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Sammandrag

Studien söker hur pedagoger upplever att datorn med dess mjukvara och kommunikativa möjliheter färgar 
den pedagogiska situationen, vilken kan bestå i datorämnet självt eller i samarbetande undervisning med 
andra ämnen. Ämnesområdet är en överblick på hur  IKT (informations och kommunikationsteknik) 
utvecklas inom gymnasieskolan. Vad har datorämnen (datorkunskap, programhantering, 
datorkommunikation, operativsystem, persondatorer, programmering a, Webbdesign.) och kärnämnen 
(Svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, estetisk verksamhet och 
idrott och hälsa) för inflytande på varandra, och vad kärnämnes- respektive datorämneslärare anser om IKT 
och skolutveckling. Undersökningen belyser även utvecklingstrender utifrån gymnasieskolans styrdokument 
och utvecklingsdokument. Undersökningens omfattning är en kvalitativ studie bestående av 
intervjusammanställning och litteraturstudie. De viktigaste referensena i denna undersökning är Riis, 
Pedersen, Thydén och Thullberg, dessa belyser den allmäna IKT-utvecklingen inom skolverksamheten i 
Sverige. Studien påvisar att samhälleliga utvecklingstrender har stort inflytande på skolans utveckling, att det 
är mindre gränsdragningar och mera gränsöverskridningar i dagens lärandesituationer. Resultatet pekar på att 
elever med datorvana inte nödvändigtvis behärskar datorkunskap, en kunskap som i sin tur blir allt mer 
viktigt i både arbete och vardag, och att IKT-utvecklingen i skolan därmed blir lika viktig som komplicerad. 
Grundläggande datorkunskap föreslogs i ett led av gymnasiereformsförslaget GY-07 att integreras i 
kärnämnesundervisning medan mer avancerade datorkurser skulle ges i sin egna regi. Dock har förslaget 
GY-07 avbrutits.

Nyckelord
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kärnämneslärare, samhällsutveckling, utvecklingstrend, skolutveckling, arbetslag, gränsdragning, 
gränsöverskridning.



Förord

Detta är första gången jag skriver förord till ett examensarbete, det känns fantastiskt att få blicka tillbaka och 
inse att resan genomförts. Efter ett längre studieupphåll från 2006 till 2009 är jag tacksam till dem personer 
som fanns till mitt stöd för det slutliga genomförandet av denna studie.

Tack till mina handledare Runa Nordin och Åsa Nordin. Tack till  kursledare Jan Sandberg och tack till dig 
som ställde upp på intervjuer. Tack för dem viktiga samtalen vi haft Marie Ebeling.Tack till Inger, Leif och 
Malin.

Studien påbörjades våren 2006 i samband med kursen ”examensarbete teknik, c, 10p”.  Personliga tankar och 
idéer har legat till grund för ämnesområdet som lyckats belysas med hjälp av litteratur och intervjuer. Tack 
vare mina handledare har jag hittat rätt litteratur och struktur, tack vare mina kontakter med partnerskolan 
från Mälardalens Högskolas lärarutbildning har jag hittat rätt informanter. Det slutliga genomförandet av 
denna studie senarelades på grund av ett studieuppehåll. 

Kursen examensarbete teknik, c, 10p påbörjades våren 2006, och är för min del härmed avklarad under våren 
2009.

Emil Pettersson, 2009-06-09



Betecknings- och enhetsförklaringar inom denna studie
IT Informationsteknik.

IKT En vidareutveckling av IT-begreppet, i dagens läge handlar det inte bara 
om information utan också om kommunikation. Alltså Informations- och 
kommunikationsteknik.

GY-07 Gymnasiereformen för år 2007, vilken i dagsläget är avbruten sedan 11 
oktober 2006, motiveringen lyder under gymnasieskolstrategiska och 
politiska premisser sedan regeringsskifte (Utbildnings- och 
kulturdepartementet, 2006).

Datorämnen, 
Datorämnet

Studien inordnar följande datorkurser inom begreppet datorämnen: 
DAA1201 datorkunskap, DAA1203 programhantering, DTR1203 
datorkommunikation, DTR1205 operativsystem, DTR1206 persondatorer, 
DTR1207 programmering a, DTR1210 Webbdesign.

Inordningen grundar sig i att dem intervjuade pedagogerna, vid tiden för 
studien, leder och ansvarar för dessa datorkurser.

Datorämneslärare Ansvarar för genomförande av något eller några av följande datakurser: 
DAA1201 datorkunskap, DAA1203 programhantering, DTR1203 
datorkommunikation, DTR1205 operativsystem, DTR1206 persondatorer, 
DTR1207 programmering a, DTR1210 Webbdesign.

Kärnämne Svenska, engelska, matematik, naturkunskap, religionskunskap, 
samhällskunskap, estetisk verksamhet och idrott och hälsa.

Kärnämneslärare Ansvarar för genomförande av något eller några kärnämnen.

Karaktärsämne Ämne som är karaktäristiskt för olika sorters gymnasieprogram, t.ex. 
företagsekonomi a på samhällsprogrammet, eller kursen fritidsaktivitet på 
barn- och fritidsprogrammet. 

Studien har i sin senaste upplaga slutat använda begreppet karaktärsämne i 
den omfattning som tidigare var fallet. Detta har justerats i huvudtext men 
begreppet återfinns i bilagorna. På förekommen anledning har 
kärnämneslärare kunnat formulerat sig utifrån direkta upplevelser och 
minnen från undervisningssituationer inom karaktärsämnen. Det viktigaste 
för studien är dock bibehållet i form av åtskillnad av datorämneslärare och 
kärnämneslärare samt deras syn på pedagogik och ämnesöverskridande 
situationer.

Tema, Temor Huvuddrag, idéer, tankegångar, perspektiv, trender och tendenser som 
studien funnit inom litteraturer och intervjuer. 

Undersökning, Studie Arbetet, wt0050 examensarbete teknik, c, 10p,  som ligger till grund för 
denna examensuppsats.
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 1 Inledning
I följande kapitel redogörs för bakgrunden till ämnesval, syfte, problem/frågeformulering, avgränsning 
och metod och material.

 1.1 Bakgrund
Kultur och samhälle utvecklas och påverkar den dagliga verksamheten i skolan. Samhällets allt större 
tillämpning av datasystem och informations och kommunikationsteknik, IKT, har därmed kommit att 
påverka skolans verksamhet genom utökning av IKT i undervisningen. Detta innebär att pedagogerna i 
dagens skola behöver ta ställning till IKT och datorn som tillämpning inom skolverksamheten.

Diskussioner förs om datorämnets och IKTs, Informations och KommunikationsTeknik, roll i skolan. 
Själva datortätheten i svenska skolan ökar (Ericsson, 2001, s. 7). Samtidigt som Sverige internationellt 
sett halkar efter i offentliga IT-satsningar (Halldestam, 2005, s. 24). Själva datorämnet har förvandlats 
från undervisningsämne i anslutning till matematiken om programmering till att innefatta en större 
variation av tillämpningar som Internet, grundläggande och avancerad programhantering och 
förståelse av datorn som system i både mjukvara och hårdvara. Datorämnet har helt enkelt fått mer 
egen plats i skolans verksamhet. (Pedersen, 1997, s. 6 – 7) och (Thydén, 2000, s. 34).

Styrdokumenten för gymnasieskolan visar vilken sorts lärande som ska uppnås. Det handlar allt mer 
om ämnesöverskridande lärande med helhetssyn (Skolverket, 2004, s. 4), därmed ökat lagarbete 
mellan pedagogerna. Vidare innebar gymnasiereformsförslaget GY-07 en total ämnesintegrering av 
kursen DAA1201 (grundläggande datorkunskap) till olika kärnämnen, om GY-07 skulle genomförts i 
sin dåvarande form (2006-05-17) (Thullberg, 2006, s. 15). Den 11 oktober 2006 meddelas att 
reformarbetet med GY-07 avbryts (Regeringskansliet, 2006). 

Datorämnets roll i skolan har jag alltid tänkt på i och med min lärarutbildning till gymnasielärare i 
systemutveckling och datateknik. Tankarna tog fart på allvar när jag under verksamhetsförlagda 
studier mötte skilda idéer kring datorämnet mellan kärnämneslärare och datorämneslärare.

 1.2 Syfte
Studiens syfte är att utifrån kvalitativa intervjuer av tre datorämneslärare och tre kärnämneslärare, 
samt med relevant litteratur undersöka datorämnets karaktär och roll i gymnasieskolan. Syftet är också 
att undersöka hur denna roll kommer påverka datalämnesärarens proffession i gymnasieskolan.

 1.3 Problem
I samtal med datorämneslärare om ämnesöverskridande arbete och med tanke på GY-07 har jag 
förstått att datorämneslärare anser datorämnet som lågprioriterat i förhållande till, som Collin 2005 
menar, de krav på grundläggande datorkunskap som samhälet genom näringsliv och vidarestudier 
ställer.

 1.4 Avgränsning och undersökningsområde
IKT i skolans verksamhet är ett brett begrepp som innefattar en generell och naturlig datoranvändning 
av alla lärare på en skolverksamhet. Datorämnet handlar om målinriktade lärandeprocesser i olika 
datorkurser och vad dessa lärandeprocesser har för mål och utformning.

Studien fokuserar på datorämnet och dess lärandeprocess i relation till kärnämnens lärandeprocess, 
och kommer samtidigt att beröra IKT genom att en del litteratur har det perspektivet.

Studien undersöker hur förutsättningarna för datorämnet ser ut i gymnasieskolan. Intervjusvaren har 
insamlats från en gymnasieskola i mellansverige.

Studiens slutsatser är ämnade att visa tendenser inom undersökningsområdet. En mer omfattande 
studie skulle krävas för att kunna spåra generaliseringar.
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 1.5 Metod och material
Äldre filosofi visar två spår av kunskapsteori, epistemologi. Det ena lutar åt att sanningen finns 
inbyggd i världen, mäter vi den så ser vi, åtminstonde spår, av sanningen, realism. Det andra menar att 
sanningen egentligen finns inom oss själva, att vi kan se på samma sak genom olika ögon, tolka 
intrycken med olika hjärnor, med olika bakgrund/erfarenheter, idealism. Dessa två huvuduppfattningar 
har legat till grund för en mängd varianter idag (Wallén, 1996, s. 12).

De rådande ”motpolerna” inom forskarvärlden kan beskrivas som objektorienterad forskning, som 
söker reduktionism, generaliseringar, och subjektorienterad forskning, som söker jagmedvetande, 
känslor, (Wallén, 1996, s. 37 – 38). Forskning kan bedrivas med öppet sinne, induktivt, eller utgå från 
tidigare teorier, hypotetisk-deduktiv (varierar orsaksfaktorer och följer upp resultatet), eller leta 
orsakerna till en rådande effekt, abduktion (kräver ingående områdeskunskaper) (Wallén, 1996, s. 47 – 
48).

Teorier är grundläggande för forskning, de är abstraktioner som är extraherade ur 
observerade/uppmärksammade händelsemönster i verkligheten. Med teorierna som grund kan vissa 
personer sedan räkna ut framtida eller alternativa scenarior, t.ex. vädret. Insamling av data ger teorier 
som i sin tur ger mer data, konstruktivism. Om en teori tillämpas bör dess utfall, skillnaden mellan 
teorin och praktiken, jämföras, pragmatism. Eventuellt justeras teorin därefter eller så förkastas den 
och byts ut. I strävan att generalisera teorier, reduktionism, blir teorierna inte direkt tillämpbara, 
teorierna lyfts ur sin kontext och blir kanske för abstrakta. (Wallén, 1996, s. 27 – 28, 52 – 53, 58, 61 –
64, 117 – 118).

Wallén 1996 kategoriserar grundläggande studier vilka tillämpas beroende på forskningsprojektets 
syfte. Den explorativa studien används för att hämta grundläggande kunskaper om problemets 
omfång, ungefär som en förstudie. Den beskrivande, deskriptiva, studien används för att definiera 
forskningsobjektets egenskaper och dess sammanhang. Den Förklarande studien tar upp ”varför-
problem” och relevanta förklaringar. Den Normativa studien skall resultera i norm eller 
handlingsförslag (Wallén, 1996, s. 46 – 47).

Vid kvalitativa ansatser läggs fokus på känslor, då är djupintervjuer rätt metod för att samla data. 
Intervjuen bör bandas. Oftast är utgångspunkten öppensinnig, induktiv, vilket kan innebära att 
intervjupersoner inte är fördefinierade. Forskaren intervjuar då nya personer till dess inget ”nytt” 
tillförs datainsamlingen, teoretisk mättnad (Wallén, 1996, s. 73, 76, 78, 90, 92).

Eftersom undersökningen belyser hur pedagoger upplever att datorämnet färgar den pedagogiska 
situationen har kvalitativ metodik och tolkning använts som utgångspunkt för empirin (intervjuer). 
Litteraturstudier har genomförts i strävan att hitta relevanta terorier att diskutera empirin med. 
Undersökningen belyser informanternas upplevelser, åsikter och erfarenheter inom det undersökta 
ämnet, därför är denna undersökning av en kvalitativ karaktär. Kvalitativa studier används ofta på 
subjektiva och mångtydiga ämnen och tillför tolkning i sammanhanget (Wallén, 1996, s. 73 – 74).

 1.5.1 Praktiskt tillvägagångssätt
Arbetet inleddes med sökning efter relevant litteratur för undersökningsområdet, vilket gjordes med 
databaserna LIBRIS och BOOK-IT på Mälardalens högskolebibliotek i Västerås och Eskilstuna. 
Publicerade, vetenskapliga artiklar söktes i artikeldatabaser och pedagogiska tidsskrifter (Lärarnas 
tidning, Skolvärlden, Lärastudenten och Pedagogiska magasinet). Här var förekomsten av för ämnet 
passande artiklar och litteratur knapp. För att finna tillräcklig mängd och för ämnet passande litteratur 
användes ”www.google.se”, med hjälp av sökord om it, pedagogik och skolverksamhet hittades 
huvuddelen av litteraturen till undersökningen.

Därefter påbörjades sökandet efter datorämneslärare och kärnämneslärare som ville ställa upp på 
intervjuer. Informanterna hittades genom kontakter på en gymnasieskola som har 
lärarutbildningssamarbete med Mälardalens Högskola. Jag frågade var och en personligen om denne 
kunde tänka sig ställa upp, därefter mailade jag informanterna om intervjuens frågeställningar och 
förutsättningar (Se bilaga 1)
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I studien jämförs sedan empirin mot teorin, resultatet formuleras i diskussionsdelen. Slutsatser och nya 
intressanta frågeställningar presenteras under avslutande reflektioner.

 1.5.2 Datainsamling
Året för datainsamlingen och den huvudsakliga sammanställningen är 2006, det är samma år som 
studiens författare påbörjade och i stora delar avklarade kursen wt0050, examensarbete teknik, c, 10p 
på Mälardalens Högskola. Efter studieuppehåll från 2006 fram till 2009 genomförs slutlig justering 
och sammanställning av examensarbetet.

I undersökningen användes en urvalstyp som kallas icke-sannolikhetsurval.I ett sådant urval väljs inte 
respondenter slumpmässigt utan av forskarna själva (Denscombe, 2000, s. 22). Denna urvalstyp är 
vanlig vid kvalitativa undersökningar där syftet inte är att få en statistisk representativitet utan att få 
mer förståelse i ämnet. Jag har därför valt att använda mig av icke-sannolikhetsurvalet.

Inom icke-sannolikhetsurvalet finns det olika typer av urvalsmetoder. Eftersom syftet är att öka 
förståelsen om datorämnets roll i gymnasieskolan, används subjektivt urval. Det subjektiva urvalet är 
då informanter väljs med ett speciellt syfte i åtanke, och att detta syfte återspeglar de utvalda 
människornas kvaliteter (Denscombe, 2000, s. 23). 

Det subjektiva urvalet kan leda till att resultatet blir snedvridet, eftersom det är någon som har gjort 
urvalet, och att alla personer i populationen inte har möjlighet att komma med. Denna typ av urval kan 
ändå genomföras och ge bra resultat, särskilt vid en kvalitativ undersökning. Detta beror på att det i 
vissa fall kan vara viktigare att informanternas upplevelser och känslor om det som ska undersökas 
erhålls, än att få statistisk representativitet (Denscombe, 2000, s. 259 – 260).

Studiens urval består av tre datorämneslärare och tre kärnämnesämneslärare på en gymnasieskola i 
Sverige. Informanternas namn är utelämnade för att ge integritet, och att namnen i sig inte har 
betydelse för studiens syfte.

I studien används personliga intervjuer. Detta för att nå informanternas tankar och skapa förståelse 
kring dessa. Det är lämpligt att använda sig av intervjuer då forskaren vill få fram material som ger 
mer djupgående insikter i ämnet, men som bygger på information från ett färre antal informanter 
(Denscombe, 2000, s. 132). Dialog med informanten är av vikt kring frågeställningarna (se bilaga 1), 
därmed är det lämpligt att genomföra personliga intervjuer. Här har intervjuaren möjlighet att följa 
upp svaren för att utveckla och förtydliga dem (Denscombe, 2000, s. 148 – 150).

I studien används kvalitativa intervjuer för att lyfta fram informanternas tankar om datorämnets roll i 
skolan, och samtidigt ge utrymme för deras egna synpunkter om ämnet. Därmed kan intervjuerna 
liknas vid semistrukturerade intervjuer. Denna intervjutyp är ett mellanting av en strukturerad och en 
ostrukturerad intervju. Här tas bestämda ämnen upp, samtidigt som informanten ges utrymme att 
utveckla sina idéer och tala mer utförligt om dem (Denscombe, 2000, s. 135). Denna typ av intervju 
används för att utveckla en dialog där den intervjuades tankar är i fokus och inte begränsas av, men 
utgår från frågor (bilaga 1).

Intervjuerna både spelades in och antecknades med penna och papper. Vid personliga intervjuer kan 
undersökaren välja att antingen spela in intervjuerna på band, eller också göra anteckningar under 
intervjuens gång. Anledningen att i detta fall använda båda var att förebygga eventuella risker med 
inspelningsutrustning. Samtidigt fanns då större möjligheter att interagera med sufflering och 
uppföljning under intervjuens gång då det fanns en skiss över det förda samtalet (Denscombe, 2000, s. 
144 – 150).

 1.5.3 Bearbetning av data
Efter genomförandet av alla intervjuer har intervuerna transkiberats för att lättare hitta i dem och 
lättare referera till dem. Därefter har intervjuerna noga lästs genom och analyserats utifrån den 
teoretiska referensramen. Till en början genomfördes en öppen kodning av intervjudatat, därefter 
söktes mönster, procecsser, teman och samband (Denscombe, 2000, s. 248). 
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Som rubriker i analysen används huvudfrågorna i intervjumallen (se bilaga 1). Under respektive rubrik 
ges en helhetsbild av lärarnas svar. De teman som tenderar vara mest representerade, har tilldelats 
större utrymme i analys medan mindre representerade teman nämns kortfattat.

 1.5.4 Kritik
Litteratursökningen resulterade i mestadels internetbaserad litteratur. Med tanke på det betydande 
användandet av litteratur från Internet kan undersökningens trovärdighet ifrågasättas. Trovärdigheten 
och autenciteten är inte lika självklar för internetkällor, så därför bör man vara ytterst aktsam vid 
användning av dokument från Internet (Denscombe, 2000, s. 190).

Författare till litteraturen från Internet kan fritt låta sina egna intressen komma till uttryck och detta 
bör man vara kritisk till. Viss litteratur hänvisar till varandra vilket kan påverka trovärdigheten 
negativt. 

Undersökningen har sin utgångspunkt i det kvalitativa synsättet där forskarens jag skapar 
informationen utifrån tolkning. Forskarens jag spelar en viktig roll i produktionen och tolkningen av 
kvalitativa data. (Denscombe, 2000, s. 244). Jag är medveten om att min förförståelse har påverkat 
undersökningen. Något som kan ha påverkat mig är mina tidigare erfarenheter samt värderingar. Det 
faktum att jag själv utbildar mig till datorämneslärare har med största sannolikhet påverkat resultatet.

Informanterna har förvärvats med ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett s.k. subjektivt urval. 
Detta innebär att urvalet blir begränsat från populationen. Urvalet med de tre datorämneslärarna och 
de tre kärnämneslärararna kan inte ge en fullständig bild av vad andra datorämneslärare och 
kärnämneslärarare tycker. Det är svårt för att göra några generaliseringar utifrån resultatet. Men 
undersökningen kan ändå berika kunskapsområdet om datorämnet i skolutveckling och ge en bild av 
olika lärares erfareheter av datorämnet.

Intervjuerna är av personlig, semi-strukturerad form, där informanterna har möjlighet att tala öppet 
kring frågorna. En nackdel är att det kan vara svårt att utläsa eventuella teman, eftersom informanterna 
talar relativt fritt. Vid detta förfarande är det viktigt att den som intervjuar kan sufflera och följa upp, 
för att få en djupare förståelse. Studiens författare saknar erfarenheter inom intervjuteknik, och kan 
därför ha gått miste om viss information vid sufflering och uppföljning. Även frågorna kan ha 
missuppfattats av informanten.

Vid personliga intervjuer är det omöjligt att undvika att informanten påverkas av intervjuarens 
närvaro. Intervjun har även spelats in, vilket kan ha gjort att informanterna känt sig obekväma och 
därför blivit mer återhållsamma.

Informanterna kan svara opersonligt för att jag ska skapa en bild som motsvarar dennes egenintresse.

Intervjuerna har lyssnats genom och transkriberats. Andemeningen kan då ha feltolkats, och därför kan 
felaktiga slutaster ha dragits.

 1.5.5 Tillförlitlighet
Ett huvudkriterium på forskning är att den ska vara repeterbar, därför är det viktigt att 
undersökningens grundläggande delar (forskningens mål, genomförande och beslutens resonemang) 
dokumenteras så andra kan återskapa likvärdiga förutsättningar för undersökningar (Denscombe, 
2000, s. 250).

I denna undersökning har personliga intervjuer och littarturstudier använts i ovan beskriven form. 
Undersökningens mål beskrivs i syfte, problem och avgränsing. Undersökningens genomförande 
beeskrivs i metod och material. Undersökningens resonemang om beslut beskrivs i metod och 
material.
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 2 Datorämnets roll i gymnasieskolan
I följande kapitel redogörs litteratur, resultaten, och diskussion av studien.

 2.1 Litteraturöversikt
Det har varit svårt att hitta litteratur med lämpligt frågeområde till undersökningen. Undersökningen 
syftar till att undersöka datorämnets karaktärs och roll i gymnasieskolan, medan litteraturen 
problematiserar kring IKTs (informations och kommunikationsteknikens) inverkan på skolutveckling; 
alltså ett vidare och mer generellt perspektiv. Den litteratur jag använt mig av i min undersökning 
speglar, sinsemellan gemensamma, och för min undersökning intressanta teman. I denna del 
presenteras de följande temorna.

Fokus på IKT som allmänteknik inom skolans verksamhet

Utvecklnigsprojekt (ITiS, DOS) har en prägel av att höja den allmänna IKT-närvaron i skolans 
verksamhet, med början hos lärarna. Centralt inom IKT-fortbildning är programvaror och dess 
funktioner. Ett mindre fokus är de didaktiska och pedagogiska möjligheterna med IKT kopplat till 
skolämnena. Detta är något många pedagoger känner sig obekväma med (Riis, 1998, s. 51). Lärarnas 
erfarenheter av IKT i egna förberedelsearbetet ökar snabbt (Riis, 2000, s. 84 – 85). Riis 2000, visar i 
en undersökning att 90% av deltagande lärare har dator hemma, 80% uppger att de har god eller 
mycket god teknisk förmåga med datorn. Däremot används inte detta i undervisningen då lärare inte 
direkt fått lära sig tillämpa IKT ur pedagogiskt perspektiv utan lärandet av datorn i sig upptar all tid. 
Genom arbetslagorganiserat arbete kan mycket didaktiska IKT-tips och idéer utbytas mellan 
deltagarna (Riis, 2000, s. 72 – 73).

Idag återfinns nationella mål om IKT hos de lokala skolledarna, och där syns discreptansen mellan de 
höga målen och de begränsade resurserna (Riis, 2000. s. 86 – 87). Användadet av IKT i skolan är 
omgärdat av för mycket praktisk restriktivitet för att vara en naturlig del av undervisningen, t.ex. 
begränsat antal datorer, upptagna datorsalar, trasig hårdvara. Lärarnas rutinarbete (t.ex. inrapportering 
till frånvarosystem) kan försenas på grund av köer till datorerna (Riis, 2000, s.78, 85).

Skolutveckling med IKT kräver att lärarna är ägare av processen, då de är dem som kan utveckla 
skolan, med IKT eller inte. Eleven ska läras att lära och att utveckla kunskaper, färdigheter och 
värderingar; detta är skolans viktigaste uppgift. Därmed är detta också det viktigaste innehållet i 
skolutvecklingen (Riis, 2000, s. 63 – 66). För att hantera skolutvecklingen mot framtiden krävs 
grundläggande struktureringar, och gärna att det förekommer IKT-undervisning inom 
lärarutbildningarna (Riis, 2000, s. 96 – 98).

Det som kännetecknar IKT är dess snabba förändring, för dagens 20-åringar kan ha en lång historia 
om datorefarenhet att berätta (Riis, 1998, s. 28). Inom IKT benämns ”moores” lag, fördubbling av 
datorkapacitet var 18:e månad, samt ”gilders” lag, fördubbling av bandbredd var tredje till sjätte 
månad (Riis, 2000, s. 39 – 40). IKT är en generell teknik med oändliga tillämpningsmöjligheter inom 
samhället och skolan vilket också inneburit att många samhälleliga och kommersiella verksamheter 
implementerar viktiga IKT-system. Sveriges beroende av teknikens funktionalitet ökar. Krånglande 
hårdvara och IKT-system kan försätta verksamheter rejält, och skolan följer den samhälleliga trenden 
(Riis, 1998, s. 50). 

Datortäthetens utveckling i gymnasieskolan är på stadigt uppgång i antal under perioden 1993 – 2001, 
samtidigt som att datorerna finns i andra klassrum och övriga utrymmen. Det är inte längre enbart 
datorsalarna som hyser datorer (Ericsson, 2001, s. 14 -16). Vad gäller tillgången till datorer inom 
fristående och kommunala skolor finns det generella skillnader. På punkterna datortillgänglighet, 
modern datorteknik, och support till datorteknik tycks kommunala skolor ligga efter (Skolverket 
2009).

Datorutvecklingen kännetecknas i allt större utsträckning av underhållningsanläggningar, med allt mer 
komplexa artificiell världar som ställer stora krav på användarens kritiska tänkande. Skolan ska rusta 
eleverna att hantera teknikens fördelar och nackdelar. Den avancerade tekniken blir allt mer mobil, 
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utifrån mobiltelefoner kommer ”mobila assistenter” utvecklas vilka i sin tur kommer kopplas med 
hushållsintegrerad teknik i hemmet. Utvecklingen av IKT kommer bli en svår prövning för demokrati 
och medborgare. Här har skolan en central roll att lära ut goda samhälleliga värderingar och 
ställningstaganden (Riis, 2000, s. 47 – 53).

IKT-använding i skolan är ny och i ständig utveckling, det behövs mer forskning inom detta område 
för att kunna påverka den oundvikliga samhällsutvecklingen. Tyvärr är området teoretiskt obearbetat 
(Riis, 1998, s. 53).

Från matematik/teknikämne  – IKTs utveckling mot allmängiltighet eller likgiltighet

Datorämnet har utvecklats från lära om programmering till allt mer lära om produktion med layout och 
informationsmässigt innehåll (Pedersen, 1997, s. 6 – 7).

IT-utvecklingsprojekt i skolan ser förvånansvärt lika ut i hela Sverige. Detta menar Thydén (2000) 
beror på att skolan är en stark kultur som ser likadan ut i landet och att IT-tekniken anpassas i denna 
kultur. IT normaliseras och tappar sin uppmärksamhet och blir en teknik bland andra i den 
pedagogiska verksamheten (Thydén, 2000, s. 13). Idag är datorämnet mer än bara programmering; det 
är en allmängiltig teknik som används flitigt inom många andra skolämnen. Thydén exemplifierar en 
lärsituation där IKT förekommer implicit i undervisningen, vilket inte avskräcker personer med låg 
IKT-erfarenhet. Genom IKTs inramning i ett större lärandesammanhang erhålls färdigheter och 
erfarenheter av IKT på köpet (Thydén, 2000, s. 59). IKT lärs oreflekterat vid uppsatsskrivande, då 
man ser nyttan av IKT i sammanhanget att genomföra en skrivuppgift (Thydén, 2000, s. 13).

Från 1960-talet sågs IKT i skolan som en spännande teknik med många förutsättningar att 
revolutionera skolan sätt att förmedla kunskaper. IKT är idag (2009) en teknik bland många andra i 
skolverksamheten, den revolutioinära tyngden har mattats (Riis, 1998, s. 48-49).

Pedersen (1997), beskriver bl.a. IKTs utveckling utifrån perspektivet av annan ny teknik i skolan, där 
han understryker att många tidigare nya tekniker (t.ex. videoteknik, där optimisterna hoppades att 
videotekniken skulle överta läroböckernas roll) har föregåtts av en överoptimistisk tro. Sedan har 
tekniken ändå assimilerats i skolans verksamhet som ett verktyg för den vanliga undervisningen i 
stället för att revolutionera undervisningen (Pedersen, 1997, s. 11 – 15). Vidare resonerar Pedersen 
(1997), att IKT kan utveckla skolans verksamhet genom att vissa nya pedagogiska tankemönster krävs 
i och med IKT-tillämpning i lärandet. "... arbetet med datorstödda materialet fick läraren att se nya 
möjligheter att organisera undervisningen, vilket ledde till att undervisningen 
förbättrades,..." (Pedersen,1997, s. 17).  Att datorämnet är nytt, spännande och står för förändring, gör 
att det får status och är motivationsskapande i skolan, men detta kan ses som en smekmånadsfas av 
IKTs intåg i skolans verksamhet (Pedersen, 1997, s. 26). Detta är ett återkommand tema för all ny 
teknik i skolan, det kallas för emancipationsteman (förändring). Det är något som är intressant i början 
eftersom ingen vet vart teknikens begränsningar finns, det nya förväntas förändra skolan genom 
frigörelse och revolution. IKT som emancipationstema är svårt att definiera, eftersom IKT är 
dynamiskt och rymmer många vägar. (Pedersen, 1997, s. 36 – 37).

Implementering av IKT leder till mer eller mindre oväntade konsekvenser. Systemdrift och underhåll 
är en stor kostnad för en skolverksamheten. Detta kan föranleda rationaliseringar i skolans övriga 
verksamhet. (Riis, 2000, s. 34). Internationellt sett halkar Sverige efter i offentliga IT-satsningar (mätt 
i euro per elev), Sverige ligger på sjätte plats efter Danmark, England, Nederländerna, Irland och 
Norge (Halldestam, 2005, s. 24).

Flickor och pojkars IKT-fokus

Flickors IKT-användning är ofta sammanhangsrelaterad, dvs. de intresserar sig för hur IKT kan ingå i 
deras vardag. Medan pojkars IKT-användning ofta är självändamålsenlig, dvs. de intresserar sig för 
IKT-tekniken i sig. IKTs historiska ursprung från den matematiska och tekniska sfären ger en 
maskulin stämpel, och detta kan i sin tur stressa kvinnor. Vidare resonerar Pedersen 1997, att 
datorutbildning i skolan vanligen ger, en hos eleven, positiv attityd till IKT och att datorutbildning i 
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skolan kan spela en kompensatorisk roll för  stereotypa vardagsuppfattningar om datorteknik och 
genus. I och med IKTs utveckling till en allt mer allmängiltig teknik inom större sammanhang är det 
vanligare att genusperspektivet som sådant blir mindre påtagligt, men ändå kvarstår att flickor – 
generellt – ställer högre krav på teknikens mening än vad pojkar gör (Pedersen, 1997, s. 18 – 21) (Riis, 
1998, s. 28).

Tilltagande informationsdensitet – ny förhållning för både lärare och elev

Pedersen (1997), beskriver undervisning om programmeringsspråket LOGO och dess inverkan på 
barns utveckling. Han menar att det är svårt att bekräfta en positiv trend om LOGOs inverkan, men de 
positiva rapporterna betonar pedagogens intervention och medveteandegörande av elevens tänkande 
(Pedersen, 1997, s. 23). Datorer utan rätt pedagogisk inramning ger ingen utveckling (Pedersen, 1997, 
s. 35).

Limberg m.fl. (2002), skriver att informationsbehovet startar informationssökningsprocessen. En 
upplevd störande brist på kunskap hos individen skapar drivkraften att söka via t.ex. IKT (Limberg 
m.fl., 2002, s. 23).

"Informationssökning ses som en sammansatt process där tankar, känslor och 
handlingar är involverade; som kan urskiljas men inte isoleras från andra 
dimensioner i en inlärningsuppgift såsom ämnesinnehåll, redovisningsformer 
och andra ramar för en uppgift t.ex. tid, grupp- eller enskilt arbete.  
Informationssökning i inlärningssammanhang utgör i denna bemärkelse en 
integrerad del av inlärningsprocessen; som ställer stora krav på olika kunskaper  
och förmågor hos informationssökaren." 

(Limberg m.fl., 2002, s. 31). 

Mycket text och långa träfflistor stressar eleven att läsa fort och göra nya sökningar i hopp om mindre 
omfattande informationsflöde (Limberg m.fl., 2002, s. 62). Formell undervisning i webbsökning är 
viktig, annars kanske Internet inte kommer bidraga till lärandet. Ungdomar önskar enligt en svensk 
studie att de kunde mer om webbsökning. Ungdomarna är vana datoranvändare och hanterar datorn 
med säkerhet när det gäller sina egna intresseområden som att chatta, maila, ladda hem media, hantera 
media-applikationer och utöva olika online-applikationer. Men mer specifika kunskaper i att använda 
datorn som ett informationssökande- och lärande verktyg saknas och behöver utvecklas (Limberg 
m.fl., 2002, s. 69 - 70). Att integrera informationssökning med ämnesundervisning för meningsfullhet 
innebär samtidigt en risk att informationssökningsprocessen ”osynliggörs” i lärandet. "Detta erbjuder 
utmanande uppgfiter för pedagoger med olika kompetenser och ställer krav på lagarbete..." (Limberg 
m.fl., 2002, s. 131)

En fråga är om IKT flyttar utbildningen bortom skolans väggar genom att skolan, mer eller mindre 
centralt, kan distribueras ut till eleverna i deras hem med den nya tekniken. Detta skulle spara resurser 
i form av resebesparingar för elever, kommunbesparingar då eleven kan ”behållas” i hemkommunen, 
kostnader för skollokaler kan skäras ned och antal lärare likaså (Riis, 1998, s. 51). Men lärare anser sig 
behövas mer – och inte mindre – i och med IKT, till skillnad mot gängse rationaliseringsentusiasm 
(Riis, 1998, s. 52). Anledningen till detta lyder till stor del under det faktum som Säljö 2000 
poängterar:

"När informationen blir oöverskådelig, vilket gäller inom allt fler fält,  
uppkommer också den intressanta frågan om hur man kommer från information 
till kunskap. Medan lärande under tidigare historiska epoker (och kanske detta  
varit fallet i viss utsträckning ända in i våra dagar) till väsentliga delar inneburit  
memmorering av information, blir den centrala frågan i stället hur man 
omvandlar information till något vi kan kalla kunskap. Hur väljer, värderar och 
organsierar man information för att göra den relevant för olika sammanhang? 
Hur skapar man sammanhang mellan disparata informationsbitar så att det som 
blir resultatet är användbart och produktivt i en social praktik?"
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(Säljö, 2000, s. 242)

Det är lätt hänt att innehållsanalys uteblir vid datoranvändning, att det i stället är layout och produkt 
som fokuseras av eleverna (Riis, 2000, s. 35). IKT kräver bildning i att sovra, tolka och förstå 
kunskap, där målet är att nå holistisk kunskap framför atomisk kunskap (Riis, 2000, s. 63 – 64). Lärare 
av idag måste engagera sig tidsmässigt och individuellt för att handleda elever inom denna sociala, 
horisontella lärandeprocess. Lärares erfarenheter är att det krävs extraarbete för att hantera Internet-
information, eftersom sådan information inte är lika sanktionerad som informationen i böcker (Riis, 
2000, s. 79). I och med att informationsflödet ökar i samhället, behöver eleverna vägledning inom 
”informations-förhållning”. Läraren ska organisera lärandet så eleven upplever meningsfull kunskap 
och framsteg i sitt lärande  (Riis, 1998, s. 52 – 53).

Skolutveckling – samhällelig trend

Den förändrade lärarollen innebär att vara mer handledare och coach med totalansvar för 
lärandesituationen.

" I den förändrade lärarrollen  ingår också uppgifter som att vara ämnesexpert,  
föreläsare, mentor för blivande lärare, handledare, examinator/utvärderare,  
sektorsansvarig, ämnesansvarig, metodutvecklare, projektledare, pedagogisk 
ledare, kursansvarig, ansvarig för särskilt stöd till pojkar och flickor mm mm."

(Riis, 1998, s. 17)

Denna handledarroll är betonad i samhället i stort, t.ex.försvaret har samma pedagogiska riktning, 
vilken står att läsa i försvarsmaktens grundbok i pedagogik ”Pedagogiska grunder” som utkom 2006. 
Den tar bl.a. upp handledarens centrala roll i lärandesammanhang. Handleda studerandes och 
praktikanters utvecklande av kunskap, som de själva formar efter egen erfarenhet och egna behov samt 
efter krav som de känner att omvärlden ställer på dem.

Utbildningens villkor har förändrats i och med samhällets utveckling. Den ovan beskrivna lärarrollen 
kommer sig ur en pedagogisk utveckling från tidigt 1900-tal. En grundläggande bidragare till skolans 
utformning av idag är John Dewey, som levde 1859 – 1952. Dewey menade bl.a. att utbildningen 
skulle behöva präglas av demokrati mellan många av samhällets aspekter och motsättningar för att 
motsvara elevens utvecklingsbehov till att delta och ta ansvar (Dewey, 2002). Roger Säljö bidrar 
ytterligare med taankar för skolutvecklingen genom att betona det sociokulturella perspektivet, där 
kunskapens situationsberoende – historiskt, geografiskt och kulturellt – reflekteras (Säljö, 2000).

Läroplanernas anvisningar tillsammans med IKT-användingen resulterar i att eleven oftare bestämmer 
arbetssätt och innehåll. Den målstyrda skolan ger möjlighet till elevens inflytande över arbetssätt, men 
skolan och läraren bör styra innehåll. Den strategiska utvecklingen om arbestidsavtal, läroplanerna och 
IKT ger förutsättningar för en ”gränslös skola” (Riis, 1998, s. 53). "Det gäller gränser mellan 
skolämnen, gränser mellan lärarroll och elevroll, gränser mellan lärare och andra yrkeskategorier i  
skolan, t ex bibliotekarier och tekniker, samt gränser mellan skolan och det omgivande samhället...". 
(Riis, 1998, s. 53). Denna utveckling från stark inramning till svag inramning, gränserna, är 
samhällsbestämd, skolan kan inte göra mycket annat än att följa denna utveckling. Men utvecklingen 
om klassifikation, struktur av kunskap/lärande, kan skolan bestämma själv. Vid övergivandet av 
traditionella ämnen, dagens klassifikation, resulterar i antingen att skolämnena lyckas förnyas, eller 
annan struktur formas, eller att elverna själva undersöker och forskar sig till kunskap och struktur. Här 
menar Riis 1998, att – utifrån pedagogiska och politiska perspektiv – är det sistnämnda alternativet 
inte acceptabelt. Lärande kräver struktur från början, samt att svaga elever missgynnas av både svag 
inramning, gränser i skolans verksamhet, och svag klassifiering, struktur av kunskaper/lärande, idag 
genom ämnen,. Samhällsutvecklingen kan inte stoppas, men påverkas genom upplysning via 
forskning, så beslut på politiska-, kommersiella-, vardagliga- och individuella nivåer blir välgrundade 
(Riis,1998, s. 53). IKT är bra, men till hur stor omfattning, frågar sig Pedersen 1997, han menar att 
diskussionen om skolans utveckling också borde inkludera skolans sociala roll och önskvärda 
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förändringar (Pedersen, 1997, s. 36 – 37).  De faktorer som tillsammans bildar ett förändringstryck på 
skolans verksamhet är flera och de samverkar på ett komplicerat sätt: "”... utvecklingen beror då inte  
på anvädningen av datorer.”"(Riis,1998, s. 54). Men IKT kan bidra till skolutveckling mot 
handledande läraren och det elevaktiva lärandet (Riis, 2000, s. 77). IKT, läroplaner, läraravtal och 
sämhällsutveckling och ungas förväntingar är fyra faktorer som påverkar förändringen av yrkesroller 
inom skolans verksamhet (Riis, 1998, s. 55).

Reformer och reaktioner 

I gymnasiereformsförslaget GY-07 var det tänkt att DAA1201 (grundläggande datorkunskap) skulle 
försvinna som eget ämne men att det skulle ges utrymme åt datorkunskap inom karatkärs- och 
kärnämnen. De djupare kunskaperna om datorkunskap kommer ges genom ämnet administration enligt 
GY-07 (Thullberg, 2006, s. 15)

Collin (2005) menar att  gymnasieskolan bör vara en plats där eleven får en grundläggande 
datorutbildning inför sin kommande karriär i samhällslivet. I och med integreringen av datorkunskap 
inom kärnämnen befarar Collin att datainnehållet kommer försvinna helt.

Welander (2005) skriver att det inte går att spåra datorkunskap och IKT inom de första kärnämnes-
kursplanerna utifrån GY-07. Welander menar att det är resultatet av att integreringen mellan dessa 
ämnen inte låter sig göras. Han föreslår att göra kärnämne av IT-kunskap.

 2.2 Resultat
I denna del presenteras sammanställning av de genomförda intervjuerna. Sammanställningen är 
baserad på huvuddrag, idéer, tankegångar, perspektiv, trender och tendenser som spårats i 
intervjuarbetet med datorämneslärare och kärnämneslärare. I bilaga 2 ges en helhetsbild av 
informanternas svar under respektive fråga från intervjumallen (bilaga 1).

 2.2.1 Genomförande
Intervjuerna tog mellan 14 och 43 minuter. Temat kretsade kring jämförelse mellan datorämnen och 
kärnämnen för att ge en bild av datorämnets nuvarande och framtida roll i gymnasieskolan. 
Informanterna delgavs intervjuunderlaget (bilaga 1) en vecka innan intervjun. Väl på plats 
intervjuades informanten utifrån intervjunderlaget. Frågeställningarna följdes i sin ordning och ibland 
fyllde informanten i föregående frågor i och med ett växande resonemang, tankar och perspektiv 
(Denscombe, 2000, s. 247 – 248).
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 2.2.2 Sammanställning
Informanterna haft olika uppfattning om intervjuunderlagets frågor, dessutom är definitionen av 
datorämnet brett ( DAA1201 datorkunskap, DAA1203 programhantering, DTR1203 
datorkommunikation, DTR1205 operativsystem, DTR1206 persondatorer, DTR1207 programmering 
a, DTR1210 Webbdesign). Detta gör att mångtydighet och variation tillkommer vid tolkning och 
bearbetning av ämnesområdet. Men med utgångspunkt i informantens egna erfarenheter, synpunkter 
och upplevelser har frågorna besvarats mycket väl.

Här följer en kort sammanställning av några specifika teman och ställningstaganden från intervjuerna. 
Ställningstagandena/temorna är fördelade efter informanternas klassificering om datorämnen 
respketive kärnämnen. Punkterna är nivåplacerade och av samma numreringstyp för att motsvara 
varandras ställningstagande.

Utöver dessa teman återfinns gemensamma tankar om lärarens generella kvaliteter, där intresset att 
jobba med andra människor är centralt, det anses oerhört viktigt att se individerna och utgå från 
individens situation, att ha en god kommunikation och pedagogik, samt att kunna arbeta 
ämnesöverskridande med elevernas lärandeprocesser. Ett viktigt ställningstagande är vad det 
ämnesöverskridande arbetet ger för utbyte mellan datorämnen och kärnämnen. Gemensamt är att 
lärandeprocessen anses mer ”skarp” och verklighetsförankrad, och det ger större mening (bilaga 2).

Datorämneslärare

a) Datorns stora bedydelsefulla roll i 
samhället gör att grundläggande 
datorundervisning behövs

b) Datorn som kunskap i sig självt, att se den 
systemiska helheten som utgör datorn och 
dess sammanhang.

c) Helt datortänkande, paralellperspektiv. 
Möjligt att dra paraleller mellan olika 
programvaror, likheter och skillnader i 
uppbyggnad.

d) Dataområdets detaljrikedom och korta 
aktualitet ställer stort uppdateringsbehov 
inom datatekniska aspekter. Kräver stort 
datorintresse.

e) Det finns så mycket som kan gå på tok att 
man behöver oerhörda 
datorämneskunskaper för att kunna hantera 
alla individers olika situationer i 
datorämnesundervisning.

f) Det finns en övertro på ungdomars 
datorkunskaper. Eleverna är ofta datorvana, 
vilket kan få lärare att ta ungdomaras 
datorkunskap för given.

g) Ämnesöverskridande lärandesituationer är 
viktigt och givande, men det kan förta 
paralellperspektivet inom datorämnen, 
samtidigt som det kan ge skarp kontext, 
bredd och meningsfullhet till 
lärandesituationen.

Kärnämneslärare

a) Datorns stora allmänna förekomst i 
samhället gör att grundläggande 
datorundervisning kan skötas naturligt 
inom kärnämnen.

b) Datorn som verktygsfunktion och 
hjälpmedel i lärandeprocesser.

c) Uppdelat datortäknande, vilka 
programvaror som kan användas med  vilka 
kärnämnen.

d) Goda ämneskunskaper krävs, men att inte 
bara lära eleverna det läraren själv kan. 
Ständigt reflektera över det proffessionella 
objektet, elevens anpassnings- och 
utvecklingsförmåga.

e) Datorskärmen formatterar eleverna och 
lärsituationen. Allt fokus ligger på skärmen. 
Vilket ställer annorlunda krav på 
datorämnesundervisning mot 
kärnämnesundervisning.

f) Elevens kunskaper i data är redan goda, de 
har grunder som räcker till att eleven ska 
kunna vidareutveckla sig efter behov.

g) Ämnesöverskridande lärandesituationer är 
viktiga och givande. Men dataämnet kan bli 
för detaljfokuserat och egenmäktigt, 
samtidigt som det ger form, möjlighet att 
sammanställa och göra produktion av 
kärnämnets innehåll.

Figur 1
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 2.3 Diskussion
I denna del diskuteras resultatet med litteraturen i enighet med undersökningens vetenskapssyn. Då 
undersökningen är av kvalitativ karaktär spelar tolkning och förståelse stor roll. Diskussionen 
kategoriseras under de, för undersökningens syfte, mest relevanta temorna som jag har funnit genom 
arbetets gång.

IKT i skolan

Informations- och kommunikationsteknikens framtåg i samhället påverkar även skolan. Skolans 
utvecklingsprojekt utmynnar i stort i att lärarna kan hantera datorn som arbetsredskap för den egna 
förberedelsen av lektionerna, men inte i lika stor utsräckning som arbetsredskap i lektionerna (Riis, 
2000) (Riis, 1998). Detta anser en datorämneslärare kommer vara av stor vikt, då IKT inom skolans 
verksamhet kommer öka i närvaro, varför då inte lärarutbildningarna hanterar IKT bättre än vad de gör 
är oroväckande. Samtliga datorämneslärare understryker att IKTs närvaro i samhället är en god 
anledning att ha grundläggande datorutbildning i gymnasieskolans verksamhet, vissa talar om dem 
rena datorlektionerna medan även fortbildning och stöd till kärnämneslärarna diskuteras. Däremot 
anser sig kärnämneslärarna att IKT kommer kunna tillämpas med goda resultat i sina ämnen utifrån 
ämnenas naturliga anknytning till olika datorapplikationer, inte främst som en lära i sig men som ett 
verktyg i sina ämnen (bilaga 2). Detta kan då anknytas till Thydén (2000), han beskriver positiva 
erfarenheter av ett implicit IKT-perspektiv i lärandprocessen, där studenterna lär sig datorapplikationer 
utifrån den övergripande uppgiften/sammanhanget.

Problemet med IKT är att det är en känslig och dyrbar teknik som kan gå sönder, är kostsam i drift och 
uppgraderingar (Riis, 2000). Tillverkare av pekdon hade inte insett behovet av extra rullkulor innan 
datorer med sådana pekdon kom att användas i skolans verksamhet. Vissa elever får då nåt konkret 
med sig från datorämneslektioner.

IKT blir alltmer allmän

Samtliga informanter upplever att IKT är ett vanligt inslag i skolans verksamhet. Det är mer eller 
mindre självklart att prata om lärandeprocesser med inslag av office-applikationer och 
informationssökning (bilaga 2). En utveckling som Thydén (2000) och Pedersen (1997) beskriver. Riis 
(2000)  skriver i sin tur att utvecklingen av mer realistiska artificiella miljöer, och den tilltagande 
närvaron av dessa via mobila enheter, kommer kräva mycket av användaren. Det blir viktigare att 
sortera i informationsflödet. Här har en kärnämneslärare uttryckt sig om den så viktiga reflektionen 
om vad man företar sig, att se det övergripande målet (bilaga 2). Det blir viktigt i dagens föränderliga 
samhälle att ge eleven en förmåga att anpassa sig och utveckla sig och sina egna mål.

Datorerna ökar i antal på gymnasieskolor runtom i Sverige (Ericsson, 2001). IKT blir allt mer mobil, 
vilket vi kan se på dagens mobiltelefoner som klarar mycket av vad en bra dator var förunnat för några 
år sedan. En datorämneslärare uttrycker sin syn på framtiden om e-learning, en viktig del av 
framtidens gymnasieskola som den redan är på universitetsnivå, där finns mycket information kunskap 
dokumenterad och tillgänglig via Internet (bilaga 2). I framtiden tilltar informationsflödet, medan tids- 
och rums-begränsningarna minskar. Då blir det än mer viktigt med en närvarande handledande lärare 
som kan hjälpa eleven att bli medveten om sitt egna tänkande och förhållning till denna 
informationsmängd (Riis, 2000), (Riis 1998).

Arbetsformer

IKT är ett krävande ämnesområde med många delar i en komplex systemisk struktur, vilket nästan 
samtliga datorämneslärare menar. Generellt, bland både datorämneslärare och kärnämneslärare, menas 
att IKT kommer behöva representeras av speciellt kunniga IKT-experter som kan konsulteras vid 
behov. Behovet kommer bli som allra störst vid avancerade datorapplikationer som i större grad 
egentligen är självändamålsenliga, samtidigt kommer då kärnämneslärare jobba mest med ”office-
applikationer” där den generella kunskapsnivån kan räcka för att föra en lärande dialog med elever. 
Några datorämneslärare menar att grundläggande datorkunskap är en så pass viktig del av elevens 
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framtida kunskaper att den bör förmedlas i egenskap av att vara eget kärnämne, med kärnämnes 
villkor om ämnesöverskridande samarbete med arbetslaget (bilaga 2).

Arbetslaget beskrivs som en viktig utvecklingstrend för det ämnesöverskridande lärandet (Limberg 
m.fl., 2002) (Riis, 1998). Både datorämneslärare och kärnämneslärare beskriver en situation där 
lagarbete i sin utvecklade form ger goda lärandesituationer med god närvaro av bredd, motivation och 
helhetsperspektiv. Många gånger krävs att den officiella samarbetskretesen (arbetslaget) kompletteras 
med någon utanför. Det är en organisatorisk fråga att underlätta goda grunder för ämnesöverskridande 
lärandeverksamheter. Samtidigt en fråga för de individuella lärarna att inte låsa sig i arbetslag, utan att 
aktivt utveckla sina förutsättningar för ämnesöverskridande lärande. En kärnämneslärare betonade 
vikten av att arbetslagets medlemmar delar samma ”lärkultur” (bilaga 2).

Skolutveckling

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Skolverket, 1994) gör gällande att gymnasieskolan går mot 
ämnesöverskridande lärandesituationer med helhetsperspektiv. Härigenom ökar kravet på 
arbetslagsarbete och samarbete mellan lärare och ämnesgränser. Samtliga informanter menar att 
ämnesöverskridande lärande är bra och viktigt för elevens studiemotivation och kunskapskvalitét. Ett 
återkommande tema var också att ”ge och ta”, En datorämneslärare menade att lärare behöver bli 
motiverade med arbetslags-arbete och ny teknik, men att vissa lärare kanske behöver motiveras av en 
skolledning som styr utvecklingen (bilaga 2). En kärnämneslärare menade att det gällde att se det 
proffessionella objektet, vilka färdigheter hos eleven ska uppnås? Beroende på det proffessionella 
objektets innehåll definieras vikten av arbetslagsarbete och ämnesöverskridande lärande (bilaga 2). 

Styrdokument

Gymnasiereformsförslaget GY-07 innebar att grundläggande datorkunskap (DAA1201) var tänkt att 
rationaliseras bort (Thullberg, 2006). Datorämneslärare finner det olyckligt att GY-07 rationaliserar 
bort grundläggande datorkunskap, då de ser att det krockar med samhällets behov av god 
datorkunskap, och vad som står i läroplanen för de frivilliga skolformerna (skolverket, 1994). 
Welander (2005) skriver att i de första kursplanerna för kärnämnen, inte går att spåra något om 
datorkunskap i undervisningen. Ett tecken på det som Collin (2005) befarar, att integreringen av 
datorkunskap i kärnämnen innbär att datorinnehållet helt försvinner.

Övriga aspekter om IKT och skolverksamhet

Att vara äkta och ärlig, en god människokännare och ha förmågan att tolka individens situation och 
anpassa sig därefter är dem främsta aspekterna vid sidan om ämneskunskaper enligt samtliga 
informanter. Datorämneslärare anser sig behöva spendera mycket tid på att hålla datorkunnandet 
uppdaterat med den snabba utvecklingen, vilket är ett av IKTs tydliga kännetecken (Riis, 1998).

Handledare

Läraren är inte längre representant och bärare av det sanna kunnandet. Uppdraget är numera 
handledare, coach, ämnesexpert, mentor mm.inom den sociala och horisontella lärandeprocessen (Riis, 
1998) (Riis, 2000). Att enbart lära ut det man själv vet vore att begränsa eleverna menar en 
kärnämneslärare (bilaga 2).

Elev

Dagens elever har mycket mer information att förhålla sig till, och de behöver hjälp och vägledning att 
sovra, tolka och föstå kunskap (Riis, 2000). En kärnämneslärare anser också att eleverna behöver 
arbeta mycket tillsammans och föra dialog med varandra inom lärandeprocessen, där kunskapen 
sanktioneras och växer fram genom den interpersonella kontakten.

Genus

Genusperspektivet som Pedersen (1997) och Riis (1998) belyser är intressant ur den vinkeln att flickor 
ställer större krav på teknikens mening, medan pojkar kan gilla tekniken för just teknikens skull, att 
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själva datortekniken har en maskulin stämpel. Sammanställningen av intervjuerna visar att 
kärnämneslärarna tenderar förespråka att upptäcka mer mening i datorämnet som samarbetande 
verktyg med kärnämnen. Medan datorämneslärarna tenderar förespråka datorämnets egen sfär i högre 
grad. För att kunna upptäcka hur mjukvaror i samverkande helhet kan läras och användas parallellt, 
vilket kan komma bort i och med ämnesintegrering där kärnämnet tenderar att ta över (bilaga 2).

 3 Avslutande diskussion och slutsatser
Tanken med den här undersökningen har varit att, med hjälp av litteratur, visa hur IKT sammanhänger 
med skolan och skolutveckling i avseende på IKTs egen utveckling och närvaro i samhället i stort. 
Undersökningen belyser även utvecklingsstrategier för skolan, arbetsformer i lärandeprocesser, 
lärarroller och elevroller. Därefter presenteras resultatet av intervjuerna, vilka har givit 
undersökningen ett perspektiv på både datorämneslärares och kärnämneslärares tankar och 
erfarenheter om datorämnets roll i gymnasieskolans verksamhet.

I och med undersökningens explorativa form har det varit positivt att definiera frågeställningarna och 
syftet innan litteraturstudier och konfrontation med befintliga teorier. Tack vare detta har tankegångar 
inte hunnit påverkats och styrts av specifik litteratur. Det personliga intresseområde har därmed fått 
större utrymme i undersökningen. Nackdelen är att det blev svårt att hitta litteratur med definitiv 
matchning. Förmåga till tolkning och klassificering har kommit att vara avgörande för att diskutera 
undersökningens teman.

Resultatet sammanfaller i stora delar med litteraturens, för den här undersökningen, valda delar som 
diskuterats under IKT i skolan, skolutveckling och övriga aspekter om IKT och skolverksamhet.

Kärnämneslärare menar att datorämnet många gånger är alltför egenmäktigt idag, man fastnar i 
tekniken då fokus egentligen borde vara att tillföra helhetsperspektiv inom ämnesöverskridande 
lärandesituationer i egenskap av ett verktyg likt en penna. Samtidigt ämnar datorämneslärare fokusera 
på att bygga upp en systemisk förståelse och visa på relationer mellan olika programvaror och 
förutsättningar för datainformation, alltså inte bara olika programvaror var för sig utan datorn i sin 
helhet. Här ser jag en skillnad mellan datorämneslärares och  kärnämneslärares insikter om datorns 
tillämpning, denna skillnad tyker jag borde klargöras i och med ämnesöverskridande arbetsformer.

Datorämnet anses ha en självklar roll som karaktärsäme inom gymnasieskolan, t.ex. programmering, 
webbprogrammering, 3d-modellering, nätverksteknik och kommunikationsteknik. Däremot råder en 
meningsskiljaktighet i vad olika lärare tycker om den grundläggande datorutbildningen i gymnasiet, 
ska den vara integrerad eller självständig och jobba ämnesövergripande på samma villkor som 
självständiga ämnen i övrigt. Här inser jag att lärprocessen om grundläggande datorkunskaper kommer 
att förändras till den ämnesöverskridande formen. Men samtidigt anser jag att berörda lärare behöver 
den tillräckliga insikten om datorns tillämpning som helhet. Möjligheten är att datorämnesläraren 
arbetar som IKT-resurs, dels med sina specialämnen inom data, dels som en resurs som andra lärare 
kan vända sig till vid frågor om grundläggande datorkunskaper. Men där ser jag risken i det som 
påpekas via en av dem intervjuade, att datorkunskapen blir sedd i ett andrahandsperspektiv som i 
slutändan ger eleven sämre möjligheter att behärska grundläggande programvaror på ett effektivt sätt 
inför kommande arbetsliv, privatliv och vidare studier. Jag anser att det skulle resultera i ett problem 
då samhället går sin utveckling till det mer datoriserade och det gäller att hänga med.

Skolans utveckling som Thullberg (2006) menar, och som Skolverket (2004) pekar åt, är en ökad 
ämnesintegrering av grundläggande datorkunskap. Detta föreslogs även i gymnasiereformsförslaget 
GY-07 (Thullberg, 2006, s. 15), men reformförslaget GY-07 är avbrutet sedan 11 oktober 2006 
(regeringskansliet 2006).

Till fortsatta studier skulle det vara intressant att undersöka vad personer som är lärare i både dator- 
och kärnämnen anser  i  och med undersökningens frågeställningar. Detta perspektiv vore intressant att 
utöka med en översikt med vilka andra ämnen datorämneslärare oftast undervisar förutom 
datorämnen.
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Avsnitt 5 – Rapportens bilagor, onumrerade blad

Bilaga 1, Intervjuunderlag
...

Ditt deltagande är frivilligt och anonymt, om du inte har tid eller på annat sätt behöver avstå denna 
intervju så svarar du så på detta mail. Annars svarar du med datum och tid då vi kan träffas och 
samtala utifrån följande frågor:

  * Vilka är goda personkvaliteter och läraregenskaper i ditt ämne?

        ~ Vad behövs för att var en god lärare i dataämnen?

       ~ Vad behövs för att var en god lärare i kärnämnen?

   * Hur är utbytet mellan dataämnen och kärnämnen?

       ~ Vad kan kärnämnen tillföra dataämnen?

       ~ Vad kan dataämnen tillföra kärnkämnen?

   * Upplever du att det är bra just nu eller att ni behöver jobba er framåt med utbytet mellan ämnena?

   * Hur fungerar arbeteslaget i avseendet på att utveckla relationen mellan ämnena?

   * Vad har du för bakgrund och utbildning till din nuvarande profession?

Mvh/ Emil Pettersson

...
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Bilaga 2, Intervjuerna/intervjusammanställningarna

Intervjusammanställning

Intervju 1 (karaktärs/kärnämne)
Vilka är goda personkvaliteter och läraregenskaper?

Lärare är i grunden lika i lärarrollen. Äkthet och ärlighet mot eleven är det centrala. Personlig 
utveckling inom lärarrollen är beroende av den miljö man agerar inom. För en kärnämneslärare ser 
klassrumssituationen annorlunda ut än för datorämnesläraren. Te.x. datorskärmen har en 
kontrollerande inverkan genom sin ”skärmformattering” av lektionerna. Eleverna stirrar i skärmarna, 
de kommunicerar med datorn och upptas av den. Givetvis finns det saker datorämnesläraren tampas 
med för att hålla eleverna på rätt spår med vad de gör i datorn. Men det är en skillnad att få en elev att 
titta på en datorskärm i jämförelse att få en elev att läsa en bok och sedan diskutera innehållet. 
Härigenom skiljer sig personkvalitéer och läraregenskaper sig åt mellan datorämens- och 
kärnämneslärare.

Hur är utbytet mellan dataämnen och kärnämnen?

Dataämnet ger en form och kärnämnet ger innehåll till lärandeprocessen. Datateknik är som en penna, 
något mer komplicerad att hantera, men den används för att poducera produkter om kunskap. Fokus 
verkar ofta hamna på att kunna datorprogrammet innan eleverna får börja producera något med 
programmet. Men i stället för att inrikta sig på att lära sig allt om ett datorprogram borde fokus ligga i 
att skapa en produktion utifrån datorprogrammets möjligheter och samla på sig kunskaperna om 
programmet i denna skapelseprocess.

Den optimala lärandesituationen är ett samarbete mellan dessa ämnen (kärn/karaktärsämnen och 
datorämnen), med hänsyn till hur de innehållsmässigt kompletterar varandra i lärandesituationen. Det 
är också viktigt att eleverna knyter interpersonella kontakter mellan varandra och arbetar aktivt 
tillsammans, detta är svårt i och med datorundervisning med hänsyn till ”skärmformatteringen”, att 
eleven i första hand interagerar med datorn.

Upplever du att det är bra just nu eller att ni behöver jobba er framåt med utbytet mellan 
ämnena?

Som det ser ut idag samarbetar arbetslaget med en mattelärare  – med vidareutbildning inom data – 
som ursprungligen jobbat inom arbetslaget. På grund av en sorts ”feghet” har inte samarbetet nått lika 
långt med andra, renodlade datorlärare på skolan eftersom dem lärarna har en annan bakgrund och 
lärkultur i jämförelse med arbetslaget. Matematiklärarens förflutna inom arbetslaget gör att denne 
delar lärkulturen.

Vi har inte använt oss av mediacenter i stor utsträckning (avdelning på skolan med mediaprogrammets 
verksamheter). De arbeten som gjorts, i samarbete med mediacentret, är sådant som tagit högst tre 
veckor. Om arbetena skulle bli större än tre veckor skulle alltför stort fokus läggas vid att kunna allt 
om tekniken innan man börjar själva produceringen.

Hur fungerar arbeteslaget i avseendet på att utveckla relationen mellan ämnena?

Arbetslaget är det centrala i dagens skolutveckling, det är jätteviktigt med sociala kontakter före den 
rationella kontakten mellan samarbetande lärare. Stämmer inte personkemin försvåras samarbetet. 
Som ensam lärare kan man inte dra en lärprocess med eleverna, man måste ha goda samarbetspartner i 
laget, där man förstår och stöttar varandra.

Vad har du för bakgrund och utbildning till din nuvarande profession?

Har jobbat med krävande (stökiga) elever en första tid, därefter med signalteknik för 
infrastrukturbranschen om järnvägar, därefter utbildad på lärarhögskolan. Utbildar sig inom 
skolutveckling och har en (inom kort) magisterexamen om skolorganisation.
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Vad anser du datorämnets roll i gymnasieskolan är?

Nu för tiden kan alla elever klicka och sufa, de kan ladda hem saker och är allmänt duktiga och vana 
datoranvändare. Elevens specifika programhantering kanske inte är den främsta, men 
datorutbildningen lär ut denna programhantering. Då är frågan hur mycket av vad inom 
programhantering som ska läras ut. Förstår eleven programmets grunder kan eleven utveckla sig själv 
utefter de behov som denne upplever. Det som är viktigt och centralt är produktionsprocessen, det är 
där datorämnet ska ingå.

Intervju 2 (kärnämnen)
Vilka är goda personkvaliteter och läraregenskaper?

Goda läraregenskaper kan man inte särskilja till ämnet, utan det gäller generellt. Framför allt behöver 
man en god elevkontakt; har du inte det kan du inte undervisa, då är det ingen som lyssnar på dig. 
Dessutom måste du ha goda ämneskunskaper och en god pedagogik, eftersom pedagogiken skapar en 
kontakt mellan lärare och elev. Som lärare i kärnämnen möter man (nästan) alla elever på 
gymnasieskolan, man måste kunna hantera alla, från de minst studiemotiverade till de mest 
studiemotiverade.

Det är lite svårt att urskilja vart gränsen mellan datorämneslärare och vanlig lärare går idag (i avseende 
på grundläggande datorkunskap DAA1201), då allt fler datortillämpningar gör sig gällande i ”vanlig” 
karaktärs/kärnämnesundervisning. På grund av program-, kurs- och schemaplaneringar startar vissa 
moment med ”office-programvaror” inom kärnämnena innan motsvarande moment gjorts i 
grundläggande datorutbildningen på skolan. Vissa grunder om datorkunskap ingår alltså naturligt i 
kärnämnen idag. Sen finns det aspekter inom datorkunskap som inte tas upp i alla fall matematik och 
fysik.

Hur är utbytet mellan dataämnen och kärnämnen?

Dataämnen kan tillföra kärnämnen tid i den mening att innhållet i kärnämnen kan omsättas på 
datorämneslektionstid. Genom att sammanställa och dokumentera innehållet från kärnämnena med 
hjälp av lämpliga programvaror. Eftersom innehållet måste finnas där kan innehållet lika gärna vara 
hämtat från kärnämnen.

Upplever du att det är bra just nu eller att ni behöver jobba er framåt med utbytet mellan 
ämnena?

De vanligaste office-applikationerna används flitigt inom de ämnena jag undervisar i. Producering av 
labbrapporter kräver hantering av kalkylprogram och ordbehandlare, skriva text, ”klippa och klistra” 
bilder och diagram mellan program, så datorn är en väsentlig del inom kärnämnen. Vi har också ”låna 
ut” innehåll till datorundervisningen. Som att vi i år försökte sammarbeta med datorlärare att 
sammanställa labbrapporter i datorundervisningen, detta samarbete föll av att klassen var uppdelad hos 
olika datorämneslärare. Utifrån matematikboken gick en datorämneslärare genom statistik i sin 
undervisning, så kärnämnen kan tillföra innehåll. Utbytet mellan ämnen finns redan nu, det är en 
ständig process som kräver engagemang.

Hur fungerar arbeteslaget i avseendet på att utveckla relationen mellan ämnena?

Generellt sett har vi inte arbetslag med gemensamma elever idag. Ett arbete med utbyte mellan ämnen 
kräver ju att du har gemensamma elever med den sammarbetande andra läraren/lärarna. Många gånger 
måste vi gå utanför arbetslaget för att skapa ämnesöverskridande lärsituationer. I dag är den bristande 
organisationen av skolans arbetslag något som hämmar ämnesöverskridande lärande. Det skulle kunna 
bli så mycket bättre organisering och planering med ”renodlade” arbetslag. Trots att utbyte ämnen 
emellan har fungerat förut utan arbetslag.

Vad har du för bakgrund och utbildning till din nuvarande profession?
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Lärarexamne med matematik, fysik och kemi. Har jobbat i grundskolan i 24 år, även varit skolledare 
inom grundskolan. Sedan 7 år är jag här på gymnasiet med ämnena matematik och fysik.

Vad anser du datorämnets roll i gymnasieskolan är?

Dator som karaktärsämne (programmering, webbproduktion, nätverk, 3d-modellering, m.m.) har en 
självklar plats i gymnasieskolan eftersom dessa kräver en specialistkompetens som inte återfinns 
generellt hos lärarkåren. Över lag borde många bitar ur grundläggande datakunskap integreras med 
kärnämnen. Datorn är ett hjälpmedel i kärnämnen, vilket innebär att eleven helst ska kunna detta innan 
de kommer till gymnasiet, att de ska få den grundläggande datorutbildningen redan i grunskolan. 

Intervju 3 (karatärs/kärnämnen)
Vilka är goda personkvaliteter och läraregenskaper?

Det finns saker som är viktiga över huvud taget när det gäller personkvaliteter och läraregenskaper. 
Dels det klassiska om att ha ett genuint intresse för människor, att man jobbar ihop med många olika 
personligheter. Dels att man reflekterar över sin didaktik och dess syfte; hur man som lärare jobbar 
med det ”proffessionella objektet”, vilka förhållningssätt och förmågor läraren bör utveckla hos eleven 
(att lära eleven repetera eller att lära eleven lära sig själv). Att enbart lära ut det man själv vet vore att 
begränsa eleverna, man måste tänka längre än sig själv oavsett vilka ämnen man verkar inom.

Erfarenhetsmässigt upplevs datorämnet som ett maskinellt verktygsämne, med en annan tanke om det 
proffessionella objektet än inom kärnämnen. Det upplevs vara ovanligt med kritisk reflektion om 
datorn som koncept; datorns möjligheter och datorinflytandets karaktärs.. I vissa ämnen är reflektion 
och ifrågasättande ett naturligt inslag, i andra ämnen inte (naturvetenskapliga, ”hårda” ämnen). 
Oavsett ämneslärare är den ständiga reflektionen central, att inte bara lära eleverna hantera saker som, 
för tillfället existerar i ett föränderligt samhällle.

Hur är utbytet mellan dataämnen och kärnämnen?

Utifrån grundläggande datorkunskap handlar det många gånger om att dela på innehåll och form, att 
datorämnena ger meningsfull form till ett meningsfullt innehåll. Det gäller att hitta en samarbetsrytm 
mellan datorämnen och kärnämnen, där utbytet blir en bredare bild, en helhetsbild.

Upplever du att det är bra just nu eller att ni behöver jobba er framåt med utbytet mellan 
ämnena?

Utbytet mellan datorämnen och kärnämnen fungerar bra ibland och mindre bra andra gånger. Det har 
fungerat bra i ettan (förstaårs gymnasieklass) med många fina produktioner, men sedan är det lätt att 
det försvinner. Det krävs ett intresse från alla håll för att det ska hålla i sig. Sedan, efter ettan är många 
elever duktiga med datorer och då går det att arbeta med data utan att ha data på schemat. Över huvud 
taget är utbyte mellan ämnen bra och något som alltid kan förbättras.

Hur fungerar arbeteslaget i avseendet på att utveckla relationen mellan ämnena?

Det är synd om det ämnesöverskridande arbetet fastnar i en fixering ett arbetslag, man bör försöka se 
möjligheter i den rådande situationen och skapa egna goda förutsättningar för det ämnesöverskridande 
läranet. Arbetslaget har gemensamma elever och fungerar bra, olika ämnen samverkar i att bredda 
lärarndesituationen för eleven, att skapa sammanhang. Ibland går det bra och ibland går det mindre 
bra, men när vi har möjlighet försöker vi utveckla relationern mellan ämnen så mycket det bara går.

Inom arbetslaget, och inte bara där, utan i hela skolan samlas många kompetenser som kan användas 
efter behov. Om man vill ha en genomgång av datorinnehåll i och med språkundervisning så får man 
ta ett snack med en lämplig person som kan tänka sig att ställa upp på det efter lämplig 
överenskommelse. Man kan skapa lärandesituationer med ämnesutbyte bortom arbetslaget och andra 
formella gränser, bara man är beredd att öppna klassrummet för dynamik och pragmatiskt arbete 
utifrån det proffessionella objektet. Man får släppa en viss ämnes/klassrumsskyddande prestige, 
acceptera lärarens mänsklighet (man kan göra fel ibland) och lära sig av dem.
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Vad har du för bakgrund och utbildning till din nuvarande profession?

Började lärarbanan med inhoppsvikarie med elevassistent-uppgifter, och utvecklandet av 
kamratstödjarverksamhet. Uppgifterna utvecklades under tre år till fulltidstjänst inom svenska och 
engelska. Därefter lärarexamen i svenska och engelska och jobbar sedan tre år inom detta.

Vad anser du datorämnets roll i gymnasieskolan är?

Att inom grundläggande nivåer kunna hjälpa till att skapa den bredare bilden inom lärandesituationer 
tillsammans med andra ämnen. Men samtidigt att också utveckla specialistkompetenser inom 
programmering och andra rena datorspecifika tillämpningar.

Intervju 4 (datorämnen)
Vilka är goda personkvaliteter och läraregenskaper?

Lärare i dataorämnen behöver framför allt god strategisk och systematisk förmåga, att se delarnas 
sammanhang i helheten när det gäller datortekniska system. Det är en fördel att se sammanhangen 
mellan programmen och lär ut strukturen och tänkandet hur man hanterar denna struktur.

I övrigt skiljer det inte mycket mellan datorämneslärare och kärnämneslärare. Som lärare behöver ha 
en god människokännedom och kunna bemöta individer på ett bra sätt, eftersom man jobbar för 
eleverna.

Hur är utbytet mellan dataämnen och kärnämnen?

Relationen i utbyte mellan datorämnen och karatkär/kärnämnen består ofta i att kärnämneslärare ofta 
ser datorämnet som ett komplement till deras ämnen. Man ser inte datorämnets 
egenvärde/självändamål. På grund av detta tappar man mycket djup inom den allmänna 
datorkunskapen. Men å andra ger ämnesöverskridande lärandesituationer eleverna större möjligheter 
att förstå sammanhangen mellan de olika delarna.

Dataämnen och kärnämnen bör samarbeta med varandra, där dataämnet fungerar dels som verktyg, 
dels som något mer ändå. Datorämnet har en självändamålsenlig roll i dagens samhälle där 
datorkunnande är viktigt. Därför är det viktigt att uppnå specifika kunskaper inom det specifika 
datorämnet, denna kunskapssträvan kan äventyras av ett samarbete där karaktärs/kärnämnet tar stora 
delar av datorkursens tid i anspråk vid ämnesutbyte. Vilket är en risk som föranleder en reserverad 
inställning till ämnesöverskridande lärandesituationer från datorämenslärares sida.

Upplever du att det är bra just nu eller att ni behöver jobba er framåt med utbytet mellan 
ämnena?

De flest kärnämneslärare ser dataämnet som ett hjälpverktyg till deras ämnen, vilket även framgår i 
GY-07 (gymnasiereformen för 2007). I dag är datorn så involverad i samhället i stort att man måste ha 
en god datorkunskap för att klara arbetslivet, därför är det oroväckande att datorämnet (DAA1201) 
inte ges eget utrymme i och med GY-07.

Att samarbeta över ämnesgränserna ger mer konkreta lärandesituationer till eleven, vilket alla 
inblandade ämnen vinner på. Matteläraren förklarar nyttan med bubbel-diagram utifrån sin matematik-
didaktik, medan datorläraren förklarar produktionsmetoden av bubbel-diagram i kalkylprogrammet 
utifrån sin datordidaktik.

Hur fungerar arbeteslaget i avseendet på att utveckla relationen mellan ämnena?

Arbetslaget är inte fullt ut funktionellt, eftersom lärarna inte har samma klasser. Men det hade varit 
jättebra att kunna träffa och samplanera med dem kärnämneslärare som har samma klasser. Men då 
skulle man behöva gå bortom arbetslagets gränser, vilket så även görs dem gånger gränsöverskridande 
lärande ska implementeras.

Vad har du för bakgrund och utbildning till din nuvarande profession?
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Datorer var till en början inget intresse i sig, men från gymnasiet, och en ofärdig högskole-utbildning 
om illustration, till en projektledarutbildning ändrades uppfattningen om datortillämpningar. Surfande 
och skapande av hemsidor, som fritidssyssla vid projektledarutbildningen, startade ett datorintresse. 
Detta kom att resultera i att bli datoransvarig på på en skola, och lärare i undervisning om 
”datakörkortet”. Fortsatte med mer datorpspecifik undervisning på ungefär fyra olika skolor fram till 
sin nuvarande gymnasieskoletjänst.

3 år projektmetodik och ledarskap, med 35 poäng om blandade pedagogikkurser. 
Datorämneskunskaper är i huvudsak självlärt.

Vad anser du datorämnets roll i gymnasieskolan är?

Dataämnet behövs i skolan, eftersom det behövs i samhället. Det är nödvändigt i skolan då skolan ska 
fostra goda samhällsmedboragare. Eleverna behöver bra verktyg för att klara framtiden. Tar man bort 
grundläggande datorkunskapen från eleverna missar de en väsentlig kunskap som behövs i arbetslivet. 
Datorkunskap är en grundfärdighet, och det borde vara ett kärnämne. 

Risken är att datorämnet kommer bli mindre och mindre belyst i och med utvecklingslinjen av GY-07. 
Detta eftersom kärnämnen lägger fokus på sig själva, datorn som verktyg kommer endast bli ytligt lärt, 
svenskläraren vill undervisa i svenskämnet och datorämnet är inte riktigt ett svenskämne. Det finns en 
övertro på vad ungdomar kan om datorer, ungdomar är ofta datorvana (chatta, skriva snabbt, surfa), 
men datorkunskap är inte samma sak. Beslutet att ta bort datorämnet (DAA1201) verkar grunda sig på 
denna övertro om ungdomars datorkunskaper.

Intervju 5 (datorämnen)
Vilka är goda personkvaliteter och läraregenskaper?

Som lärare behöver man generellt se på lärandesituationer med glimten i öget och se sig själv och 
elever med ödmjukhet. Det är viktigt att kunna få kontakt med andra människor, särskillt ungdomar. 
Man måste tycka om att jobba med ungdomar.

För datorämnesläraren bör ett genuint datorintresse var grundläggande, att man tycker det är kul att 
jobba med datorer, och att vilja överföra detta till eleverna. Så de får upptäcka datorämnet och känna 
aha-upplevelser.

Hur är utbytet mellan dataämnen och kärnämnen?

Ämnesöverskridande lärsituationer har försökts att jobba med lite grann, det är ett aktuellt 
utvecklingsområde. I år har arbetslagsarbete startat, vilket kanske kan underlätta kontakten med 
kärnämneslärare. Sedan har vissa delar inom datorämnet (ordbehandlare, Internetkunskap, kalkyl-, 
presentationsprogram, ergonomi, m.m.) kunnat sammanvävas med lärmoment inom andra ämnen, t.ex. 
genom projektform. Förhoppningen är att detta skapar större mening, att kunskaperna blir mer 
meningsfulla.

Många datorämnen är så speciella och så specialiserade att det är svårt att sätta dem i ett större 
sammanhang med andra ämnen.

Upplever du att det är bra just nu eller att ni behöver jobba er framåt med utbytet mellan 
ämnena?

Det kan vara olika beroende på vem man samarbetar med. Vissa kärnämneslärare ser inte datorämnet 
som ett eget ämne, utan de vill bestämma allting och tycker att man bara ska hänga på. Men en sådan 
samarbetsform krockar med det specifika datorämnets kursmål, som också måste uppnås. Det tar 
också en del tid att planera ämnesöverskridande lärandesituationer, momenten måste planeras 
noggrant vilket binder ens planeringstid.

Hur fungerar arbeteslaget i avseendet på att utveckla relationen mellan ämnena?
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Arbetslaget fungerar olika bra beroende på hur man ser på arbetslaget och sig själv som lärare, vad 
man har för mål i sin undervisning. Arbetslaget är en god grund att utgå från, men man ska nog inte 
låsa sig inom arbetslaget, utan se vilka personer utanför arbetslaget man kan göra nånting tillsammans 
med. Men det tar mycket tid och man måste kontrollera med sig själv hur mycket man orkar med och 
om tiden räcker till. Det blir mycket tid till att prata med specifik kärnämneslärare i sådana situationer.

Vad har du för bakgrund och utbildning till din nuvarande profession?

Jobbade med administration, läste sedan pedagogik och provade läraryrket i grundskolan, 
vidareutbildade sig inom data och blev väldigt intresserad om det. Fortsatte jobba inom grundskolan, 
och att samtidigt vidareutbilda mig inom pedagogik och data. Därefter it-resurs med utbildning och 
datatekniska uppdrag. Arbetar nu inom en gymnasieskolas datorutbildningsverksamheter och fortsätter 
med målsatt vidareutbildning att erhålla lärarbehörighet och vidhålla en aktuell kunskapsnivå inom 
datorområdet.

Vad anser du datorämnets roll i gymnasieskolan är?

Det är en viktig och betydelsefull del i skolan, en fjärde basfärdighet i jämförelse med engelska, 
svenska och matematik. Detta eftersom datorkunskap krävs överallt idag. Man ska kunna hantera en 
dator, office-lösningar, kontakta folk runtom i världen, kunna lite om datorsäkerhet, datorjuridik och 
sund, kritisk förhållning till Internet-information. Datorn i samhället är en viktig grej, ett 
oåterkallerligt faktum, man måste lära sig hantera datorn på rätt sätt för att skydda sig själv.

Intervju 6 (datorämnen)
Vilka är goda personkvaliteter och läraregenskaper?

Som datorämneslärare är det bland annat viktigt med tålamod när man håller på med datorer och 
datorprogram. Man bör vara djupt intresserad och ha en grundlig vilja att hålla sig ajour med 
utvecklingen. Dessutom är det viktigt att inte bli hemmablind fackidiot, då man tar tar för givet att alla 
förstår saker som är självklara för en själv. Det viktigt att ha ett logiskt tänkande och ett 
helhetskunnande inom datorämnesundervisning. Problem som dyker upp under en lektion kan ofta inte 
förklaras genom en instruktionsbok, utan det beror på så många saker runtomkring i datorsystemet 
som helhet. Man bör också ha en god lyhördhet så man kan läsa och förstå elevens specifika behov. En 
bra lärare över huvud taget ser individerna i klassrummet, alla sitter där som egen person och har sina 
förutsättningar och förväntningar på lektionen. Detta är viktigt inom alla lärandesituationer.

Hur är utbytet mellan dataämnen och kärnämnen?

Idag är kärnämnen mer datoranpassade och i större behov av datorteknik, man söker information på 
Internet, man sammanställer uppgifter och projekt med hjälp av datorapplikationer. Därför behöver 
samarbetet utvecklas mellan kärnämnen och datorämnen. Det kärnämnen tillför datorämnen är 
verklighetsanpassning och gör skarpa lärandesituationer. Medan datorämnena tillför kärnämnena en 
bredare pedagogik, då t.ex. språkundervisning kan ta ett djärvt steg inom produktion av radioprogram 
och låta andra sinnen hos eleven komma till använding..

Upplever du att det är bra just nu eller att ni behöver jobba er framåt med utbytet mellan 
ämnena?

Det är viktigt att IKT-perspektivet lyfts fram inom lärarutbildningarna, då de nyutexaminerade lärarna 
kommer hamna i en miljö där IKT har en allt större roll inom distribution av information och stöd till 
lärandesituationer i skolans verksamhet. Då är det viktigt att lärarkåren kan hantera datorn som ett 
arbetsredskap. Dessutom är det viktigt att skola och  skolledning för en strategi och ambition om IKTs 
närvaro i skolan.

Hur fungerar arbeteslaget i avseendet på att utveckla relationen mellan ämnena?

Det här arbetslaget (i mediacentret, avdelningen för mediaprogrammet på skolan) ger en betydande 
tyngdpunkt på ämnesöverskridande lärandesammanhang utifrån utbytet mellan datorämnen och 
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kärnämnen. I och med arbetslagens uppkomst är det viktigt att alla inblandade motiveras, det krävs att 
alla som förändrar sin pedagogik tjänar något på det. För både lärare och elever är det viktigt att finna 
rätt motivationskrafter till att engagera sig i intellektuellt krävande situationer. Här kan samarbetet 
mellan olika ämnen ge den helhetsbild till elevens lärandesituation. Där datorämneskunskaperna 
resulterar i en proffsig produktion, och karaktärs/kärnämneskunskaperna ger en konkret inramning och 
sammanhang.

Vad har du för bakgrund och utbildning till din nuvarande profession?

Utbildad nätverkstekniker med stort intresser för datorer vilket utmynnar i ”månskensstudier” och 
därmed omfattande kunskaper inom datorämnen. Att hålla sig uppdaterad inom datorämneskunskaper 
upptar all tid, det går knappast att kombinera fullständig pedagogisk kompetensutveckling och 
samtidigt behålla de nödvändigt uppdaterade datorämneskunskaperna. Har ett intresse att jobba med 
människor och ser en spänning att jobba med människor i undervisning då det ställer oerhörda krav på 
läraren samtidigt som det ger oerhört mycket tillbaka.

Vad anser du datorämnets roll i gymnasieskolan är?

(Här ställdes inte frågan explicit, frågan var redan besvarad då samtalet tog ut svängarna på ett 
fördelaktigt vis i de övriga frågorna, dessutom behövde några elever informantens uppmärksamhet)

Utbildning om datorämnen kommer vara aktuellt då samhällets utveckling går mot en allt djupare 
datorisering, en snabb utveckling som lärare som yrkeskategori ofta sinkar efter i. Därmed kan 
datorämnet få en större roll som internutbildning, och som samarbetspartner med kärnämnen. Kravet 
på aktuell och uppdaterad datorämneskompetens föranleder datorämnenas integritet som självständiga 
ämnen, samtidigt som att goda lärandesituationer kommer kräva ett större samarbete mellan 
datorämnen och kärnämnen.

E-learning kommer utvecklas och bli ett vanligt inslag i skolverksamheten. E-learning innebär att 
innehåll från lärandesituationer sparas mot databaser som är åtkomliga via både fasta och mobila 
enheter. Med vilka eleven kan nå innehållet från lärandesituationerna, oberoende av tid och rum.
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