av uppgifterna medan killarna svarar korrekt på 42 % av 
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frågorna. Resultatet på dessa frågor presenteras i figur 3:4. Killarna har här en högre andel 
rätta svar på sex av tretton frågor, varav skillnaden är mindre än sex procentenheter på en och 
tjejerna har högre andel rätta svar på sju av tretton frågor. Här är skillnaden mindre än eller 
lika med sex procentenheter på två frågor. Det är alltså svårt att identifiera några större 
skillnader mellan könen på dessa frågor.  
 
På de enskilda frågorna varierar dock resultatet i vissa fall mellan könen. Tjejerna identifierar 
i högre grad än killarna verktygsfält och menyrad, med en skillnad på 25 procentenheter, och 
även om frågorna rörande kortkommando för att spara och de två frågorna kring olika 
markeringsalternativ med hjälp av musen överlag kan besvaras av väldigt få respondenter så 
är andelen korrekta svar här mellan 13 och 19 procentenheter högre för tjejerna än för 
killarna. De frågor där killarna i betydligt högre utsträckning än tjejerna kunnat ge korrekta 
svar berör kortkommandon för att kopiera och klistra in, med en skillnad på vardera 34 
procentenheter, samt knappar för att maximera och minimera ordbehandlarens fönster samt 
för att spara dokument. Skillnaden på de sistnämnda frågorna är dock mindre, mellan 14 och 
17 procentenheter. 
 
På åtta av de tretton allmänna frågorna kan färre än hälften av eleverna ge ett tillräckligt svar, 
och allra lägst är resultatet på frågan om kortkommando för att spara samt för de olika 
markeringsalternativen. Dessa frågor kan enbart besvaras av mellan tio och sexton procent av 
respondenterna. 
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Figur 3:4 Svarsfördelning på allmänna frågor uppdelat på kön 

3.2.3 Språk 
När resultatet jämförs med avseende på vilka elever som främst talar svenska i hemmet och 
vilka som talar ett annat språk så påvisas en skillnad i hur många frågor den genomsnittlige 
eleven besvarat korrekt. De elever som främst talar svenska har klarat i genomsnitt 12,8 av 
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frågorna, vilket motsvarar cirka 51 %. Standardavvikelsen för denna grupp är 3,9. De elever 
som främst talar andra språk i hemmet har i genomsnitt klarat av att besvara nio frågor, det 
vill säga 36 %, korrekt. Genomsnittsresultatet för dem är således 15 procentenheter lägre och 
deras resultat har också en något större spridning, med ett genomsnittligt avstånd från 
medelvärdet på 4,4. 
 
Ett flertal elever som talar ett annat språk mer än de talar svenska i hemmet får väldigt låga 
resultat. Fyra elever, vilket motsvarar 16 %, har svarat rätt på färre än 20 % av frågorna, och 
ytterligare fem elever, eller 20 % av eleverna, har klarat färre än tio frågor. Endast en elev har 
klarat mer än 60 % av frågorna, med ett resultat på 18 rätt. Motsvarande siffra för de elever 
som främst talar svenska är 4 elever, vilket motsvarar cirka 33 % av respondenterna. Tre 
elever, eller 25 %, av eleverna i den grupp som främst talar svenska i hemmet har klarat 
mellan 20 % och 40 % av frågorna. Återstoden av eleverna, det vill säga 60 % av dem som 
talar främst svenska och 58 % av dem som främst talar ett annat språk i hemmet, har klarat 
mellan 40 och 60 % av frågorna, det vill säga mellan tio och 15 frågor. 

Programspecifika frågor 
Figur 3:5 visar resultatet på de programspecifika frågorna där i genomsnitt 44 % av de elever 
som talar främst svenska i hemmet och 37 % av de elever som främst talar ett annat språk 
hemma klarar av att besvara var och en av frågorna. Den fråga där resultatet skiljer sig mest 
mellan de två grupperna är frågan rörande centrering av text. Denna fråga behärskar 75 % 
respektive 12 % av eleverna. Skillnaden är även relativt stor, 20 procentenheter, på frågan 
rörande stavningskontrollen. På åtta av de tolv programspecifika frågorna påvisas antingen 
ingen skillnad eller så är skillnaden mindre än tio procentenheter. Fem av dessa frågor 
besvaras korrekt av de elever som främst talar ett annat språk än svenska i hemmet i högre 
grad än av övriga elever. Detta inkluderar bland annat de två frågorna rörande tabeller, vilka 
inga av de elever som främst talar svenska kan besvara. 
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Figur 3:5 Svarsfördelning på programspecifika frågor uppdelat på språk 
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Allmänna frågor 
En tydligare skillnad påvisas på de allmänna frågorna, vars resultat visas i figur 3:6. Här 
klarar de elever som främst talar svenska i genomsnitt 58 % av frågorna och motsvarande 
siffra för de elever som främst talar andra språk är 36 %, vilket innebär en skillnad på 22 
procentenheter jämfört med 7 procentenheter på de programspecifika frågorna. Här uppvisar 
de elever som främst talar svenska i hemmet det bästa resultatet på alla frågor utom på den 
rörande knappen för att maximera ordbehandlarens fönster. Här är skillnaden dock enbart sju 
procentenheter. 
 
På ett flertal av frågorna är skillnaden i hur stor andel av eleverna som svarat korrekt 
markant. På frågorna som testar elevens förmåga att stänga dokument, att kopiera med hjälp 
av kortkommando samt att minimera fönstret är skillnaden större än 30 procentenheter och på 
ytterligare sju frågor är skillnaden större än 20 procentenheter. På de återstående två frågorna 
har tolv respektive 16 procentenheter fler elever som främst talar svenska i hemmet gett ett 
tillräckligt svar. 
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Figur 3:6 Svarsfördelning på allmänna frågor uppdelat på språk  
 
Medan de i hemmet svensktalande eleverna uppvisar ett 14 procentenheter bättre resultat på 
de programspecifika frågorna jämfört med de allmänna frågorna så är alltså resultatet för den 
grupp som främst talar andra språk i hemmet omvänt. Dessa elever visar bättre resultat på de 
allmänna frågorna, men skillnaden är dock liten, bara en procentenhet. 

3.2.4 Kön och språk 
För att ytterligare strukturera upp resultatet delas respondenterna in i tre olika grupper. Den 
första gruppen består av de killar som anger att de främst talar svenska i hemmet och den 
andra gruppen består av de killar som oftast talar andra språk än svenska hemma. Dessa 
grupper består av sex respektive 13 respondenter. I grupp tre återfinns de sex flickor som 
främst talar svenska i hemmet och den sista gruppen består av de tolv flickor som främst talar 
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något annat språk i hemmet. Den grupp som uppvisar bäst resultat är grupp tre med de i 
hemmet svensktalande flickorna. Dessa elever klarar i genomsnitt att besvara 59 % av 
frågorna korrekt, med en standardavvikelse på 4,0 svar. Därefter följer de killar som främst 
talar svenska i hemmet vilka behärskar i genomsnitt 43 % av uppgifterna, med en 
standardavvikelse på 2,6. Bland de elever som främst talar något annat språk än svenska i 
hemmet behärskar besvarar killarna i genomsnitt 37 % av frågorna korrekt med en 
standardavvikelse på 3,7 och tjejerna 35 %, med en spridning på ca 5,3.  
 
De i hemmet svensktalande flickorna visar bäst resultat på både programspecifika och 
allmänna frågor. De besvarar i genomsnitt 53 % av de programspecifika och 65 % av de 
allmänna frågorna korrekt. På de programspecifika frågorna presterar övriga tre 
respondentgrupper relativt likvärdiga resultat. De kvinnliga elever som främst talar andra 
språk än svenska i hemmet klarar i genomsnitt 38 % av dessa uppgifter, de manliga 
respondenterna som främst talar svenska i hemmet klarar 36 % och återstående manliga 
respondenter som främst talar andra språk i hemmet ger i genomsnitt rätt svar på 35 % av 
frågorna. Detta motsvarar mellan 15 och 18 procentenheter sämre resultat på dessa frågor än 
de i hemmet svensktalande tjejerna.  
 
På de allmänna frågorna besvarar de i hemmet svensktalande tjejerna 65 % av frågorna 
korrekt, och de i hemmet svensktalande killarna är den grupp som därefter klarar frågorna 
bäst, med ett resultat på i genomsnitt 50 % korrekta svar. Därefter följer de övriga manliga 
respondenterna med ett 38 % och de tjejer som talar andra språk än svenska i hemmet klarar i 
genomsnitt att besvara 33 % av uppgifterna.  

3.2.5 Datoranvändning 
För att avgöra om något samband föreligger mellan den tid som eleverna spenderar framför 
datorn varje dag och deras kunskaper inom ordbehandling så delas respondenterna in i fem 
grupper. I den grupp som består av de elever som aldrig använder dator, eller som gör detta i 
mindre än fem minuter per dag återfinns tre elever. Två elever utgör den grupp elever som 
använder dator i mellan fem och 30 minuter per dag. Dessa två grupper är av ringa storlek 
och det är därmed svårt att dra några slutsatser av deras resultat, men på grund av deras värde 
som exempel så redovisas de ändå nedan. Nästa grupp består av de tolv respondenter som 
använder datorn mellan 30 och 60 minuter per dag. Elva elever anger att de använder datorn i 
mer än en timme men mindre än tre timmar per dag och 13 att de använder datorn i mer än tre 
timmar. 
 
Den tydligaste skillnaden som kan skönjas är att den sista gruppen respondenter uppvisar 
betydligt bättre resultat än övriga grupper. De elever som nyttjar dator i hemmet i mer än tre 
timmar per dygn besvarar i genomsnitt 53 % av frågorna korrekt. Detta kan jämföras med ett 
resultat på 36 % för nästföljande två respondentgrupper, det vill säga de elever som använder 
datorn i mellan 30 minuter och tre timmar. De elever som använder dator mer sällan klarar än 
färre frågor. De elever som använder dator mer sällan än fem minuter per dag klarar ca 29 % 
av frågorna och de som använder dator mellan fem och 30 minuter ca 30 %. De elever som 
nyttjar dator mer än tre timmar per dag visar också bäst resultat på sjutton av 
undersökningens 25 frågor samt delat bäst resultat med minst en annan respondentgrupp på 
ytterligare två frågor. 

Programspecifika frågor 
Diagram 3:7 visar hur stor andel av respondenterna i respektive grupp som besvarar var och 
en av de programspecifika frågorna korrekt. Även här har den grupp elever som använder 
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datorn mer än tre timmar per dygn flest korrekta svar. De klarar i genomsnitt 48 % av 
frågorna. De elever som använder datorn i mellan 30 och 60 minuter klarar i genomsnitt 34 % 
av frågorna och de som nyttjar datorn i mer än en timme men mindre än två besvarar i 
genomsnitt 27 % av frågorna korrekt. Därefter följer eleverna som använder datorn mindre än 
fem minuter per dag med i genomsnitt 22 % korrekta svar och återstående respondenter som 
använder datorn mellan fem och 30 minuter lämnar korrekta svar på 21 % av frågorna. 
Skillnaden mellan den grupp som klarat sig bäst och de som besvarat näst högst andel frågor 
korrekt är således 14 procentenheter och övriga elevers svar ryms inom ett intervall på 13 
procentenheter. 
 
På de programspecifika frågorna har de som använder datorn mer än tre timmar per dygn den 
högsta andelen korrekta svar på sju av tolv frågor samt delat bäst resultat på ytterligare två 
frågor. En fråga besvaras felaktigt eller inte alls av alla elever och på återstående frågor är 
skillnaden mellan den respondentgrupp som klarar frågan bäst och den grupp elever som 
använder datorn i mer än tre timmar per dygn enbart fyra procentenheter. I figuren kan man 
vidare utläsa att dessa elever uppvisar betydligt bättre resultat än alla övriga respondenter på 
frågorna rörande marginaljustering och textunderstrykning med en skillnad på 44 respektive 
42 procentenheter. På frågan om knappen för att förhandsgranska ett dokument klarar 46 % 
av respondenterna i den sistnämnda gruppen att ge ett tillräckligt svar och likaså klarar 33 % 
av de elever som använder datorn mellan en halv och en timme att besvara frågan. I övriga 
grupper är andelen korrekta svar på denna fråga mycket låg.  
 
Den grupp respondenter som anger att de använder dator mellan en och tre timmar per dygn 
uppvisar vid en jämförelse med övriga respondentgrupper oväntat lågt resultat på ett flertal 
frågor. De uppvisar sämre resultat än de respondenter som använder datorn i mellan 30 och 
60 minuter på sex av undersökningens programspecifika frågor och på frågorna rörande 
förhandsgranskning, grammatikkontroll och centrering av text är skillnaden mellan dessa två 
grupper av elever cirka 24 procentenheter. Av de elever som använder datorn mindre än fem 
minuter per dygn kan ingen besvara sex av de programspecifika frågorna, och av de som 
använder datorn i mer än fem minuter men mindre än en halvtimme kan ingen besvara åtta av 
undersökningens tolv programspecifika frågor. Den enda fråga som fler än en elev i vardera 
av dessa två respondentgrupper kan besvara är frågan där de ombeds identifiera 
ordbehandlarens linjal, vilken alla dessa elever besvarat korrekt.  
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Figur 3:7 Svarsfördelning på programspecifika frågor uppdelat på tid vid datorn per dygn 

Allmänna frågor 
Resultatet på de allmänna frågorna redovisas i figur 3:8 och detta påminner i många 
avseenden om resultatet på de programspecifika frågorna. De elever som utnyttjar dator i mer 
än tre timmar klarar i genomsnitt 55 % av frågorna. Dock uppvisar eleverna som använder 
datorn i mer än en timme men mindre än tre timmar per dygn bättre resultat på de allmänna 
än på de programspecifika frågorna. De anger här ett korrekt svar på 38 % av frågorna. De 
elever som använder dator mellan 30 och 60 minuter klarar 35 % av frågorna, de som inte 
använder dator alls eller som utnyttjar denna i mindre än fem minuter per dygn 31 % och de 
som använder dator i mindre än en timme men mer än en halvtimme klarar 27 % av frågorna.  
 
Åter visar också de elever som använder dator i mer än tre timmar per dygn bäst resultat på 
en majoritet av frågorna. De har högst andel korrekta svar på nio av tretton allmänna frågor. 
På frågorna rörande fönstrets verktygsfält och menyrad svarar de dock fel i betydligt högre 
grad än övriga elever. Dessa frågor besvaras korrekt av alla de elever som använder dator 
mindre än 30 minuter per dag. Även de elever som använder dator mellan en halv och tre 
timmar har problem med denna fråga i större utsträckning än de elever som använder datorn 
mindre. Bortsett från dessa två och ytterligare några frågor har dock de elever som använder 
datorn minst problem med ett flertal allmänna frågor.  
 
Bland de elever som nyttjar dator i mindre än fem minuter per dag klarar ingen att besvara sju 
av undersökningens allmänna frågor, vilket motsvarar fler än hälften. Även nästa grupp 
respondenter uppvisar svårigheter på ett flertal frågor. Av de elever som använder dator 
mellan fem och trettio minuter per dag har ingen kunnat besvara nio av tretton allmänna 
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frågor. Frågan som rör kortkommandot för att svara besvaras enbart korrekt av 33 % av de 
elever som använder datorn mest. Ingen elev i de andra respondentgrupperna kan besvara 
denna. Liknande resultat visas även på frågorna kring markering av ord och stycke. Dessa 
klarar dock även 18 % respektive 9 % av eleverna som använder datorn mer än en men 
mindre än tre timmar per dygn. 
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Figur 3:7 Svarsfördelning på allmänna frågor uppdelat på tid vid datorn per dygn 
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4 Analys och Diskussion 
I EU-parlamentets och europeiska unionens råds rekommendation om kompetenser för 
livslångt lärande så anges ordbehandling som en del av den digitala kompetensen. Likaså 
anses förmågan att använda ordbehandlaren som ett verktyg, vilket bör kunna anpassas efter 
individens behov i den enskilda situationen, som viktigt i OECDs rapport rörande 
nyckelkompetenser. Den digitala kompetensen, och övriga sju av EUs nyckelkompetenser 
anses så viktiga att alla invånare i EUs medlemsländer bör ges möjlighet att tillgodogöra sig 
dessa. OECD beskriver hur dessa är viktiga i dagens komplexa värld vilken präglas av hög 
förändringstakt. Gemensamt målar EU-parlamentet, OECD och den norska utredningen upp 
en bild där den digitala kompetensen anses nödvändig både inom det privata och inom det 
yrkesmässiga området.49 Liknande formuleringar återfinns även i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo94.50 
 
Resultatet av undersökningen är inte generaliserbart. Dessa elever kan inte anses representera 
den årskull ungdomar i den svenska skolan som avslutar årskurs nio i juni år 2008. Inte heller 
kan de anses representera årskullen i den aktuella kommunen eller på den aktuella skolan. 
Klasserna har i de flesta fall följt med från skolans tre upptagningsområden där eleverna gått 
årskurs ett till sex och mina respondenter kan därför inte anses vara ett slumpmässigt urval av 
eleverna i den aktuella kommundelen. Det urval som gjordes avsågs inte heller vara 
representativt slumpmässigt eller allmängiltigt. Istället valdes två undervisningsgrupper ut, 
vilka kan anses vara exempel på elever inom det svenska skolväsendet.  
 
Det resultatet visar är således inte att alla elever i den svenska skolan har otillräckliga 
ordbehandlingskunskaper och därmed otillräcklig digital kompetens. Det visar heller inte att 
detta gäller för en viss andel av eleverna. Undersökningen påvisar snarare att det inom det 
svenska skolsystemet finns elever som inte i tillräcklig utsträckning fått hjälp att utveckla sin 
digitala kompetens. I EUs rekommendation står vidare att ungdomar i behov av särskilt stöd 
bör få den hjälp som krävs för att ge dem samma möjligheter och tillgång till utbildning, 
vilket är tveksamt om vissa av respondenterna fått.51 Det är oroväckande att de två elever som 
inte har tillgång till dator i hemmet inte får möjlighet att kompensera för detta i skolan. Detta 
kan också ställas i relation till det PM som publicerats av skolverket, vilket också betonar 
vikten av att ge alla ungdomar samma möjligheter att utveckla digital kompetens.52 

4.1 Ordbehandling 
Undersökningen visar tydligt att det finns ett flertal elever på den undersökta skolan som har 
stora brister rörande ordbehandling, detta trots att de flesta har tillgång till dator i hemmet och 
också nyttjar denna relativt mycket. Samma höga tillgång till dator i hemmet upptäcktes 
också i ITiS- och PISA-studierna. PISA-studien påvisade år 2006 också att trots att över 90 % 
av de svenska ungdomarna hade tillgång till dator i hemmet så använde de denna snarare för 
underhållning, Internet och elektronisk kommunikation än för skolarbete, ordbehandling och 
dylikt. Enbart 47 % av de elever som uppgett att de nyttjar datorn varje dag eller några gånger 
i veckan svarade här att de bland annat använder den för ordbehandling, vilket delvis skulle 
                                                 
49 Borell, Fontelles & Enestam, Europaparlamentet och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande, 10-12; 
     OECD, The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary, 5,7-8 
50 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 5 
51 Borell, Fontelles & Enestam, Europaparlamentet och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande, 11 
52 Schierbeck & Skimutis, Digital kompetens, 2-3 
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kunna förklara de låga resultat som påvisas i min undersökning. Det är möjligt att eleverna, 
trots att de spenderar mycket tid framför datorn, aldrig ägnar särkskilt mycket tid åt att 
bekanta sig med ordbehandlaren och dess funktioner.  
 
De elever som deltar i undersökningen går alla sista terminen i den obligatoriska skolan. Det 
är rimligt att anta att en övervägande majoritet av dessa elever kommer att studera vidare på 
gymnasiet, där de förhoppningsvis kan arbeta vidare med sin digitala kompetens och läsa 
kursen Datorkunskap där de ytterligare får lära sig att arbeta med ordbehandlare och andra 
programvaror. Ansvaret för den digitala kompetensen ligger för dessa elever hos 
gymnasieskolan. För att de inom det svenska skolväsendet skall uppnå tillräcklig digital 
kompetens så krävs att de får arbeta mycket med ordbehandling för att uppnå den reflektiva 
och kritiska användning som uppmuntras av EU.53 Om inte gymnasieskolan tillgodoser dessa 
behov så tvingas eleverna att själva utveckla sin kompetens hemma eller i sitt fortsatta studie- 
eller yrkesliv. Detta gäller även det fåtal elever som väljer att avsluta sina studier efter årskurs 
nio och inte fortsätter vidare till gymnasiet. Om alla svenska ungdomar skall ges samma 
möjligheter att uppnå digital kompetens kan det vara värt att reflektera över om ett större 
ansvar med tydligare direktiv inte bör läggas på grundskolan. Uppenbarligen så finns det 
grundskolor som inte ger sina elever dessa möjligheter. 

4.1.1 Variabler 
PISA-studien påvisade inga större skillnader i datortillgång i Sverige med avseende på 
ekonomisk, social eller kulturell status.54 Det är rimligt att anta att de här bland annat försökte 
fånga upp de elever som har ett annat modersmål. Att enbart nyttja det språk som talas i 
hemmet för att på ett heltäckande sätt försöka förklara de skilda resultaten är dock svårt. Den 
elevgrupp som främst talar svenska i hemmet uppvisar visserligen i genomsnitt 15 
procentenheter bättre resultat än de elever som främst talar andra språket hemma, men 
spridningen i den sistnämnda gruppen är stor. Här finns både elever med mycket låga resultat 
och elever med relativt höga resultat. Av denna anledning är det rimligt att anta att en 
ytterligare variabel är av betydelse för resultatet. Skillnaden är störst på de allmänna frågorna, 
vilket tyder på att de elever som främst talar svenska i hemmet är bättre än övriga elever på 
att genomföra operationer som återfinns i ett flertal olika programvaror. Ett tecken på att 
detta resultat är relevant är att de elever som talar främst något annat språk i hemmet enbart 
uppvisar bättre resultat än de som talar svenska på en allmän fråga. På de programspecifika 
frågorna kan skillnaden till fördel för de som främst talar svenska i stort sett förklaras med en 
enda fråga. Bortsett för frågan kring centrering av text så uppvisar de båda grupperna här 
relativt likvärdiga resultat. Det är möjligt att det låga resultatet på just denna fråga kan bero 
på en otillräcklig begreppsapparat. Detta är dock en spekulation. 
 
PISA-studien påvisar vidare hur de europeiska, och däribland de svenska, flickorna har ett 
sämre självförtroende när det gäller att utnyttja datorer för mer avancerade uppgifter än att 
använda Internet och att kommunicera digitalt.55 Tyvärr visar sig detta dåliga självförtroende 
i vissa fall vara befogat rörande ordbehandling, där spridningen bland flickorna är stor och ett 
flertal uppvisar mycket låga resultat, men om PISA-studiens resultat stämmer så finns det 
också en större grupp flickor som i vissa avseenden presterar bättre än pojkarna, men som 
trots detta uppfattar sig själva som mindre kompetenta. Min åsikt är att det är viktigt att ha en 
god tilltro till sin förmåga och ett gott självförtroende för att kunna uppnå det flexibla och 
                                                 
53 Borell Fontelles & Enestam, Europaparlamentet och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om 
nyckelkompetenser för livslångt lärande , 15-16 
54 OECD, Are students Ready for a TechnologyRrich World? What PISA Studies tell us, 39-42 
55 OECD, Are students Ready for a TechnologyRrich World? What PISA Studies tell us, 45-48 
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interaktiva datoranvändande som uppmuntras i DeSeCo-rapporten och i den norska 
undersökningsgruppens rapport.56 Det blir således viktigt att arbeta med elevernas 
självförtroende för att få dem att våga prova sig fram och lära sig nya saker. Även läroplanen 
betonar vikten av att både kvinnor och män skall ges samma möjligheter att pröva och 
utveckla sina förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet, ett mål som verkar 
svåruppnåeligt åtminstone inom den digitala kompetensen på denna skola.57  
 
Ordbehandlingskunskaperna skiljer sig också relativt mycket mellan de fyra grupper som 
respondenterna delats in i med avseende på kön samt vilket språk som talas i deras hem. Allra 
störst skillnad är det mellan de flickor som talar svenska och de flickor som främst talar ett 
annat språk än svenska i hemmet. Det verkar således som att en grupp elever som skulle 
behöva extra mycket hjälp med ordbehandling och kanske också med den digitala 
kompetensens andra aspekter är dessa flickor. Nämnvärt är att spridningen bland flickorna 
även inom dessa grupper är stor, vilket tyder på att det finns flickor I den grupp som främst 
talar andra språk än svenska I hemmet som presterar bra resultat, men även att det I gruppen 
med de flickor som talar svenska I hemmet finns de som har svårigheter och presterar låga 
resultat. Det går alltså inte att på ett konsekvent sett identifiera de flickor som främst talar 
andra språk än svenska hemma som den grupp som behöver mest hjälp, utan det finns även 
individer I de andra grupperna som behöver stöd för att utveckla sin digitala kompetens inom 
ordbehandling. Spridningen bland pojkarna I de båda grupparna är lägre, vilket innebär att de 
presterar jämnare resultat. 
 
Trots att varken PISA, ITiS eller min undersökning kan påvisa några större skillnader i 
datortillgång så är en annan variabel som verkar vara av betydelse den tid som faktiskt 
spenderas vid dator varje dag. 58  Både på de programspecifika och på de allmänna frågorna 
visar de elever som använder datorn i mer än tre timmar per dag betydligt bättre resultat än 
övriga elever. Det är dock värt att notera att skillnaderna inte är lika tydliga mellan grupperna 
med övriga elever. Att nyttja datorn mycket, mer än tre timmar om dagen, verkar således ha 
positiv inverkan på elevens förmåga att utnyttja ordbehandlare. Resultatet tyder på att den 
digitala kompetensen inom ordbehandling hos dessa elever utvecklas i hemmet snarare än i 
skolan. Konsekvensen av detta blir att de elever som inte vill eller av olika anledningar inte 
kan utnyttja dator i denna utsträckning på fritiden inte ges samma möjligheter att lära. Det 
kan dock vara lämpligt att ifrågasätta hur önskvärt det är att eleverna spenderar så mycket tid 
framför datorn varje dag för att få detta försprång gentemot sina klasskamrater. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att även om en jämförelse kan göras utifrån olika variabler 
så påvisas i undersökningen att alla elever har områden inom ordbehandling som de inte 
behärskar och därför behöv träna mer på. Det är alltså inte så att de grupper som identifierats 
som duktigast utifrån olika variabler har besvarat alla frågor korrekt och därför kan anses 
färdiga och kapabla att utnyttja ordbehandlaren som verktyg på ett tillräckligt sätt. Det som 
påvisas är att det finns grupper av elever i respondentgruppen som har större problem än 
andra.  

                                                 
56 OECD, The Definition and Selection of Key Competencies, Executive Summary, 7-8; 
    Søby, Digital skole hver dag, 31 
57 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94, 4 
58 OECD, Are students Ready for a TechnologyRrich World? What PISA Studies tell us, 39-42; 
    Centrum för marknadsanalys AB, IT I skolan, 9 



30 

4.2 Digital kompetens 
Som tidigare nämnts visar PISA-studien att 47 % av ungdomarna använder dator för 
ordbehandling. Detta kan jämföras med de siffror som PISA-studien får fram för andra 
datorrelaterade uppgifter för att få en uppskattning av hur det ligger till inom övriga områden 
av den digitala kompetensen. Inom några av de områden som undersöks i PISA-studien 
uppvisar ungdomarna bättre resultat än för ordbehandling, detta inkluderar att söka 
information på Internet, vilket 62 % av ungdomarna gör samt att kommunicera elektroniskt 
via exempelvis e-post eller chatt, vilket 75 % av de svenska ungdomarna gör. Det är alltså 
möjligt, men inte fastställt, att de inom dessa områden har en något högre kompetens än inom 
ordbehandling eftersom att de ägnar mer tid åt dem.  
 
Inom områden som har färre inslag av nöje och underhållning visar urvalsgruppen av svenska 
ungdomar dock lägre resultat än inom ordbehandling, och i de flesta fall även lägre resultat 
än den genomsnittlige europeiska ungdomen i samma ålder. Exempelvis använder enbart 28 
% av ungdomarna Internet för att samarbeta med andra i någon form av grupp eller nätverk, 
23 % använder den för skolrelaterade uppgifter, 25 % för att rita och måla och använda 
programvaror för att skapa grafik och presentationer, medan enbart 8 % av eleverna utnyttjar 
kalkylprogram regelbundet. Det är således rimligt att anta att de brister som uppvisas inom 
ordbehandling är små jämfört med de problem eleverna har inom exempelvis redovisning 
med hjälp av presentationsprogram eller kalkylprogram. Detta medför att behovet av 
utbildning för att nå ytterligare digital kompetens inom många områden är stort. 59 

4.3 Felkällor 
Ett flertal faktorer kan identifieras vilka kan ha påverkat resultatet positivt eller negativt för 
att ge en snedställd bild av resultatet. Detta gäller dock främst resultat på enstaka frågor eller 
avsnitt, vilket gör att jag ändå bedömer resultatet som tillförlitligt. Nedan följer en 
genomgång av de felkällor som identifierats. 
 
Det mest uppenbara problem som undersökningen stöter på är det faktum att den testar 
praktiska färdigheter på ett mer teoretiskt sätt. Det är möjligt, och också troligt, att många 
elever skulle kunna leta eller prova sig fram till korrekta svar på fler uppgifter om de haft 
tillgång till en ordbehandlare vid undersökningstillfället. Detta skulle ha gett en tydligare bild 
av deras digitala kompetens rörande ordbehandling. Tyvärr fanns inte denna möjlighet på den 
aktuella skolan som saknade datorsal och därför användes en pappersenkät, vilken dock 
rättades på ett relativt förlåtande sätt. Enkätmetodiken kan också ha medfört problem för 
elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter. 
 
Ett flertal av frågorna handlade om att känna igen knappar och fönstrets olika delar, och detta 
kan ha medfört att resultatet blivit mer positivt. Användandet av knappar betonades dock i all 
litteratur som användes och likaså berördes verktygsfält, menyrad och linjal av alla författare. 
Således betraktas dessa förmågor vara av betydande karaktär. Man kan dock fortfarande 
ifrågasätta om för många frågor var av denna karaktär. 
 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är vilken ordbehandlare som finns 
installerad på elevernas datorer i hemmet. Även om Word är vanligast så har några elever 
angett att de har en annan ordbehandlare, och ett flertal har inte besvarat frågan eller skrivit 
att de inte vet. Även om många ordbehandlare är snarlika i utförande, och innehåller samma 
funktioner, så har de elever som använder Microsoft Word ett försprång i och med att 
                                                 
59 OECD, Are students Ready for a TechnologyRrich World? What PISA Studies tell us, 39, 41,  
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knappar, menyer och verktygsfält är hämtade från just denna programvara. Något sådant 
samband har inte kunnat påvisas i undersökningen, men det är möjligt att det ändå haft 
inverkan på dessa elevers resultat. 
 
Ytterligare ett problem uppdagades vid rättning av dessa uppgifter. På fråga tre där olika 
knappar skulle identifieras beskriver ett flertal elever vad bilden på knappen föreställer 
snarare än vilken handling som utförs då de trycker på knappen. En möjlig förklaring till 
detta är att exemplet föreställde knappen för att dela upp texten i spalter, och att knappen då 
benämndes med ordet ”Spalter”. Likaså är det möjligt att eleverna faktiskt visste vad som 
skulle hända då knapparna trycktes ned, även om de inte kände till begreppen som 
associerades med funktionen och därmed inte kunde ge en tillräcklig förklaring av vad som 
skulle inträffa. På delfråga g och h där knapparna för att minimera och maximera fönstret 
visas har många respondenter angett svar som antyder rätt lösning, men som inte är 
tillräckligt avgränsade. Exempel på detta är svaren ”förstora” respektive ”förminska”. 
 
Problem upptäcktes även på frågorna kring kortkommandon. Här har sju av tjejerna visat 
vissa kunskaper då de angett rätt bokstav för mellan ett och fyra kortkommandon men istället 
för tangenten Ctrl angett att Alt-tangenten skall tryckas in. Det är möjligt att resultatet på 
denna fråga inte på ett tillräckligt sätt representerar de kvinnliga elevernas praktiska 
kunskaper.  
 
Som tidigare nämnts så genomfördes enkäten i två olika grupper, där lärarna hanterade detta 
på olika sätt. I den ena gruppen fick eleverna vänta på att alla skulle bli klara innan de fick 
jobba vidare med NO:n, medan eleverna i den andra gruppen fick arbeta med stenciler efter 
att de lämnat in enkäten. Jag upplevde att eleverna i den senare gruppen kunde arbeta med 
enkäten på ett mer avslappnat sätt och besvara frågorna i sin egen takt, med undantag av ett 
par flickor som anlände mycket sent till lektionen. I klassrummet där man fick invänta sina 
kamrater verkade många av de långsammare eleverna känna sig stressade, vilket bland annat 
visade sig genom att de inte svarade ordentligt på frågorna eller till och med uttryckte att de 
faktiskt inte orkade svara på så många frågor. Jag fick intrycket av att det för denna pojke 
snarade handlade om att han behövde mera tid och inte kunde besvara frågorna än att han 
faktiskt inte orkade. Troligtvis sa han så för att motivera för sina snabbare kamrater att han 
inte var sämre än dem, bara latare, vilket var mer accepterat i gruppen.  
 
Vissa elever uttryckte också att de var trötta på att svara och på att skriva när de närmade sig 
slutet av undersökningen. En flicka skrev blanda annat enbart ”Orkar inte svara” respektive 
”Trallalala” på de två frågorna rörande tabeller. Det är möjligt att denna trötthet och/eller 
brist på koncentration kan ha påverkat resultatet på de sista frågorna negativt. Det kan därför 
vara en fördel att låta respondenterna besvara enkäter i lugn och ro hemma. En nackdel med 
detta förfarande är dock, jämfört med gruppenkäten, menar Ejlertsson, att det externa 
bortfallet tenderar att bli större.60 Var eleverna trötta när de kom till sista sidan med de 
svårare uppgifterna? 

4.4 Förslag till vidare forskning 
Detta examensarbete undersöker enbart en aspekt av det mycket omfattande område som den 
digitala kompetensen utgör. Andra undersökningar har på olika sätt försökt kartlägga andra 
aspekter, men utifrån andra variabler. Den uppenbara fortsättningen på denna undersökning 
skulle således vara att under liknande förhållanden undersöka övriga aspekter av digital 

                                                 
60 Ejlertsson, Enkäten i praktiken, 8-11 
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kompetens för att försöka utröna om de samband som påvisats inom denna 
undersökningsgrupp mellan digital kompetens och kön, språk och datortillgång och 
-användning kan urskiljas även där. 
 
Det viktigaste resultatet av undersökningen måste anses vara att det på åtminstone en skola i 
landet, och rimligtvis även på fler, finns elever som av olika anledningar har brister i sin 
kunskap rörande användning av ordbehandlare, och kanske också rörande andra aspekter av 
digital kompetens. Om alla Sveriges ungdomar skall kunna nå upp till de mål som ställts upp 
av EU och OECD måste dessa elever få hjälp att nå dit. Det vore därför av intresse att dels 
försöka kartlägga problemets omfattning, och dels att fundera kring hur vi kan gå till väga för 
att se till att alla tillgodogör sig digital kompetens enligt dessa organisationers definitioner. 
Detta arbete måste även inkludera elever med språksvårigheter och elever som har bristande 
tillgång till, eller bristande möjligheter att utnyttja, dator i hemmet. 
 
I GY-07 ansåg man att kursen Datorkunskap kunde tas bort och att några av dess moment 
istället skulle kunna inkluderas i andra kurser, och detta utan att öka dessa andra kursers 
timplaner. Min undersökning får mig att fundera kring om det inte tvärtom vore lämpligt att 
fundera kring hur den undervisning som berör digital kompetens skulle kunna utökas för att 
ge alla elever tillräckliga möjligheter, kanske redan i den obligatoriska skolan. 
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STUDENT Till elever i årskurs nio! 

 

 

 

 

I Sverige har fler än nio av tio ungdomar tillgång till dator i hemmet. De flesta använder 

datorn för underhållning och för att surfa på Internet, men inte lika många använder datorn i 

skolarbetet. Sedan 2003 så finns instruktioner från EU om vad man tycker att alla bör klara 

av inom olika områden. När det handlar om datorer kallas detta digital kompetens. Digital 

kompetens innehåller bland annat förmågan att använda ordbehandlare, till exempel 

Microsoft Word eller StarOffice Writer. Avsikten med det frågeformulär som du håller i din 

hand är att avgöra om du och dina kamrater, som går sista året i den obligatoriska skolan, 

kan detta. 

 

Du behöver självklart inte delta i undersökningen, men det är viktigt för resultatet att så 

många som möjligt besvarar frågorna. Undersökningen består av två delar. Del ett 

innehåller bakgrundsfrågor som kan vara viktiga för resultatet och del två består av några 

frågor som påminner om ett prov. Läs frågorna noga och följ därefter instruktionerna. Om 

du inte kan besvara en fråga så gå vidare till nästa. Du behöver inte skriva namn på pappret 

och självklart kommer ingen annan att få veta vad du svarat! 

 

Om du har någon fråga så räck upp handen så kommer jag och förklarar! 

 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

___________________________ 

Rebecca Isaksson 

Bilaga 1 Följebrev 
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Del 1. Bakgrundsinformation 
 
1. Kön:  
 Tjej 
 Kille 
2. Ålder: 
 
 ……. år 
 
3. Vilket språk talas i ditt hem? 
(om ni talar flera språk så ange det språk som talas mest) 
 
 
 …………..………………………. 
 
4. Finns det någon dator i ditt hem? 
 
 Nej 
 Ja  
(Hoppa över fråga 5 och 6 om du svarade nej på fråga 4) 
 
5. Finns det någon ordbehandlare installerad på datorn i ditt hem och i så fall vilken? 
 
 Nej  
 Ja: ………………………………… (t.ex. MS Word, StarOffice Writer) 
  
6. När har du tillgång till dator i hemmet och tillåtelse att använda den?  
(Du får markera flera alternativ) 
 
 På morgonen ( ca 06.00 – 09.00) 
 På förmiddagen (ca 09.00 – 12.00) 
 På dagen (ca 12.00 – 15.00) 
 På eftermiddagen (ca 15.00 – 18.00) 
 Tidigt på kvällen (ca 18.00 – 21.00) 
 Sent på kvällen (ca 21.00 – 24.00) 
 På natten (ca 00.00 – 06:00) 
 
  
7. I genomsnitt hur länge använder du dator varje dag? 
  
 Aldrig / mindre än 5 minuter per dag 
 Mellan 5 minuter och en halvtimme 
 Mellan en halvtimme och en timme 
 Mellan en timme och tre timmar 
 Mer än tre timmar 

Bilaga 2 Enkät 
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Del 2. Ordbehandling 
 
Nedan visas en bild på hur den övre delen av ett fönster för ordbehandlaren Microsoft Word kan se ut. 
  

1. Para ihop fönstrets delar med dess namn genom att skriva rätt bokstav på rätt rad nedan. 
 

 
  Linjal ………… 
 
  Verktygsfält ………… 
 
  Menyrad ………… 
 
  

 
 
2. I figuren ovan, markera med en cirkel var du skall trycka för att stänga enbart det aktiva 
dokumentet.  
 
 
3. Knapparna nedan har olika funktioner. Beskriv kortfattat på raden bredvid bilden vad varje 
knapp har för funktion.  
 
 Exempel: …………………… 
 
 

a 
 

…………………… 
 

e 
 

…………………… 

b 
 

…………………… 
 

f 
 

…………………… 

c 
 

…………………… 
 

g 
 

…………………… 

d 
 

…………………… 
 

h 
 

…………………… 

A B C 

Spalter 
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Del 2. Ordbehandling fortsättning 
 
Ett kortkommando är en kombination av tangenter som kan tryckas ner för att utföra någonting 
snabbt.  
 

Exempel: För att avsluta ordbehandlaren kan du hålla ner Alt-tangenten samtidigt som du 
trycker på F4. 

  
 Avsluta ordbehandlaren  …………………… 
 
 
4. Vilka kortkommandon kan du använda för att utföra följande åtgärder? 
 

a Kopiera ett 
 avsnitt ……………………  c Kursiv 

 text …………………… 

b Klistra in 
någonting ……………………  d Spara  

dokument …………………… 

 
5. Vad betyder det om den text du skriver automatiskt blir understruken med 
 
 a. en vågig röd linje? ……………………………………………………………….. 
 
 b. en vågig grön linje? ……………………………………………………………… 
 
 
6. Hur kan du gå tillväga för att ändra sidans format till liggande A4 (Standard är stående A4)? 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7. Nedan finner du tre textavsnitt med olika textjusteringar. Rita en ring runt den text som är 

marginaljusterad och en fyrkant runt den centrerade texten. 
 

Text 1 
Det här är en text av okänd 

justering. Kom ihåg att göra en 
ring runt den text som är 

marginaljusterad och en fyrkant 
runt den centrerade texten.  

 
Det här är en text av okänd 

justering. Kom ihåg att göra en 
ring runt den text som är 

marginaljusterad och en fyrkant 
runt den centrerade texten. 

Text 2 
Det här är en text av okänd 
justering. Kom ihåg att göra en 
ring runt den text som är 
marginaljusterad och en fyrkant 
runt den centrerade texten.  
 
Det här är en text av okänd 
justering. Kom ihåg att göra en 
ring runt den text som är 
marginaljusterad och en fyrkant 
runt den centrerade texten. 

Text 3 
Det här är en text av okänd 
justering. Kom ihåg att göra en 
ring runt den text som är 
marginaljusterad och en fyrkant 
runt den centrerade texten.  
 
Det här är en text av okänd 
justering. Kom ihåg att göra en 
ring runt den text som är 
marginaljusterad och en fyrkant 
runt den centrerade texten. 

Alt + F4 
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Del 2. Ordbehandling fortsättning  
 
8. Texten i den föregående uppgiften ligger i någonting som kallas en tabell. Den här tabellen 

har inga kantlinjer. Besvara följande frågor om tabeller. 
 
  a. Förklara med egna ord hur du kan gå tillväga för att infoga en tabell i ett dokument.  
 
 ......................................................................................................................................................... 
  
 ......................................................................................................................................................... 
  
 ......................................................................................................................................................... 
  
............................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................ 
 
 b. Förklara med egna ord hur du kan gå tillväga för att infoga en ny rad högst 

upp i en tabell. 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................... 
 
 
9. Föreställ dig att du precis skrivit följande stycke i en ordbehandlare: 
 

Jag skriver den här texten därför att jag vill träna på att använda 
muspekaren. Ibland kan det vara lite svårt att veta vad som händer när 
man gör på olika sätt. Det här handlar om att klicka många gånger med 
vänster musknapp. 

 
Vad händer om du … 

 
a. dubbelklickar med vänster musknapp efter bokstaven ”k” i ordet 

”muspekaren” i texten? 
 
………………………………………………………………………………...... 
 

b. snabbt klickar tre gånger med vänster musknapp efter bokstaven ”k” i ordet 
”muspekaren” i texten? 
 
………………………………………………………………………………….. 


