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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att kartlägga gymnasieelevers användning av datorer i skolarbetet 

med olika ämnen på ett yrkesprogram och två högskoleförberedande program. Kontext för 

studien är en centralt belägen kommunal gymnasieskola, i en mindre kranskommun gränsande 

till en storstadsregion i Mellansverige. Datainsamlingen består av en kvantitativ fallstudie 

med enkät som datainsamlingsmetod. Det empiriska underlaget omfattar 50 enkäter och 

respondenterna är elever i gymnasiets årskurs tre, från några av den undersökta skolans olika 

gymnasieprogram. Studien avser jämföra vad elever på ett fordonsprogram, ett 

samhällsvetenskapligt program och ett tekniskt program använder datorer till i olika 

skolämnen, däribland svenska, engelska och matematik. Centralt för studien är också 

elevernas sökstrategier på internet samt i vilka situationer de anser att datorn är till störst nytta 

för dem skolarbetet. Resultaten visar att elever på de högskoleförberedande programmen 

använder datorn i större omfattning i de flesta situationer än eleverna på yrkesprogrammet. 

Yrkeseleverna upplever dock en större nytta av datorn i förhållande hur mycket de använder 

den. Datorn är överlag till störst nytta för eleverna i språk, samhällsorienterande ämnen samt i 

kurser knutna till respektive gymnasieprogram. Den används nästan inte alls i matematik som 

skolämne. Resultaten visar också att det finns samband mellan den omfattning eleverna fått 

undervisning i att kritiskt granska och värdera källor på internet och deras val av strategi vid 

informationssökning. 
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Inledning  

I dag finns den moderna tekniken IKT (informations- och kommunikationsteknik) överallt 

omkring oss. Det mesta av den information som tidigare förvarades i pärmar i bokhyllor, 

lagras idag i mappar på datorer och surfplattor. Allt fler bankärenden, inköp, sökande av 

information eller tjänster utförs numera via internet. Allt mer sällan skrivs något för hand eller 

betalas kontant i affären. Tillgängligheten för offentliga e-tjänster är dock väldigt ojämn 

mellan olika myndigheter (IVA, 2010). Kommuner och landsting släpar efter i utvecklingen 

av digitala tjänster, trots att de har flest kontakter med samhällsmedborgarna. Här utgör 

skolan en viktig del, enligt IVA (2010). 

Enligt Ottesen (2006) erbjuder IKT många olika användningsmöjligheter och ingår i allt fler 

utbildningar i samhället. De senaste åren har flertalet kommuner gjort stora IKT-satsningar 

som innebär att surfplattor och datorer är mer tillgängliga för barn och unga från förskolan 

och uppåt. En anledning till detta är att det finns krav från utbildningsdepartementet på att 

elever ska bli förtrogna med den nya tekniken, då IKT är ett viktigt kunskapsområde för 

dagens och framtidens medborgare (Skolverket, 2013). 

Skolan har under en lång tid formats och förändrats för att kunna utbilda unga och förbereda 

dem för deras kommande yrkesliv. I takt med samhällsutveckling och tekniska framsteg krävs 

det reformer och förändringar för att skolan skall klara sitt uppdrag (Samuelsson, 2014). 

Genom att använda modern teknik ges ungdomar enligt Erstad (2010) erfarenheter och 

insikter, som är viktiga för att de ska kunna leva och arbeta i det moderna samhället. Att vara 

förtrogen med användandet av IKT blir för dagens och framtidens unga lika viktigt som att 

kunna läsa och skriva (Erstad, 2010). 

Enligt Samuelsson (2010) är Sverige ett av de länder som ligger bäst till internationellt, vad 

gäller tillgång till och spridning av IKT i form av datorer, surfplattor, mobiltelefoner samt 

uppkoppling till internet. Ett problem som försenar införandet av IKT i undervisningen, är att 

det saknas nationella strategier och riktlinjer för hur IKT skall användas i skolan. ”There 

seems to be a great discrepancy between the overall picture of Sweden as a mature e-society 

with high and wide spread ICT access and Swedish children’s use of ICT as a tool for 

learning and education” (Samuelsson, 2010, s.28). 
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Ulli Samuelsson har genomfört en enkätundersökning i svensk skolkontext där 13-åringars 

digitala användningsmönster i skolan och på fritiden kartlagts. Resultaten visar att de flesta 

eleverna använder datorer någon gång i veckan skolan (Samuelsson, 2010). Emellertid saknar 

de grundläggande datorkunskaper inom områden som ordbehandling och kalkylprogram, trots 

att alla har tillgång till datorer och internet såväl hemma som i skolan (Samuelsson, 2010). 

Den enkätundersökning som ligger till grund för studien genomfördes hösten 2007 och 

undersökningens empiri utgör även en del av en senare avhandling (Samuelsson, 2014). Det 

empiriska underlaget bestod av 256 enkäter från informanter i grundskolans årskurs sju på två 

skolor och utgjorde 93 procent av den totala populationen i den undersökta kommunen 

(Samuelsson, 2014). Tillgängligheten av datorer på skolorna var begränsad. ”As most 

computers in these schools are placed in classrooms or computer labs, the pupils need the 

teachers’ permission to use them” (Samuelsson, 2010, s. 28).  

Enligt Samuelsson (2014) bidrar olika tillgång till såväl teknik som kunskap om dess 

möjligheter och användningsområden till digitala klyftor (skillnader) i skolan. Elever erbjuds 

olika förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens, vilket leder till vad Samuelsson 

(2014) benämner digital (o)jämlikhet. Att dela ut datorer till eleverna är en sak och att 

använda dem framgångsrikt i undervisningen, så att eleverna har nytta av dem i sitt 

skolarbete, är något helt annat.  

Enligt Erstad (2010) är det inte i första hand tillgången till tekniken som skapar de digitala 

klyftorna i skolan. Det är snarare utvecklandet av kompetenser att kunna nyttja de möjligheter 

som digitala medier kan ha för lärande som skiljer mest mellan elevers olika förutsättningar. 

Vidare är det enligt Erstad (2010) när tekniken används i praktiken av elever och lärare, i 

mötet med skolämnenas innehåll och traditioner, som en djupare kunskap om de digitala 

mediernas möjligheter i undervisningen utvecklas.  

Denna studie kommer att fokusera på vad gymnasieelever i årskurs tre på yrkesprogram 

respektive högskoleförberedande program använder datorer till i skolarbetet. Begreppet 

digitala medier likställs här med informations- och kommunikationsteknik (IKT) och 

begränsas i denna studie till att omfattas av datorer (laptops eller stationära). Ambitionen i 

studien är att lyfta fram och kasta ljus över vilken nytta eleverna anser sig ha av datorerna i 

skolarbetet med olika ämnen och inte av tekniken i sig i första hand. 



3 

Begreppet stratifiering innebär i denna studie en uppdelning i olika typer av användning, där 

eleverna använder olika strategier för hur de exempelvis går till väga när de söker information 

på internet. 

Det finns flera termer för hur de olika typerna av gymnasieprogram brukar benämnas; 

yrkesförberedande-, yrkesinriktade- och yrkesprogram samt högskoleinriktade program och 

högskoleförberedande program. I denna studie har valts att använda termerna yrkesprogram 

respektive högskoleförberedande program. När eleverna omnämns är det antingen med 

beteckningarna yrkeselever respektive högskoleelever, eller med beteckningen för de olika 

gymnasieprogrammen. 

Jan Berggren (2013) problematiserar i sin avhandling hur undervisningen i engelska på olika 

typer av gymnasieprogram påverkar elevernas livschanser. Enligt Berggren (2013) har det 

som i tidigare läroplaner benämndes kärnämnen, fått beteckningen gymnasiegemensamma 

ämnen i den senaste läroplanen för gymnasieskolan, GY 2011 (Skolverket, 2011). Dessa 

ämnen läses i någon omfattning på samtliga gymnasieprogram. Enligt Skolverket (2011) ingår 

dock olika kurser i de gymnasiegemensamma ämnena på olika program. Eleverna kan också 

göra individuella val, som gör att de läser olika många steg i exempelvis engelska inom ett 

och samma gymnasieprogram.  

Eftersom svenska, engelska och matematik är gymnasiegemensamma ämnen, har jag valt att 

denna studie ska omfattas av dessa tre ämnen. För att få en mer komplett bild av elevernas 

datoranvändning på de olika programmen omfattas denna studie även av datoranvändning i 

skolarbetet överlag, oavsett specifikt skolämne.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att kartlägga gymnasieelevers användning av datorer i skolarbetet 

med olika ämnen på ett yrkesprogram och två högskoleförberedande program. Kontext för 

studien är en centralt belägen kommunal gymnasieskola, i en mindre kranskommun gränsande 

till en storstadsregion i Mellansverige. 

Frågeställningar: 
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 Till vad använder gymnasieelever datorer på den undersökta skolans fordonsprogram, 

samhällsvetenskapliga program och tekniska program i skolämnena svenska, engelska 

och matematik?  

 Vilka strategier använder eleverna vid informationssökning på internet?  

 I vilka situationer anser eleverna att datorn är till störst hjälp för dem i deras 

skolarbete? 

Tidigare forskning  

Avsnittet tidigare forskning består av studier från svensk skolkontext i grundskola och 

gymnasium, som jag finner relevanta för denna studies syfte och frågeställningar. Materialet 

omfattas av två doktorsavhandlingar (Berggren, 2013 och Samuelsson, 2014) samt tre 

vetenskapliga artiklar, publicerade i internationella tidskrifter (Samuelsson, 2010, 

Samuelsson, 2012 och Håkansson Lindkvist, 2013).  Eftersom denna studie är kopplad till 

IKT i den svenska skolkontexten, finner jag det inte relevant för studien att jämföra med 

forskningsresultat från andra länder. Underrubrikerna nedan belyser innehållet i de fyra 

forskningsstudier, som tillsammans utgör tidigare forskning i uppsatsen.  

Ungas IKT användning 

I den kartläggning av 256 svenska 13 åringars datoranvändande som utfördes hösten 2007 

(Samuelsson, 2010;2014) kunde bland 105 av eleverna, kategoriseras tre typgrupper av 

datoranvändare relaterat till både skoltid och fritid. 

 Dagliganvändare, som använde datorn varje dag såväl i skolan som på fritiden (32 

stycken).  

 Veckoanvändare, som använde datorn varje vecka i båda kontexterna (52 stycken).  

 Sällananvändare, som var de elever som använde datorn ibland i skolan eller på 

fritiden (21 stycken). 

De elever som var dagliganvändare i skolan, använde datorn främst till sociala aktiviteter, spel 

och som mediaspelare, till skillnad från vecko- och sällananvändarna. De elever som använde 

datorn varje vecka eller mer sällan ägnade sig i huvudsak åt skolrelaterade uppgifter i sitt 

datoranvändande. Den typgrupp som i störst omfattning använde datorn till att skriva skol-

texter på fritiden var sällananvändarna (Samuelsson, 2014).  
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Ojämlikhet i den nya gymnasieskolan? 

Enligt Berggren (2013) visar resultat av tidigare forskning att det finns behov av en 

gemensam bas av kärnämneskunskaper, som skulle erbjudas alla elever oavsett vilket 

gymnasieprogram hen läser på. Berggren (2013) har i sin avhandling analyserat diskurser om 

undervisningspraktiker i det gymnasiegemensamma ämnet engelska på olika typer av 

gymnasieprogram. Idag får enligt Berggren (2013) elever på yrkesprogram ingen fördjupad 

undervisning i engelska, som elever på högskoleförberedande program får. Istället ges 

yrkeseleverna baskunskaper anpassade efter vad de förväntas behöva kunna i sitt kommande 

yrkesverksamma och privata liv. På så sätt får dessa elever inte tillgång till samma kunskap 

om kommunikation, analys och textproduktion, som elever på högskoleförberedande program 

i engelska som skolämne. Enligt Berggren (2013) stänger detta i sin tur ute yrkeselever från 

sociala, politiska och demokratiska arenor, som förknippas med makt och förbättrade 

livschanser, som högskoleelever får tillgång till genom sin utbildning. Innehåll och upplägg 

av engelskundervisningen i sin nuvarande form tenderar att bidra till social differentiering 

(Berggren, 2013). Med den nya läroplanen, GY 2011, ger inte heller alla gymnasieprogram 

den allmänna behörighet till högskolestudier som de tidigare gjort (Skolverket, 2011). 

Digital stratifiering 

Tidigare forskningsresultat (Samuelsson, 2012) visar att elever på olika gymnasieprogram 

utvecklar olika strategier för informationssökning på internet. Enligt Samuelsson (2012) kan 

olika digitala kompetenser förvärvas beroende på val av utbildningsprogram på gymnasiet. 

Skillnader i val av strategi för att söka tillförlitlig information på internet varierar mellan 

elever på yrkesprogram respektive högskoleinriktade program. Resultaten visar vidare att tre 

olika strategier för informationssökande förekom hos eleverna (Samuelsson, 2012). Det var de 

som; 

 värderade informationen utifrån innehållet i sökträffar de fick (yrkesprogram) 

  förhöll sig kritiskt till och jämförde olika källor (yrkes- och högskoleförberedande 

program) 

 i första hand värderade själva källan där informationen hittats (högskoleförberedande- 

eller kombinerade program) 
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En koppling mellan vilken sökstrategi ungdomarna utvecklat och vilken typ av 

gymnasieprogram de valt att studera på var tydlig. Det behövs enligt Samuelsson (2012) mer 

forskning kring om det kan finnas en växelverkan mellan utveckling av digital kompetens, val 

av utbildning och digital stratifiering (Samuelsson, 2012). 

Datoranvändning i skolarbetet på gymnasiet 

En tidigare forskningsstudie på Umeå universitet (Håkansson Lindqvist, 2013) där alla elever 

försetts med egna datorer (1:1), visar att eleverna ser många möjligheter med datorn i 

skolarbetet. Det är en studie med både kvalitativa och kvantitativa data och komplementära 

metoder. Såväl enkätdata (n=923), fokusgruppsintervjuer (n=7) som klassrumsobservationer 

(n=22) ingår totalt i studien. Den omfattar både elevernas datoranvändande i skolan och på 

fritiden. Några av möjligheterna som eleverna ser med datorerna i skolsituationen är: 

 Informationstillgången på internet 

 Förutsättningarna när man ska skriva mycket  

 Större variation i arbetssätt med datorn.  

Metod  

Enkät som datainsamlingsverktyg 

Denna studie utgår från en kvantitativ metodansats med enkät som verktyg för insamling av 

empiriska data. Enkät är en lämplig metod eftersom studien avser kartlägga gymnasieelevers 

datoranvändande i skolarbetet och jämföra mellan yrkesprogram och högskoleförberedande 

program. ”Enkätmetoden fungerar bäst om man vill undersöka samband mellan det man är 

intresserad av och fakta som ålder, kön, tidigare utbildningar, yrkeserfarenheter etc.” 

(Johansson & Svedner, 2010, s.24).  

Enkät ger också möjlighet att nå betydligt fler informanter än vid intervju. Annars hade 

intervjuer kunnat vara ett intressant komplement, då det funnits möjlighet att ställa följdfrågor 

till några elever. Detta bedöms dock som mindre relevant för syftet i denna studie. För att få 

ett tillräckligt empiriskt material, valdes därför att lägga fokus på ett större antal enkäter än 

vad som annars vore möjligt.  
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Vid utformandet av en enkät är det viktigt att frågorna är i linje med studiens syfte och 

frågeställningar. Med enkät lämpar det sig enligt Bryman (2011) att huvudsakligen ha frågor 

med slutna svarsalternativ. Det är också viktigt att formulera frågorna så att de är lätta att 

förstå för respondenterna som ska besvara dem.  

Sammanställningen av denna studies enkät är min egen, utifrån vad som vad som bedömts 

relevant i relation till syfte och frågeställningar. Enkätens struktur är tydligt uppdelad i tre 

olika delar. 

Det har gjorts en avvägning mellan vad som bör vara med och hur omfattande enkäten kunde 

vara för att respondenterna skulle ha lätt att besvara den. En pilotstudie i form av en provenkät 

till ett par ungdomar genomfördes innan den slutgiltiga versionen var färdigbearbetad. Detta 

för att säkerställa hur frågorna uppfattades och om något behövde förtydligas. 

I enkäten valdes att dels utforma frågor med påståenden där respondenten skulle sätta X 

bakom det eller de svarsalternativ som stämmer för hen och dels slutna frågor med fasta 

svarsalternativ från 5-1. Avslutningsvis formulerades två öppna frågor. Detta för att få en 

tydligare bild av i vilka skolämnen eleverna har störst användning av datorn och vad det beror 

på (Bilaga 2).  

Studiens forskningsdesign 

Valet av forskningsdesign är fallstudie då undersökningen omfattar en enda gymnasieskola, 

som utgör analysenheten i studien. Fallstudier är enligt Bryman (2011) ofta förknippade med 

en kvalitativ forskningsstrategi, men kan också vara typiskt för en kvantitativ studie. Det är då 

en annan slags surveystudie än tvärsnitt, med en typisk form som utgörs av ”Surveystudier 

avseende ett enda fall i syfte att visa viktiga drag när det gäller dess natur” (Bryman, 2011, 

s.84, tabell 2.1). Fallet i denna studie bedöms med referens till Byman vara ett så kallat 

representativt, typiskt eller exemplifierande fall, vilket innebär ett fall som har en passande 

kontext för studiens forskningsfrågor. 

Eftersom en fallstudie omfattar ett enda fall, här en skola, är generaliserbarheten och därmed 

den externa validiteten begränsad. Här avses inte att generalisera resultaten gentemot samtliga 

elever på motsvarande gymnasieprogram i Sverige. ”Ett fall kan således väljas för att det 

exemplifierar en mer generell kategori som det är en del av” (Bryman, 2011, s.77). En sådan 
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kategori är i detta fall en svensk kommunal gymnasieskola. Eftersom syftet med studien är att 

kartlägga gymnasieelevers användning av datorer i skolarbetet med olika ämnen på ett 

yrkesprogram och två högskoleförberedande program, fokuseras mer på att samla in 

intressanta data än att generalisera resultat.  

Vissa mer övergripande jämförelser kan dock göras med utgångspunkt i tidigare forskning, 

vilket utgör en del av analys- och diskussionsdelen i uppsatsen. 

Analysenhet och urval 

Analysenheten i denna fallstudie är en större, centralt belägen kommunal gymnasieskola i en 

mindre kranskommun gränsande till en storstadsregion i Mellansverige. Skolan erbjuder 

många olika typer av gymnasieprogram. Tillgängligheten av datorer och annan teknisk 

utrustning på skolan är mycket god. Samtliga tre i studien ingående program har datorer 1:1 

(en dator per elev) som eleverna använder dagligen i sin utbildning. Dessutom finns tillgång 

till datorer i datorsalar som kan bokas och ett par datorer på skolans bibliotek som eleverna 

får använda. Det finns också digital utrustning i form av filmkameror och vanliga 

digitalkameror som eleverna kan låna, exempelvis vid projektarbeten. 

Stor betydelse för denna studies syfte och frågeställningar bedömdes vara att få respondenter 

från både yrkesprogram och högskoleförberedande program. För att skapa så stor variation 

som möjligt inom ramen för vad som enkättekniskt och praktiskt var möjligt att genomföra på 

vårterminen i årskurs tre på gymnasiet, valdes att göra ett bekvämlighetsurval. De elever i de 

klasser som var på plats och fyllde i enkäten vid undersökningstillfället bildade populationen. 

I studien ingår ett fordonsprogram, ett samhällsvetenskapligt program och ett teknikprogram.  

Antalet elever som medverkar i studien är 50 stycken (51), varav 13 från fordonsprogrammet, 

17 från samhällsprogrammet och 21 från teknikprogrammet. En enkät räknades bort då den 

bedömdes ofullständigt ifylld, därför utgör 50 enkäter det empiriska underlaget i studien.  

Forskningsetik samt analys av insamlande av data  

För att eleverna själva skulle kunna ta ställning till sin medverkan i studien, utan målsmans 

tillåtelse enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) valde jag att vända mig till elever i 

år tre på gymnasiet. För studiens resultat kopplat till syftet är det dessutom mer relevant att 

fråga elever som gått större delen av sin gymnasiala utbildning, än de som just börjat.   
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Enkät och informationsbrev skickades med E-post till rektor innan enkätundersökningen 

genomfördes. Detta för att skolan som analysenhet skulle få information om studien enligt 

etiska principer för god forskning (Bryman, 2011). Då jag var på plats i klassrummen när 

eleverna fyllde i enkäterna fanns möjlighet att presentera studien och ge information muntligt 

på plats enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002).  Detta gav också eleverna chans 

att ställa frågor om undersökningen eller enkäten.   

Av forskningsetiska skäl framgår det inte av studien vilka individer, vilken skola eller i vilken 

kommun undersökningen utförts. Därför har jag också valt att inte beskriva respondenterna 

närmare, vilket heller inte bedöms tillföra något väsentligt. Praktiska förutsättningar som är 

relevanta för studien beskrivs anonymt för att skydda deltagarnas integritet (Bryman, 2011).  

Insamlade rådata analyserades med hjälp av kalkylprogrammet Excel. Resultatet har 

åskådliggjorts delvis med hjälp av deskriptiv statistik. Här har med referens till Bryman 

(2011) redovisats univariata analyser, där man studerat en variabel i taget. Dessutom har 

bivariata analyser presenterats, där samband mellan två variabler undersökts. Exempelvis har 

jämförelser gjorts mellan olika skolämnen och gymnasieprogram för att se om det finns något 

samband mellan viss datoranvändning och en viss typ av gymnasieprogram. Resultaten har 

redovisats i löptext samt med diagram och en tabell, med studiens frågeställningar som 

utgångspunkt. 

Resultat  

Datoranvändning i svenska, engelska och matematik  

I den första delen av enkäten skulle respondenterna markera med X bakom alla alternativ som 

gäller för dem (Bilaga 2). Figur 1 till 3 åskådliggör de vanligast förekommande kategorierna 

av datoranvändning i svenska, engelska och matematik på olika gymnasieprogram. Denna typ 

av variabler kallas enligt Bryman (2011) nominal- eller kategorivariabler och är kategorier 

som inte kan rangordnas. 
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Figur 1. Stapeldiagram, jämförelse mellan olika gymnasieprogram i svenska (n=50). 

Figur 1 visar de fem mest förekommande användningsområdena i svenska. Noterbart är att 

det skiljer sig en del mellan hur datorn används på yrkesprogrammet (Fordon) och de 

högskoleförberedande programmen (Samhäll och Teknik). Informationssökning använder 

samtliga elever på teknik- och samhällsprogrammen, men knappt hälften av eleverna på 

fordonsprogrammet. Ytterligare ett vanligt användningsområde för datorn i svenskämnet är 

kommunikation med lärare (66 procent av samtliga elever). 

 

Figur 2. Stapeldiagram, jämförelse mellan olika gymnasieprogram i engelska (n=50). 
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Figur 2 visar de sex mest förekommande användningsområdena i engelska, eftersom 

rättstavningsprogram och presentationsteknik är lika vanligt förekommande. Dessutom 

uppger sig 34 procent av samtliga elever kommunicera med andra elever på skolan med hjälp 

av datorn i engelskämnet. På frågan ”Vad använder du datorn till i skolämnet engelska” svarar 

endast tio procent av hela populationen ”Kommunikation med elever i andra länder”. Av dessa 

elever läser fyra på samhälls- och en på teknikprogrammet.  

 

Figur 3. Stapeldiagram, jämförelse mellan olika gymnasieprogram i matematik (n=50). 

Figur 3 visar användningsområden för datorn i matematik. Ingen av eleverna uppger sig 

använda datorn i själva arbetet med matematik som skolämne. I mycket större omfattning 

uppger dock yrkeseleverna (fordon) att de använder kalkylprogram på datorn. Noterbart är att 

dessa elever, till skillnad mot i skolämnena svenska och engelska, är den grupp som upplever 

sig använda datorn mest inom matematikämnet.  

Tabell 1. Frekvenstabell över omfattning användning av datorn i svenska och matematik (n=50). 

  
 
Omfattning SV 

 
Omfattning MA 

Svar n Procent n  Procent 

I mycket stor omfattning 23 46  0 0  

I stor omfattning 14 28 0 0  

I ganska stor omfattning 7 14  1 2  

Litegrann 5 10  10 20  

Inte alls 1 2  39 78  
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Tabell 1 visar att det finns en god samstämmighet i svaren på frågorna som berör i vilken 

omfattning datorn används i skolämnena svenska respektive matematik (Se fråga 6 och 10 

Bilaga 2). Samstämmigheten består i att merparten av eleverna använder datorn i hög 

utsträckning i svenska och nästan inte alls i matematik. 

Strategier vid informationssökning  

Enkätens del 2 består av frågor med fasta svarsalternativ från 5 till 1 (Bilaga 2). Dessa 

bedöms med referens till Bryman (2011) vara intervallvariabler, där avståndet mellan 

skalstegen är lika stora överallt. Dessa rymmer här en variation mellan 5 som högsta värde 

och 1 som lägsta värde. De resultat som redovisas från denna typ av frågor i enkäten anger 

mått på centraltendensen i form av medelvärde. Enligt Bryman (2011) summan av alla värden 

i en fördelning dividerat med antalet värden. Figur 4 till och med figur 8 åskådliggör denna 

typ av variabler. 

 

Figur 4. Stapeldiagram, sökstrategier på internet för olika program (n=50). 

Figur 4 visar i vilken omfattning elever på olika program fokuserar på innehåll, jämför källor 

och värderar hur tillförlitlig en källa är vid informationssökning på internet. Noterbart är att 

strategin att värdera sökkällans tillförlitlighet är den kategori som skiljer sig minst mellan de 

olika typerna av gymnasieprogram. 
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Figur 5. Spridningsdiagram, samband mellan omfattning undervisning och elevers användning av 

sökstrategin att jämföra källor (n=50). 

Figur 5 visar att det finns ett positivt samband mellan i vilken omfattning eleverna upplever 

sig ha fått undervisning i att kritiskt granska källor på internet och i vilken omfattning de 

använder sig av att jämföra olika källor för att se om informationen verkar tillförlitlig. Det går 

att med referens till Bryman (2011) se ett mönster mellan hur dessa två variabler samvarierar 

positivt. Det innebär att elevernas val av strategin att jämföra olika källor påverkas av i vilken 

omfattning de upplever sig ha fått undervisning i att kritiskt granska källor (Se Figur 5). 

Resultaten visar också ett positivt samband mellan i vilken omfattning eleverna fått 

undervisning i att kritiskt granska tillförlitligheten hos olika källor och i vilken omfattning de 

fokuserar på att värdera själva källan när de söker information på internet. Detta samband är 

dock något svagare än det för att jämföra olika källor. 
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Omfattning och nytta datoranvändning  

 

Figur 6. Stapeldiagram, samband mellan nytta av datorn och omfattning datoranvändande i svenska, 

engelska och matematik (n=50). 

Figur 6 visar en sammanfattning av i vilken omfattning hela populationen använder datorn i 

svenska, engelska och matematik i förhållande till vilken nytta de upplever sig ha av den i de 

olika ämnena. 

 

Figur 7. Stapeldiagram, samband mellan nytta av datorn och omfattning datoranvändande i svenska, 

engelska och matematik på fordonsprogrammet (n=13). 
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Figur 7 visar att eleverna på yrkesprogrammet använder datorerna i mindre omfattning än de 

högskoleförberedande programmen. (Jämför med figur 6 som avser hela populationen). 

Däremot upplever yrkeseleverna i större omfattning än högskoleeleverna, att moment där de 

använder datorn i svenska, engelska och matematik fungerar bättre för dem med dator än 

utan. Skillnaden mellan upplevd nytta i förhållande till omfattning datoranvändning är 

märkbart större hos eleverna på fordonsprogrammet jämfört med hela populationen. 

 

Figur 8. Stapeldiagram, jämförelse mellan olika gymnasieprogram för datorn som organisationshjälp 

(n=50). 

Figur 8 visar i vilken omfattning eleverna på olika gymnasieprogram upplever att datorn är till 

hjälp för dem att organisera sitt skolarbete (från 5 i mycket stor omfattning till 1 inte alls). 

Eleverna på de högskoleförberedande programmen anser sig ha betydligt större nytta av 

datorn som hjälp att organisera skolarbetet än eleverna på yrkesprogrammet. 

Datorns viktigaste användningsområden 

Av de två öppna frågorna i slutet av enkäten (del 3, fråga 21 och 22, Bilaga 2) kan uttolkas att 

datorn är till störst hjälp för de flesta elever oavsett gymnasieprogram i språk, skrivämnen 

(främst samhällsorienterandeämnen) och i kurser knutna till respektive program. Här är en 

sammanfattning av de vanligast förekommande svaren på frågan ”I vilket skolämne/vilka 

skolämnen har du störst användning av datorn?” samt några citat från elever på de olika 

programmen: 



16 

Fordonsprogrammet: Svenska, engelska, religion, fordon, projekt. 

Samhällsvetenskapliga programmet: Historia, geografi, samhällskunskap, religion, 

svenska, engelska, alla ämnen förutom matematik. 

Teknikprogrammet: Digitalt skapande, visuell kommunikation, konstruktion, arkitektur, 

design, webutveckling, historia, biologi, svenska, engelska och inriktnings kurser. 

”Varför har du mest nytta av datorn i just det ämnet?”  

Fordonsprogrammet:  

”För att det är ganska mycket skrivande och websökning. För att hitta information” 

”Mycket mer info och lättare att hitta på nätet.” 

”Enklare att stava rätt och hitta enklare information.” 

Samhällsvetenskapliga programmet:  

”Alla inlämningsuppgifter kommer upp på datan så det är bara att göra dom och skicka in.” 

”Använda genom att skriva, hitta fakta kolla rättstavelser, fråga om hjälp när jag behöver.” 

”Leta information, bearbeta texter på ett lättare sätt, göra filmer, kartor osv.” 

Teknikprogrammet:  

”Inom samhällsbyggande och arkitektur har vi gjort modeller på datorn. Inom SV och ENG 

skriver vi uppsatser och dylikt.” 

”Det skulle vara väldigt svårt att göra modeller och ritningar för hand, för att inte tala om 

beräkningar och simuleringar.” 

”Konstruktion: CAD finns bara på datorn. HI: Söka information då vi ej använder 

läroböcker.” 
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Sammanfattning resultat 

Enkätundersökningens empiriska resultat visar att gymnasieelevers nytta av datoranvändning 

varierar mycket beroende på vilket program de läser på. Mycket av innehållet där datorn blir 

viktig är kopplat till de olika inriktningarna, fordon, teknik och samhällsvetenskap. Samtliga 

program har dock stor användning för datorn i ämnen som kräver mycket 

informationssökning, skrivande och språk. Datorn används i stor omfattning till rättstavning, 

ordbehandlingsprogram, presentationsteknik och hemuppgifter. Kommunikation med lärare 

och andra elever är också vanligt och särskilt för eleverna på högskoleprogrammen är datorn 

till stor hjälp med att organisera skolarbetet. Tydlig är också betydelsen av undervisning i 

olika sökstrategier på internet kopplat till vilka strategier eleverna använder. 

Analys och diskussion 

Skillnad i datoranvändning på olika typer av gymnasieprogram 

Resultaten i denna studie visar att det förekommer tydliga skillnader i datoranvändning i 

skolarbetet mellan olika typer av gymnasieprogram. I de flesta sammanhang upplevs 

datorerna användas i större omfattning inom de högskoleförberedande gymnasieprogrammen. 

Högskoleeleverna uppger sig använda datorn i stor omfattning i de flesta ämnen utom 

matematik. Mycket av de uppgifter de får av lärarna finns enligt eleverna på datorerna. 

Yrkeseleverna använder sig av datorerna i mindre utsträckning bortsett från kalkylprogram, 

hemuppgifter och övningsprov i matematik, där de använder datorerna mer än övriga elever. 

Detta kan ses i relation till tidigare forskning (Berggren, 2013), som också visar att tydliga 

skillnader mellan elever på högskoleförberedande respektive yrkesprogram förekommer.  

Strategier vid informationssökning på internet 

Vad gäller sökstrategier på internet undersöktes tre olika fokus: 

 Innehåll 

 Jämföra olika källor och bedöma tillförlitligheten  

 Värdering av källan i första hand 
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Enligt resultatet finns samband mellan hur mycket undervisning eleverna upplever sig ha fått i 

att kritiskt granska källor på internet och i vilken omfattning de jämför och värderar källor. 

Eleverna på teknik-och samhällsprogrammen använder samtliga strategier i större omfattning 

än vad yrkesprogrammet gör. De strategier som flest elever på de olika programmen använder 

är dock: 

 Samhällsprogrammet -fokus innehåll  

 Teknikprogrammet – fokus innehåll 

 Fordonsprogrammet – fokus tillförlitlig källa 

Här ses alltså inte samma koppling mellan sökstrategierna och högskoleförberedande- 

respektive yrkesprogram, som andra resultat i tidigare forskning visar. Exempelvis 

Samuelsson (2012) där yrkeseleverna var de som i huvudsak fokuserade på innehållet som 

sökstrategi.  

Resultaten i denna studie visar att elever på olika typer av gymnasieprogram utvecklar olika 

sorters digital kompetens beroende på vad de använder datorn till i skolarbetet. 

Omfattning användning och upplevd nytta  

Yrkeseleverna använder datorn i betydligt mindre omfattning i svenska och engelska än vad 

högskoleeleverna gör. Trots detta upplever yrkeseleverna nyttan med datorn större i 

förhållande till hur mycket den används i dessa ämnen än övriga elever. Detta kan ses i 

jämförelse med tidigare forskning (Samuelsson, 2010;2014) där också typgrupperna vecko- 

och sällananvändare är de som i störst utsträckning använder datorn till skolarbete i skolan 

eller på fritiden. Dagliganvändarna däremot använder datorn i huvudsak till spel och sociala 

medier. Enligt Samuelsson (2010) var det mycket på initiativ från lärare som avgjorde när och 

hur eleverna använde datorn också beroende på att datorernas tillgänglighet var begränsad i 

hennes studie. 

Enligt min tolkning behöver den upplevda nyttan med datorn i skolarbetet inte vara kopplad 

till i vilken omfattning man använder sig av datorn. Praktiska förutsättningar runt omkring 

undervisningens upplägg och arbetsuppgifternas utformning kan påverka i vilka sammanhang 

datorn används. Resultatet i denna studie tyder på att eleverna på yrkesprogrammet önskat 

använda datorn mer i svenska och engelska än vad som kanske varit möjligt.  
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Möjligheter med datorn i skolarbetet 

Vanliga nyttoaspekter för datorn i skolarbetet i allmänhet är informationssökning, 

hemuppgifter, ordbehandling och kommunikation med lärare. Samtliga elevgrupper betonar 

vikten av datorn i skrivämnen, språk, programrelaterade kurser och projektarbeten. I stor 

omfattning använder teknikeleverna datorn till simulering, CAD, web-design och 

konstruktion. Enligt tidigare forskning uppges informationssökning, hjälp när man ska skriva 

långa texter och variation i arbetssätt vara viktiga möjligheter med datorn i skolsituationen 

(Håkansson Lindqvist, 2013).  

Elevernas sökstrategier 

Resultaten visar att den undervisning elever får i att kritiskt granska källor på internet är 

mycket viktig, eftersom man ser ett ganska tydligt samband mellan detta och i vilken 

omfattning de jämför och värderar olika källor när de söker information på internet. Samtliga 

gymnasieprogram använder sig i denna studie av alla tre sökstrategierna.  Den undervisning i 

att kritiskt granska och värdera källor på internet som eleverna fått verkar enligt min tolkning 

påverka deras val av strategi vid informationssökning. 

Snabb teknikutveckling 

Det har skett en stor förändring i tillgång till teknisk utrustning på svenska skolor sedan 2007, 

då den kartläggning av 13 åringars användningsmönster av IKT som hänvisas till i tidigare 

forskning, genomfördes av Samuelsson (2010;2014).  I den studien var tillgången av datorer 

begränsad till särskilda klassrum och rullvagnar samtidigt som lärarnas inflytande över hur 

datorerna användes var stor. Det sker ständigt utveckling av tekniska programvaror och 

produkter. Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med datorer i skolarbetet enligt 

Findahl (2013). Dessutom har surfplattan tillkommit som en helt ny produkt och de smarta 

telefonernas utveckling och spridning har bidragit till att allt fler barn och unga allt tidigare 

får kontakt med ny teknik (Findahl, 2013). 

Reflektion kring social differentiering 

Trots att den skola som är analysenhet i denna studie erbjuder en mycket god tillgång till IKT 

utrustning för samtliga av studiens tre gymnasieprogram, uppger sig yrkeseleverna använda 
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tekniken i mindre omfattning i de flesta sammanhang när det är frågan om skolarbete. Detta 

skulle kunna ha en förklaring i att dessa elever varvar teori och praktik. Eleverna på 

yrkesprogrammet läser teoretiska ämnen varannan vecka och praktiska ämnen varannan 

vecka, vilket gör att deras upplägg i teoretiska ämnen som svenska, engelska och matematik 

ser annorlunda ut än för eleverna på de högskoleinriktade programmen. Det är kanske inte 

konstigt att yrkeseleverna upplever ett datoranvändande i mindre omfattning i de vanliga 

skolämnena som svenska och engelska, jämfört med högskoleeleverna som dessutom nästan 

uteslutande har teoretiska arbetsuppgifter som kräver mycket skriv- och inlämningsuppgifter? 

Å andra sidan kräver de flesta yrken datoranvändning i dagens samhälle. I moderna bilar finns 

datorenheter som behöver omprogrammeras och felkodsökas, men kanske eleverna inte tänker 

på att de använder datorer i sin utbildning även under praktiken?  

Enligt tidigare forskning (Berggren, 2013) är ämneskunskaperna i bland annat engelska 

anpassade efter olika gymnasieprogram och vad eleverna förväntas prestera i sitt kommande 

yrkesliv. Elever på de högskoleförberedande programmen förbereds för att klara högre studier 

så bra som möjligt, medan yrkeselever förbereds kunskapsmässigt för sitt kommande yrkes- 

och privatliv. 

Denna studie visar att endast fem av femtio elever använder datorn för kommunikation med 

elever i andra länder i engelskämnet, varav fyra på samhällsprogrammet och en på 

teknikprogrammet. Formen för denna kommunikation framgår inte av resultatet i studien. 

Intervjuer med lärare och/eller elever hade kunnat ge kompletterande information om detta. 

Att högskoleelever får andra förutsättningar att tillägna sig mer och djupare teoretiska 

kunskaper och en större förmåga att använda sin engelska kan, enligt Berggren (2013), skapa 

social differentiering. Min reflektion kring detta är dock att den variation av 

gymnasieprogram som finns att tillgå för gymnasieelever idag trots allt inte borde skapa större 

sociala klyftor än tidigare, när samtliga gymnasieprogram hade treårig svenska, engelska och 

matematik. Alla elever är enlig min erfarenhet inte motiverade till högre teoretiska studier i 

tonåren och många av dem vill komma ut och börja jobba. Enligt min reflektion bidrar de 

olika kunskaper och kompetenser som dagens gymnasieprogram ger förhoppningsvis till att 

fler får en utbildning som faktiskt leder till att de kan få jobb. Den stora risken för en ökad 

social differentiering vore enligt min tolkning, om det försvåras att läsa vidare på högskola 

efter ett antal års arbetslivserfarenhet. Detta kan kompliceras av att alla gymnasieutbildningar, 

enligt Skolverket (2011), inte längre ger allmän behörighet till högskolan. Därför krävs en 
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ytterst tydlig information från såväl studie- och yrkesvägledning i grundskolan som i 

gymnasieskolorna om vilka kurser som krävs för behörighet till högskolestudier inför 

elevernas gymnasieval. Det borde också finnas en plan för komplettering av betyg till allmän 

behörighet för högskolestudier oavsett vilket gymnasieprogram man har läst. Detta kan liknas 

vid det naturvetenskapliga basåret, som sedan länge funnits att läsa inom gymnasial 

vuxenutbildning för att bli behörig till särskilda studier på högskolan inom naturvetenskapliga 

och tekniska ämnen. 

Studiens faktiska förutsättningar, validitet och reliabilitet 

Det hade varit optimalt att nå ungefär samma antal elever från yrkesprogram som 

högskoleprogram. Nu blev förhållandet för yrke n=13 och högskola n=38. Den sneda 

fördelningen mellan typ av program kan ha påverkat resultaten. Det hade varit önskvärt att ha 

kunnat kontakta skolan med större framförhållning för planering av fältstudierna, om det 

funnits möjlighet inom studiens ramar. Då hade chanserna att få tillgång till elever från fler 

yrkesprogram varit större eftersom de flesta yrkeselever var på praktik under tiden för denna 

enkätstudies genomförande.  

Tanken var från början att också göra jämförelser mellan män och kvinnors datoranvändning i 

skolämnen på de olika typerna av program. Eftersom samtliga elever på yrkesprogrammet var 

män, valde jag att inte göra den jämförelsen. Att jämföra män och kvinnor på de två 

högskoleförberedande programmen bedömdes inte tillräckligt relevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Med tillgång till yrkeselever från ytterligare ett program hade det blivit en 

jämnare fördelning mellan olika programtyper och sannolikt även kvinnliga respondenter från 

något yrkesprogram. Skillnaderna mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program 

hade då kunnat vara mer direkt jämförbara.  

Möjligheten att jämföra detta exemplifierande fall med andra kommunala gymnasieskolor 

hade också kunnat vara något större med samma antal yrkeselever som högskoleelever enligt 

min tolkning. Något som ytterligare försvårar jämförelser är dock att skolor kommit så olika 

långt med användandet av IKT i skolarbetet. För att kunna säga något mer om 

generaliserbarhet och extern validitet i studien skulle fler fall behöva studeras med referens 

till Bryman (2011). Om flera gymnasieskolor med liknande gymnasieprogram och 

förutsättningar för eleverna att använda datorer i skolarbetet studerats i en större studie, hade 



22 

resultatet kunnat säga mer om elevernas datoranvändning på den undersökta typen av 

gymnasieskola enligt min reflektion.  

Däremot går det att uttala sig om reliabiliteten för enskilda resultat i studien. 

Samstämmigheten i tabell 1 på sidan 11 exemplifierar detta. Då nästan samtliga elever svarar 

att datorn används mycket i svenska och i princip inte alls i matematik, bedöms reliabiliteten 

för svaren på dessa frågor i studien vara god.  

Med den korta varsel som var är jag dock mycket tacksam att ha fått tillgång till 50 ifyllda 

enkäter i slutet på en vårtermin från elever i gymnasiets årskurs tre. Att vara på plats på 

skolan, presentera studien och dela ut samt samla in enkäterna var en förutsättning för att få in 

empiriskt material till studien. Det är enligt min erfarenhet nödvändigt som student och 

forskare vid en enkätstudie att ta personlig kontakt med den skola eller de skolor man samlar 

in data ifrån. Det är också en mycket viktig del av studiens process att personligen samla in 

sina empiriska data. 

Förslag på ytterligare forskning 

Resultaten visar att datorn nästan inte alls används i själva matematikämnet. I den mån 

eleverna använder den i detta ämne är det till kalkylprogram, hemuppgifter, övningsprov och 

kommunikation med lärare. Enligt min tolkning borde dock datorerna kunna spela en 

avgörande roll för matematikundervisningens framtida utveckling, där IKT skulle kunna bidra 

till djupare förståelse för exempelvis matematisk bevisning. Ett intressant område för fortsatt 

forskning kan vara att undersöka hur matematiklärare ser på utvecklingen av matematikämnet 

i förhållande till IKT. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Jag heter Anneli Johansson och studerar pedagogik på distans vid Umeå universitet. Den kurs 

som är aktuell våren 2014 inkluderar en kandidatuppsats i pedagogik. I den uppsatsen ingår 

att göra en mindre, empirisk studie med anknytning till det pedagogiska forskningsområdet.  

Det preliminära syftet med min studie är att undersöka gymnasieelevers användning av 

datorer i skolarbetet med svenska, matematik och engelska. Nu undrar jag om det finns 

möjlighet för mig att utföra den studien på XXXX Gymnasium? 

Datainsamlingsverktyget är enkät och undersökningen omfattar 40-60 elever i gymnasiets 

årskurs 3, från två till tre av skolans olika gymnasieprogram. Det betyder att jag önskar 

tillträde till minst en klass från ett yrkesprogram och en klass från ett högskoleförberedande 

program. Jag kommer att vara på plats när enkäten ska fyllas i, för att informera eleverna om 

undersökningen och svara på eventuella frågor angående enkäten och studien. Elevernas 

deltagande är frivilligt men mycket betydelsefullt för studien och jag är mycket tacksam om 

jag får lov att komma till skolan. Enkätundersökningen beräknas ta ca 15-20 minuter per 

klass. Mitt förslag är att jag kommer en dag som passar er under vecka 17, eftersom eleverna 

har påsklov vecka 16. Eller finns det lämpligare tidpunkter? 

För att garantera anonymitet för skolan, lärare och elever kommer jag självklart att följa 

Vetenskapsrådets etiska principer, se www.vr.se 

Den färdiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig för läsning via Umeå universitets 

hemsida efter vårterminens slut 2014. Kontaktuppgifter till Umeå universitet och min 

handledare, Göran Widding: E-post: Goran.widding@pedag.umu.se  

Mina kontaktuppgifter: XXXX 

Med vänlig hälsning 

Anneli Johansson 

 

mailto:Goran.widding@pedag.umu.se


26 

Bilaga 2 Enkät 

Enkät – Datoranvändande i skolarbetet med särskilt fokus på 

svenska, matematik och engelska  

Enkäten består av tre olika delar med tillsammans 22 stycken frågor (8 sidor). 

Instruktioner för hur den ska fyllas i återfinns under de tre delrubrikerna. Utgå 

från tiden när du började i tvåan på gymnasiet fram till idag när du tänker på 

ditt datoranvändande. 

Del 1. Sätt ett X efter det eller de påståenden som stämmer för dig. På några frågor 

står det Annat, vad. Där skriver du till vad du eventuellt mer använder datorn till i 

respektive skolämne. När det står något inom parentes; (Word, Pages) är det 

exempel på vad det kan vara, för att frågan ska bli lättare att förstå. 

Fråga 1. Markera om du är kvinna eller man: 

   Svar: 

   Kvinna_______ 

   Man_______ 

Fråga 2. Vilken typ av gymnasieprogram läser du på? 

   Svar: 

   Yrkesprogram_______ 

   Högskoleförberedande program_______ 

Fråga 3. Vad använder du datorn till i skolämnet svenska? 

Svar: 

Digitala läroböcker_______ 

Informationssökning på internet_______ 

   Presentationsteknik_______ 

   Kommunikation med lärare_______ 

   Kommunikation med andra elever på skolan_______

   Kommunikation med elever i andra länder_______
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   Hemuppgifter_____  

   Ordbehandlingsprogram (Word, Pages)_______

   Rättstavningsprogram_______ 

   Färdighetsträning (grammatik, ordförståelse)_____

   Annat, vad______________________________ 

Fråga 4. Vad använder du datorn till i skolämnet engelska? 

Svar: 

Digitala läroböcker_______ 

Informationssökning på internet_______ 

   Presentationsteknik_______ 

   Kommunikation med lärare_______ 

   Kommunikation med andra elever på skolan_______

   Kommunikation med elever i andra länder_______

   Hemuppgifter_____  

   Ordbehandlingsprogram (Word, Pages)_______

   Rättstavningsprogram_______ 

   Färdighetsträning (glosor, grammatik)_____

   Annat, vad___________________________ 

Fråga 5. Vad använder du datorn till i skolämnet matematik? 

Svar: 

Digitala läroböcker_______ 

Informationssökning på internet_______ 

   Presentationsteknik_______ 

   Kommunikation med lärare_______ 

   Kommunikation med andra elever på skolan_______

   Kommunikation med elever i andra länder_______

   Hemuppgifter_____  

   Kalkylprogram (Excel, Numbers) _____ 

   Självrättande övningsprov_____ 

   Annat, vad______________________________ 
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Enkätens del 2.  

Sätt ett kryss för det påstående som bäst stämmer överens med dina upplevelser.  

Fråga 6. I vilken omfattning använder du datorn i skolarbetet med svenska?  

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1  

Fråga 7. Hur upplever du att de moment där ni använder datorer i svenska fungerar 

med jämfört med utan? 

   Svar: 

Mycket bättre __ 5 

Bättre  __ 4 

Varken bättre eller sämre __ 3 

Sämre  __ 2 

Mycket sämre __ 1  

Fråga 8. I vilken omfattning använder du datorn i skolarbetet med engelska?  

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1  
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 Fråga 9. Hur upplever du att de moment där ni använder datorer i engelska fungerar 

med jämfört med utan? 

 

Svar: 

Mycket bättre __ 5 

Bättre  __ 4 

Varken bättre eller sämre __ 3 

Sämre  __ 2 

Mycket sämre __ 1  

Fråga 10. I vilken omfattning använder du datorn i skolarbetet med matematik?  

 

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1  

Fråga 11. Hur upplever du att de moment där ni använder datorer i matematik 

fungerar med jämfört med utan? 

 

Svar: 

Mycket bättre __ 5 

Bättre  __ 4 

Varken bättre eller sämre __ 3 

Sämre  __ 2 

Mycket sämre __ 1  
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Följande frågor gäller datoranvändning i skolan överhuvudtaget. Det behöver inte 

vara kopplat till något särskilt skolämne: 

 

Fråga 12. I vilken omfattning har du fått undervisning i datorprogrammering i skolan? 

 

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1  

 

Fråga 13. I vilken omfattning har du fått undervisning i informationssökning på 

internet?    

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1  

Fråga 14.  I vilken omfattning har du fått undervisning i att kritiskt granska 

tillförlitligheten hos olika källor på internet? 

 

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1  
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Fråga 15. I vilken omfattning brukar du fokusera på innehållet i första hand när du 

söker relevant information på internet?  

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1 

 

Fråga 16.  I vilken omfattning brukar du fokusera på att jämföra olika källor 

(websidor) för att se om informationen verkar tillförlitlig?(om samma information 

förekommer på flera ställen)  

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1 

 

Fråga 17. I vilken omfattning brukar du ha fokus på att värdera hur tillförlitlig en källa 

verkar vara?    

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1 
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Fråga 18. I vilken omfattning är datorn till hjälp för dig att organisera ditt skolarbete?  

 

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1 

Fråga 19. Hur uppfattar du förutsättningarna du fått i skolan att tillägna dig kunskaper 

i datoranvändning på gymnasiet det senaste året?  

   Svar:  

Mycket bra  __ 5 

Bra  __ 4 

Varken bra eller dåligt __ 3 

Dåligt  __ 2 

Mycket dåligt __ 1 

 

Fråga 20. I vilken omfattning använder du dig av kunskaper som du tillägnat dig i 

skolan, i ditt privata datoranvändande? 

Svar: 

I mycket stor omfattning __ 5 

I stor omfattning __ 4 

I ganska stor omfattning __ 3 

Litegrann  __ 2 

Inte alls  __ 1 

 

 

Enkätens del 3.  De sista två frågorna besvarar du genom att skriva svaret på 

raderna under frågan. 

Fråga 21. I vilket skolämne/vilka skolämnen har du störst användning av datorn? 
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Fråga 22. Varför har du mest nytta av datorn i just det ämnet? (Se ditt svar på fråga 21) 

 

 

 

TACK för din medverkan! 

 


