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Abstract 

I skolans styrdokument, Lgr 11, står skrivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

grundskolan kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande. Genom en kvalitativ studie, gjord på tre hem- och 

konsumentkunskapslärare samt 50 st elever i årskurs 8, innehållande intervjuer, observationer 

och enkätstudier, undersöker denna uppsats hur lärare använder IT i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen samt vilka uppfattningar som lärare och elever har till 

användningen av IT i ämnet.  

Resultaten visar att både lärare och elever är positiva till användningen av IT i ämnet hem- 

och konsumentkunskap, men att det främst är tiden och skolans ekonomi som styr hur det 

används. Även faktorer som lärarens intresse, utbildning och bristen på datorer i skolan spelar 

en stor roll i vilken utsträckning IT används.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
Användningen av IT i hemmen har ökat mycket de senaste åren och nya IT -resurser 

utvecklas ständigt. Ca fyra av tio lärare som har tillgång till IT använder det i hög 

utsträckning i sin undervisning (KK-stiftelsen, 2006:38). 

Den dagliga användningen av IT har ökat med ca 40 % hos skolungdomar mellan 8-13 år (Iis, 

2012). Då användningen av Internet och datorer ständigt ökar i samhället är det idag många 

yngre elever som använder IT. Många elever som börjar skolan idag har stora kunskaper kring 

datorer och Internet redan när de börjar. Läsplattan, som är ett populärt redskap hos många 

småbarnsfamiljer idag, börjar så smått även användas inom skolans värld (Skolverket, 6). 

Att arbeta med IT i skolan idag anses viktigt, då hela vårt samhälle idag använder IT flitigt 

och det ständigt produceras nya versioner. I Lgr 11 (Skolverket, 3) står skrivet att skolan ska 

ansvara för att varje elev efter grundskolan kan använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. IT används flitigt idag i skolorna 

exempelvis då viktig information läggs upp på skolors plattformar. Det är därför viktigt att 

skolan lär ut och använder IT-resurser då Internet tar en allt större plats i elevernas vardag.  

Den stora frågan är om skolan verkligen hänger samman med samhället idag eller om det är 

en helt annan värld avskild från samhället? Pierre Bourdieu menade att skolan skulle lära och 

föra vidare de kulturella tillvägagångssätt som gör att man klarar sig till nästa generation; 

exempelvis att läsa, skriva och få ett arbete (Gytz Olesen, 2004:150). Detta kan ske genom att 

IT används mer i skolan då samhället idag blir mer och mer präglat av IT. 

IT och dess effekter på både elever och lärare, har behandlats flitigt genom hela min 

lärarutbildning. Internet och IT verkar användas flitigt i de flesta ämnen i skolan. Jag har dock 

upptäckt under mina praktikperioder i min utbildning, att IT inte används i lika stor 

utsträckning inom ämnet hem- och konsumentkunskap som inom övriga skolämnen. Under 

mina praktikperioder har jag fått en inblick i hur olika lärare jobbar och har uppmärksammat 

att IT används väldigt få gånger. Min uppfattning under mina praktikperioder var att många 

lärare gärna vill arbeta mer med IT men att det finns många faktorer som styr användningen. 

Då två av lärarna i studien är mina tidigare handledare, uppmärksammade jag tidigt att 

attityderna till IT-resurser skilde sig åt avsevärt mellan de olika lärarna i studien. Hur 

använder lärare i hem- och konsumentkunskap IT? Vilka uppfattningar har lärare och elever 
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till användningen av IT inom ämnet hem- och konsumentkunskap? Dessa frågor har gjort mig 

nyfiken på att undersöka hur IT används i skolämnet hem- och konsumentkunskap. Idag 

diskuteras användningen av IT i skolan ofta i tidningar, radio och TV. Är det viktigare att 

arbeta praktiskt i köket än att lära sig mer kring IT, eller ska vi föra in IT i köket?  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka och jämföra lärares och elevers attityder till IT i ämnet hem- 

och konsumentkunskap samt i vilken utsträckning IT används i ämnet. Mina frågeställningar 

är följande: 

 Hur använder lärare IT i hem- och konsumentkunskapsundervisningen? 

 Vilka uppfattningar har lärare och elever till användningen av IT inom ämnet hem- 

och konsumentkunskap? 

1.3 Definitioner 
Begreppet IT används ofta i uppsatsen och behöver en vidare definition.  

IT: förkortning av begreppet informationsteknik som innefattar de tekniska möjligheter som 

skapats genom framsteg inom datorteknik (NE, 2012).  

  



7 
 

1.4 Urval  

För att genomföra studien kontaktades ett flertal hem- och konsumentkunskapslärare i 

Hässleholms kommun. De kontaktades via mail där studiens syfte och metod beskrevs. 

Många av de kontaktade lärarna meddelade att de inte använde sig av IT i sin undervisning 

och att de inte hade tid att medverka i studien. Denna studie innefattar tre lärare. Nedan följer 

en kort beskrivning av de tre lärarna.   

 Lärare A har en lärarexamen i ämnena hem- och konsumentkunskap samt biologi.  

 Lärare B har en lärarexamen i ämnena hem- och konsumentkunskap samt matematik 

och har även läst en speciallärardel.  

 Lärare C har en lärarexamen i ämnena hem- och konsumentkunskap samt 

samhällskunskap.   

2. Faktabakgrund 

2.1 IT visioner 

Under 1990-talet stod skolan inför en stor förändring då IT fick ett genomslag i samhället. IT 

skulle revolutionera skolan och påverka både undervisning och lärarroll. Vidare skulle IT 

bidra till en förändring i vad man lärde ut, hur man lärde ut och var undervisningen skulle ske 

(Pedersen, 1998:17). Många trodde att den nya tekniken skulle lösa många pedagogiska 

problem som tidigare funnits och att eleverna skulle bli mer motiverade och därmed lära sig 

mer i skolan. Läraren skulle då utveckla sin kompetens och bli en slags handledare för 

eleverna och leda dem till kunskap (Riis, 2000:35).  

Skolan skulle förändras genom att eleverna skulle arbeta mer enskilt med IT. Undervisningen 

skulle bli mindre lärarledd (Pedersen, 1998:17). Många trodde inte att IT skulle revolutionera 

skolan, utan istället bli ett hjälpmedel vid sidan av andra hjälpmedel (Riis, 2000:35). 

Framfarten av IT i samhället har gått fort, dock har användningen av IT i skolan inte gått lika 

fort (Skolverket, 2010).  

2.2 Användningen av IT 

En undersökning visar att de flitigaste användarna av Internet är mellan 16 och 25 år. Dock 

syns även en ökning bland yngre ungdomar och deras användning av IT (Iis, 2009). Elever 

idag använder Internet/ IT ca 13 h per vecka när de är hemma och motsvarande 1 h per vecka 

i skolan (Hylén, 2010:21). 
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Användningen av IT är vanlig bland elever utanför skolan (Skolverket, 2010). Detta visar 

även en undersökning från 2009 där 79 % i åldrarna 12-30 har egen dator (wii, 2009). Trots 

att antalet datorer ökar i skolorna idag, är det fortfarande ca sex elever per dator i 

grundskolan. Skolverket visade också i en undersökning om skolors datortäthet per elev att 

det fanns från två elever per dator till skolor som hade elva elever per dator. Det fanns stora 

skillnader mellan kommunala och fristående skolor. Det fanns fler datorer på fristående skolor 

(Hylén, 2010:33- 34). Dock behöver bristen på datorer inte alltid anses negativt, utan istället 

positivt då man kan turas om vid en dator, hjälpas åt och resonera tillsammans (Jedeskog, 

1998:19). En rapport från skolverket visar att datorsalar börjar försvinna allt mer och att 

datorerna tar en större plats i klassrummen. Dock går utvecklingen fortfarande långsammare i 

skolan än i samhället (Söderlund, 2000:45- 48). I en undersökning från 1993 framkom att 

bristen på pengar i skolan och lärarnas bristande kompetens var orsaken till att 

datorundervisningen inte användes i större utsträckning sedan 1993 (Söderlund, 2000:95,98).  

2.3 IT positiva sidor 

Då IT används i undervisningen kan läraren lättare variera, planera, förbereda, utvidga och 

förnya sina lektioner på ett annat sätt än tidigare (Bolander, 1995:82). För att ha nytta av IT i 

undervisningen krävs både att lärarna har motivationen att använda IT mer, att lägga ned tid 

på det och att både den enskilde läraren och resten av lärarlaget går samman och 

implementerar detta i skolan (Bolander, 1995:15). För att pedagoger ska kunna ta till sig och 

använda Internet i sin undervisning krävs fortbildning, vilket skolan borde tillhandahålla i 

större utsträckning (Bolander, 1995:82). Dock bör erfarenheter och kunskaper som lärare har 

som inte arbetar med Internet/IT, också tillvaratas på en skola (Jedeskog, 1998:20). En 

rapport visar att den effektivaste undervisningsformen är att undervisa både med nätbaserat 

lärande samt lärare – elev aktiva lektioner (Hylén, 2010:21). Lärare idag ska också ge 

eleverna möjligheter att själva skapa och använda olika slags uttrycksmedel (Löfving, 

2012:28). Detta stämmer väl överens med Skollagen 3 kap. 3 §, där det står att ledning och 

stimulans ska ges till alla elever, som de behöver för att lära och för elevernas personliga 

utveckling (Riksdagen, 2012). Därmed krävs en varierad undervisning då alla elever lär sig på 

olika sätt.  

Då eleverna får arbeta med datorn i skolan blir undervisningen mer varierad. Användningen 

av Internet/IT i skolan ger också eleverna en större frihet och möjliggör ett självständigt 

arbete, då de själva får söka kunskap. Detta leder till att elever får tillgång till kunskap på ett 

snabbare sätt än tidigare (Bolander, 1995:80, 2, 8). Exempelvis kan vissa texter lättare plockas 
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fram från Internet samt att aktuellt och nytt material lättare kan användas (Pedersen, 2000:22). 

Att använda IT i skolan är ett sätt att skapa lika möjligheter mellan elever och skapa en 

likvärdig skola, där alla har samma möjligheter. Internet/ IT är ett verktyg för att höja 

effektiviteten i lärandet, men kan också göra skolan mer flexibel och höja kvaliteten i 

lärandet. Datorerna bidrar därmed till att eleverna är mer aktiva i sitt eget lärande. Studier har 

visat att IT-användningen har gett positiva effekter på elevers förmåga att bearbeta 

information, kritiskt tänkande, reflektion samt kreativitet (Hylén, 2010:11,15,19).  

2.4  IT för framtiden  

Ett av skolans uppdrag är att förbereda elever för ett aktivt deltagande i samhällslivet 

(Riksdagen, 2012). Eleverna ska även lära sig att orientera sig i ett samhälle som ständigt 

förändras med ett stort informationsflöde (Skolverket, 1). De elever som växer upp idag ska 

kunna komma ut i dagens IT-samhälle, som kräver IT-kunnig arbetskraft, och vara förberedda 

för det. Detta kräver att skolan utbildar elever till grundläggande kompetens inom IT (Hylén, 

2010:11,13- 14, 22). Därmed krävs även att lärare har denna IT-kompetens. Om 

undervisningen kopplas till vardagen, och till elevernas intressen och aktiviteter utanför 

skolan kan läraren hjälpa eleverna att vidareutveckla de kunskaper och färdigheter som de 

behöver utanför skolan, i ett samhälle som alltmer påverkas av den digitala utvecklingen 

(Skolverket, 2010).  

2.5 Skolans styrdokument, kursplanen för hem- och konsumentkunskap och IT  

I Lgr 11 (Skolverket, 3) står skrivet att skolan ska ansvara för att varje elev efter grundskolan 

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande. Lgr 11 innebar förändringar i kursplanen för hem- och konsumentkunskap. Dock 

syns inga större förändringar i kursplanen vad gäller Internet/IT -användningen. I kursplanen 

för hem- och konsumentkunskap i centrala innehållet, står endast att kursen ska behandla 

ungas privatekonomi, exempelvis att handla över Internet, att handla på kredit eller 

avbetalning, att teckna abonnemang samt att låna pengar (Skolverket, 2). Det står inte att 

informationssökning eller värdering av material från exempelvis Internet ska behandlas i 

kursen. Detta syns dock i ett flertal av skolans ämnen som tar upp Internetanvändning i sina 

kursplaner som en viktig del (Skolverket, 4). 

2.6 Kritiskt tänkande inom IT  

Internet består idag av massor med material. Det finns sidor där vem som helst kan lägga in 

information, men denna information är inte alltid sann. Detta leder till att elever inte har 

samma möjlighet att återge korrekt information från Internet, som från böcker, då de på 
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Internet måste hitta rätt information, värdera den, förstå den och dra slutsatser av allt material 

(Skolverket, 2010). Eleverna ska i skolan utveckla en förmåga att kritiskt granska information 

och inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 1) vilket arbetet med IT leder till då 

det stärker elevers reflexiva och kritiska förhållningssätt (Hylén, 2010:12). Kritiskt tänkande 

anser många lärare är viktigt då eleverna får möjlighet att själva ta ställning till innehållet och 

utveckla sitt kritiska tänkande genom att arbeta med olika informationskällor (Jedeskog, 

1998:17). Tidigare har läroböckernas trovärdighet inte behövt ifrågasättas, men då Internet tar 

en allt större plats som informationskälla i skolan har källkritik under senare år blivit mer 

uppmärksammat (Skolverket, 2010).  

2.7 Tidigare forskning  

En attitydundersökning om IT i skolan som gjordes på elever, lärare och skolledning år 2006, 

på uppdrag av KK-stiftelsen, visar att många lärare ser hinder med att använda IT i 

undervinsingen. Främst nämns bristen på pengar, för få datorer och att lärarna behöver mer 

kompetens och att utrustningen som finns är dålig. Gymnasieeleverna i studien menade att 

felaktig fakta, långsamma datorer och att många elever missbrukar Internet är ett hinder för att 

använda det. Dock menade hälften av lärarna i studien att IT hade ökat elevers medvetenhet 

kring källkritik. Här menade en majoritet av gymnasieeleverna i studien att användningen 

bidragit till att förbättra deras förmåga att uttrycka sig skriftligt (KK-stiftelsen, 2006:38). 

Vidare visade studien att mer än 90 % av de undersökta grupperna i studien menade att IT 

underlättade elevers informationssökning (Myndigheten för skolutveckling, 2007:14, 20). 

Detta visar även en annan studie där flertalet lärare upplever IT i skolarbetet som positivt. De 

gymnasieelever som deltog i studien menade att IT-användningen i skolan hade ökat deras 

motivation för skolarbetet, att de fått en naturlig datorvana, underlättat inlärningen samt 

förbättrat deras förmåga att uttrycka sig skriftligt (Skolverket, 5). 

2.8 Teoretisk utgångspunkt   

2.8.1 Teoretiker och IT 

Följande avsnitt kommer att behandla olika teoretiska perspektiv på varför IT bör ta en större 

del i samhället och i skolan. Genom att olika teoretiker drar slutsatser att skolan bör vara en 

del av samhället och därmed spegla IT-utvecklingen, vill jag visa på att IT är en viktig del 

som bör användas mer i skolan.  

Pierre Bourdieu menade att vi i skolan skulle lära oss vissa koder för hur vi skulle agera i 

samhället, som styr mot en viss framtid (Gytz Olesen, 2004:150). Vidare ansåg Émile 
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Durkheim att skolan skulle utveckla den människa som samhället önskade, och att 

utbildningen skulle hänga samman med situationen i samhället (Hermann, 2004:72, 74). Här 

menar Löfving att skolan bör vara en plats dit eleverna går för att lära sig relevanta saker som 

de kan ha nytta av i framtiden (Löfving, 2012:24).   

Den stora frågan är om skolan verkligen hänger samman med samhället idag eller om det är 

en helt annan värld avskild från samhället? Pierre Bourdieu menade även att skolan skulle lära 

nästa generation de kulturella tillvägagångssätt som gör att man klarar sig; exempelvis att 

läsa, skriva och få ett arbete (Gytz Olesen, 2004:150). Detta kan ske genom att IT används 

mer i skolan då samhället idag blir mer och mer präglat av IT.  

Jürgen Habermas menar att skolan ska tillfredsställa systemets materiella reproduktion och 

skapa socialiserade, anpassade människor och en utbildad arbetskraft (Möller Pedersen, 

2004:93- 194). Thomas Ziehe poängterar idag att skolan och lärarna bör närma sig de ungas 

tankesätt för att upprätthålla elevernas motivation (Nörgaard, 2004:213).  

Samtliga teoretikers tankar tyder på att skolan bör hänga samman med situationen i samhället, 

utbilda elever så att de kan komma ut i samhällslivet och vara förberedda för det. Eftersom IT 

är en stor del av vårt samhälle bör vi också i skolan utbilda elever till ett IT-kunnande för 

framtiden.  

2.8.2 Vygotskij, Piaget och IT 

För att lyfta fram vikten av hur ledning ska kunna ges till samtliga elever för att skapa en 

personlig utveckling, som nämns i skollagen, har jag valt att ge en inblick i både Lev 

Vygotskijs och Jean Piagets tankar kring elevers utveckling i relation till IT-användningen i 

skolan.  

Lev Vygotskij, förespråkare för den sociokulturella teorin, menar att människan använder 

redskap för att underlätta sitt liv. Datorn har idag blivit ett sådant redskap som underlättar 

många människors liv. Datorn har blivit en stor del av våra liv och vår kultur och vi skulle 

säkerligen inte kunna klara oss utan den (Säljö, 2000:29- 34). Vidare menade Vygotskij att 

barn lär sig i samspelet med andra och att landets kultur ger barnen de verktyg som behövs för 

att leva i dagens samhälle (Evenshaug & Hallen, 2001:135).  

Jean Piaget, förespråkare för det konstruktivistiska perspektivet, menar att barns förståelse har 

sin grund i upptäckter som det enskilda barnet gör (Dysthe, 2008:54). Kunskapen kring hur 
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allt fungerar utvecklas genom att barnet arbetar undersökande (Säljö, 2007:130). Exempelvis 

kan det vara att eleverna har lärt sig vissa kunskaper hemifrån och att andra kunskaper än de 

inlärda lärs ut i skolan. Då kan eleverna arbeta undersökande och exempelvis ta hjälp av 

Internet för detta, vilket troligtvis kommer att öka deras förmågor att självständigt söka 

kunskap. Elevernas attityder till IT i skolan kommer troligtvis också att öka då de arbetar 

undersökande och upptäcker själva. Vidare lade Jean Piaget stor vikt vid barns inre 

utveckling, deras begreppsbildning och förståelse (Selander & Rostvall, 2010:14). Inlärning är 

en process där individen tar emot information, tolkar den, kopplar ihop den med det de vet 

sedan tidigare och får en ny förståelse. Användningen av IT i undervisningen kräver att 

eleverna tar emot information från Internet, tolkar den, och ser kopplingarna med tidigare 

kunskaper. Lärarens roll i den konstruktivistiska teorin är att vara förmedlare av kunskap 

(Dysthe, 1996:53- 54). Undervisning med inslag av dator har stöd i den konstruktivistiska 

teorin då läraren kan använda IT i sin undervisning för att förmedla kunskap.  

Med detta vill jag visa att både Vygotskijs och Piagets tankar kan kopplas samman med att 

IT-användningen är ett användbart medel för att leda eleverna till kunskap, öka elevernas 

kunskaper och intressen för lärande och IT.  
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3. Metod, material 
Här beskrivs hur studien är genomförd samt vilka individer som medverkat i studien. Vidare 

framkommer en beskrivning av intervjuerna, enkäterna och observationerna samt hur 

materialet bearbetats.  

Denna studie baseras på observationer gjorda i fyra olika klasser årskurs åtta. Det har även 

gjorts en enkätstudie i dessa klasser samt intervjuer med tre lärare i ämnet hem- och 

konsumentkunskap. Först kontaktades hem- och konsumentkunskapslärare i kommunen och 

en mailkontakt fördes. I mailet förklarades studiens syfte och hur lång tid som behövdes av 

respondenterna. Det förklarades att observationer skulle göras, enkäter skulle användas och att 

en efterföljande intervju skulle ske med läraren. Många lärare meddelade att de inte hade tid 

att medverka i studien eller inte hade så stor erfarenhet av IT i sin undervisning. Tre hem- och 

konsumentkunskapslärare svarade att de ville medverka i denna studie.  

Studien är en kvalitativ studie med observationer, enkäter med elevgrupper (bilaga 2), ca 50 

stycken elever samt intervjuer med tre hem- och konsumentkunskapslärare (bilaga 1). För att 

behålla lärarnas anonymitet valdes fiktiva namn; lärare A, B och C.  

Lärare A och B jobbar på en högstadieskola 6-9, med ca 300 elever, i Hässleholm. Lärare C 

arbetar på en högstadiekola 6-9, med ca 220 elever, utanför Hässleholm. Hos lärare A 

observerades först en klass 8, halvklass på förmiddagen och en klass 8 kring lunch. Veckan 

därefter observerades lärare B:s klasser, som är andra delen av klasserna. Under de fyra 

lektionstillfällen som observerades, delades klasserna in i två grupper varav ena gruppen var i 

köket och andra halvan hade teori i en sal bredvid hem- och konsumentkunskapssalen. De höll 

på med konsumentekonomi och hade fått frågor på en stencil som skulle besvaras utifrån 

hem- och konsumentkunskapsboken eller Internet. De som hade teori var ca sex stycken varav 

hälften var pojkar och hälften var flickor.   

Observationer gjordes hos lärare A och B som höll två lektioner var. Samtliga lektioner hade 

samma upplägg. Lärare C hade inte möjlighet att genomföra två lektioner med och utan 

Internet. Därmed genomfördes endast intervju med lärare C. På de lektioner som hölls av 

lärare A och B, fick eleverna bara använda sig av böckerna på första lektionen och den andra 

lektionen fick eleverna bara använda sig av Internet. Det var ca 10-15 elever som deltog per 

lektion. Observationer är användbara som metod då man samlar information inom områden 

som berör beteenden eller skeenden i naturliga situationer. Observationer är även användbara 

vid experiment av olika slag som observeras (Patel, Davidsson, 2003:87). Observationer 
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passade bra som metod då jag ville se skillnaderna i elevernas attityder och reaktioner då de 

fick använda endast bok eller IT för att genomföra sina uppgifter. Observationer görs i 

situationer som skulle ha utspelat sig även om det inte varit en undersökning med ett 

observationstillfälle (Denscombe, 2009:272).  

Efter observation av varje lektion följde en gemensam enkätstudie med eleverna som satt i 

grupper om tre till fyra elever. Istället för att göra 50 intervjuer med eleverna gjordes en 

gemensam enkätstudie. Enkäten hade inga angivna svarsalternativ utan eleverna fick diskutera 

tillsammans i grupperna och skriva ned sina svar. Därmed har flertalet av elevgrupperna gett 

flera svar på frågorna. Då flera av svaren var likartade har en generalisering gjorts. Svaren har 

sammanställts och tolkats av mig. Enkäterna gjordes för att ta del av samtliga 50 elevers 

åsikter.  

Intervjuer med lärare A och B gjordes efter att båda lärarna hållit sina lektioner. Lärare A 

besöktes den 20 november 2012 samt lärare B den 27 november 2012. Ytterligare en intervju 

har gjorts med lärare C den 30 november 2012. Vid intervjuerna med de tre lärarna användes 

en färdig mall med frågor (bilaga 1). Samma frågor användes vid de tre intervjuerna. Frågorna 

var anpassade för att respondenterna skulle kunna inleda till följdfrågor. Följdfrågor ställdes 

ibland för att utveckla respondenternas svar. Dock fick samtliga lärare tid att tänka igenom 

sina svar innan följdfrågor ställdes. En diktafon användes vid ljudupptagningen av samtliga 

intervjuer. Även ljudupptagningsfunktionen användes på en mobiltelefon för att säkerställa att 

inget material skulle gå förlorat. När samtliga intervjuer var genomförda gjordes 

transkriberingar på dator där allt som sagts skrevs ned. Efter detta sållades onödigt material 

bort som inte bidrog till studiens resultat. De tre intervjuerna sammanställdes utifrån frågorna 

som ställdes.  
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4 Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas resultatet utifrån studiens frågeställningar. Resultatet är uppdelat efter 

lärare och elever.  

 

4.1 Hur använder lärare IT i hem- och konsumentkunskapsundervisningen? 

Samtliga tre lärare använde IT oftast då eleverna skulle söka efter recept. Hos lärare B och 

lärare A fick eleverna söka recept som de tyckte passade sina kulturer eller landskap som de 

kom ifrån. Hos lärare A fick eleverna dessutom använda sina mobiler för receptsök. Lärare Cs 

elever fick leta recept och sedan maila till henne för granskning och godkännande. De tre 

lärarna menade dock att de inte använde Internet i så stor utsträckning som de skulle vilja. 

Lärare C använde Internet då de hade konsumentkunskap och pratade om bytesrätt etc. Då 

användes ARN, allmänna reklamationsnämndens hemsida. Internetbanken brukade också 

användas, då Lärare C loggade in på sin egen bank för att visa eleverna kring pengar, ränta, 

lån, etc.  

 

Kostkoll är ett program på datorn där eleverna lägger in hur mycket av en ingrediens som 

finns i exempelvis ett recept som används på lektionen. Programmet räknar därefter ut hur 

mycket näring man får i sig och vad som fattas i måltiden från detta recept. Detta program 

användes av samtliga tre lärare då näringslära stod på schemat (Kostdata, 2012). Lärare C 

skulle dock även vilja använda programmet Kostkoll på läsplattor. Kostkoll finns inte som 

App idag men är på gång. Det fanns även ungkonsument.se som användes flitigt av alla tre 

lärare. Där fick eleverna söka svar på frågor som rör ekonomi och konsumtion 

(Ungkonsument, 2012).   

 

Lärare B och lärare A använde även IT då eleverna fick göra test på naturskyddsföreningens 

hemsida om hur klimatsmarta de var. Vidare använde de Toppform, som var en hemsida där 

eleverna kunde göra test om sig själva. De hade även tittat på film på naturskyddsföreningens 

hemsida. Lärare A pekade på att Internet var väldigt bra men att just kunna leta i en bok och 

söka i ett register och hitta var rätt svårt för många och att detta också behövdes. Det fick inte 

glömmas bort. Lärare A trodde att eleverna lärde sig lättare då de fick en varierad 

undervisning, och de fick göra som de ville. Detta stämmer väl överens med en rapport som 

visade att det effektivaste sättet att lära ut var att undervisa både med hjälp av IT och med 

lärare - elev aktiva lektioner (Hylén, 2010:21).  
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De skillnader som lärare A såg mellan lektionerna med och utan Internet var att eleverna var 

lugnare när de fick använda datorerna, de var mer fokuserade. Lärare B menade att det var 

svårare för eleverna att komma igång när de skulle använda datorn och att detta berodde på 

ovana. De kunde sedan tidigare bläddra efter svaren och leta upp i boken, men då datorn 

användes så få gånger blev det något nytt och spännande varje gång och oftast stökigt.  

 

4.2 Vilka uppfattningar har lärare och elever till användningen av IT inom 

ämnet hem- och konsumentkunskap? 

4.2.1 Lärarnas uppfattningar kring IT  
Alla tre lärare var positiva till användningen av Internet. Alla tre lärare var överens om att de 

ville använda Internet mer i sin undervisning men att det var många faktorer som styrde och 

påverkade detta. Lärare A menade att det för tillfället fanns för få datorer och att det då blev 

stökigt om eleverna skulle dela på datorerna. Lärare C menade att det var bristen på datorer 

som styrde användningen, att många skolor inte hade tillräckligt många datorer eller så nya 

datorer. För tillfället konkurrerade hon med sina kollegor om att låna de åtta datorer som 

fanns på en vagn och dessa datorer var oftast bokade. Lärare C menade också att det var 

lokalen som styrde hur man jobbade med IT/Internet, var man befann sig på skolan.  

 

Alla tre lärare menade att tiden påverkade mest hur IT användes på hem- och 

konsumentkunskapen. De tre lärarna var också eniga om att en orsak till att IT inte användes 

mer kunde vara att många lärare inte såg möjligheterna och vinsterna i att använda det. Många 

kanske såg det som ett problem eller en börda, att det fanns så mycket annat som skulle 

hinnas med innan de kunde få in IT, menade de vidare. De tre lärarna menade vidare att 

många lärare matade på i samma fotspår eftersom de visste att just deras planering hade 

fungerat länge. De vågade inte prova något nytt eftersom de var rädda för att misslyckas. De 

trodde alla tre att många lärare först måste arbeta mer med den nya kursplanen innan de kunde 

lyfta in IT i sin undervisning.   

 

Lärare B menade att det även var lärarens intresse för IT som styrde om det användes på 

lektionerna. Detta stämmer överens med lärare B och lärare A:s erfarenheter då de nyligen 

köpt en Mimioteach att använda på lektionerna men att tiden inte har funnits till att lära sig 

mer kring hur den fungerar och därför har den inte använts. Lärare B menade också att 
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ekonomin styrde hur mycket resurser som skolan hade. Även rädslan att göra bort sig menade 

lärare A ledde till att många inte använde Internet oftare. Vidare menade lärare A att många 

lärare troligtvis inte hade fått utbildning kring hur de skulle använda sina IT-resurser. Vidare 

trodde lärare A att många lärare var positiva till IT men att de hade liten kunskap kring 

området.  

 

Ett stort problem menade lärare C var att nätet var dåligt, bredbandet inte hängde med och att 

det tog lång tid att ladda fram sidor. Förberedelser krävdes då datorerna borde sättas igång en 

lång stund innan lektionen för att kunna vara klara att användas. En stor antenn saknades även 

på skolans tak, vilket också medförde problem. Lärare B menade på att ytterligare problem 

med att använda Internet var att allt som stod på Internet inte var sant och att böcker oftast var 

mer tillförlitliga. Därför trodde Lärare B att eleverna lärde sig att vara mer källkritiska genom 

att använda Internet. 

 

Lärare A menade att det kändes pinsamt eftersom skolan ska utbilda elever för morgondagens 

samhälle och teknik, medan skolan hade teknik som var ny för 15 år sedan De datorer som 

fanns var gamla och fungerade knappt. Det krävs mer tid och mer pengar. Det stora 

problemet, menade lärare A, var att många idag på förskolan och i de yngre åldrarna använder 

surfplattor, men när de kommer upp på högstadiet används det inte i samma utsträckning. Det 

blir en omställning för många. Lärare A menade att vi måste hänga med i utvecklingen. 

 

Utbildning som lärare B och lärare A hade fått var att en person kommit ut till skolan och 

visat hur en Smartboard och kanon fungerade. Vissa lärare på skolan hade även gått 

utbildning i hur man använder Power Point. Alla tre lärare var överens om att det var för lite 

utbildning och den utbildning de fått hade gett för lite kunskap. Dock fanns stora möjligheter 

att lära sig mer, menade lärare C, om man som lärare ville lära sig mer. Lärare B och lärare A 

menade att det fanns planer på fler utbildningar kring ny teknik på skolan. De menade vidare 

att det borde finnas fler inspirationsdagar och utbildningsmässor som lärare kunde gå på och 

få idéer och information. Nyligen var lärare A och lärare B på en mässa där de fick massor 

med inspiration och idéer som de kunde använda på sina lektioner. Dock ifrågasattes deras 

resa dit av rektorn. 
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4.2.2 Sammanfattning  
Samtliga tre lärare var positiva till användningen av Internet och de ville alla tre använda 

Internet mer i sin undervisning, där IT i dagsläget främst användes i form av faktasök och 

receptsök via Internet. Det som enligt samtliga tre lärare hindrade användningen av 

Internet/IT var främst att tiden inte fanns, nätet var dåligt, datorerna var gamla och att det 

fanns för få datorer. Samtliga tre lärare hade fått IT -utbildning men eftersträvade mer och 

med bättre innehåll. Alla tre lärare påpekade att intresset för IT var viktigt och styrde 

användningen. Samtliga lärare såg små skillnader i den nya och gamla kursplanen och 

menade att det kunde varit mer IT –användning i den nya kursplanen. 

 

4.3 Elevernas uppfattningar kring IT 

4.3.1 Enkätstudie med elever 

Enkätstudien är uppdelad utifrån enkätfrågorna (bilaga 2). Då enkätfrågorna inte innehöll 

angivna svarsalternativ fick eleverna svara fritt på frågorna. Därmed har flertalet av 

elevgrupperna gett flera svar på frågorna. Svaren har tolkats av mig.   

4.3.2 Vad anser ni om att lärare använder Internet/IT inom ämnet hem- och 

konsumentkunskap?  

 

Figur 1: Fråga 1. 

Resultaten visar att ca 65 % av eleverna menade att det var bra att lärare använde IT på hem- 

och konsumentkunskapen. Ca 20 % av eleverna i enkätstudien menade att det inte var bra att 

lärare använde IT inom hem- och konsumentkunskapen. 15 % av eleverna menade att det var 
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Fråga 1. Vad anser ni om att lärare använder Internet/IT inom ämnet hem- 
och konsumentkunskap?  
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bra att lärare använde IT ibland. Med andra ord, tycker 80 % att det är bra att använda 

Internet. 

De menade att det fanns mycket material och ny fakta på Internet. Att använda Internet skulle 

göra arbetet lättare både för lärare och elever och undervisningen kunde varieras mer, att 

läraren hittade ny information och fakta som kunde användas, nya roliga recept som inte fanns 

i boken och att allt gick fortare och smidigare. Vidare menade de att de på Internet kunde 

finna hur man tillagade något på snabbaste sättet, få tips och idéer. Vidare tyckte de att det 

hade varit bra om Internet användes mer än det gjordes i dagsläget, då det bara användes ca en 

gång per termin. De menade att i alla andra ämnen användes Internet flitigare.  

De 20 % som inte tyckte att det var bra att lärare använde IT i undervisningen menade att det 

inte var nödvändigt med datorer och Internet på hem- och konsumentkunskapen då de fick 

hem- och konsumentkunskapsboken av en anledning och att det inte behövdes IT för att laga 

mat och städa.  

”Vi tycker inte man ska behöva datorer/Internet - på hem- och konsumentkunskap ska man ju laga mat! Man ska lära sig läsa istället! 
Man behöver inte datorer för att lära sig att tvätta, städa, diska, laga mat. ” 

(Enkätsvar från en elevgrupp, lärare As klass den 20 november 2012). 

4.3.3 Bör hem- och konsumentkunskapslärare använda Internet/IT mer på 

lektionerna? Hur? 

 

Figur 2: Fråga 2. 

Ca 42 % av eleverna i enkätstudien menade att hem- och konsumentkunskapslärare bör 

använda Internet/IT mer på lektionerna. De menade att om Internet/IT använts mer, hade man 

kunnat få upp nya recept och svar på sina frågor snabbare. Vidare menade de att läraren kunde 
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Fråga 2. Bör hem- och konsumentkunskapslärare använda Internet/IT mer på 
lektionerna?  Hur? 
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visa ny, intressant fakta, samt någon dokumentär eller film, som kunde visas på projektorn, då 

de ansåg att kunskapen fastnade bättre om den även var visuell. De menade vidare att läraren 

idag var väldigt begränsad av de recept som fanns i boken. Då hade man kunnat hitta nya, 

spännande recept på Internet. Vidare menade eleverna att läraren borde använda läsplattor 

mer då Kostkoll kunde användas på dessa (Kostdata, 2012).  

Resultatet visade att ca 30 % av eleverna menade att lärare inte behövde använda merrnet/IT 

på hem- och konsumentkunskapen. De menade att det endast skulle lagas mat på hem- och 

konsumentkunskapen och att hem- och konsumentkunskapsboken var en bättre källa. De 

menade att det inte behövdes Internet och datorer inom ämnet.  

Det var ca 30 % av eleverna som menade att IT skulle användas ibland. Vidare ansåg de att 

Internet endast borde användas om boken inte hade svaren. De menade att då Internet 

användes fick de inte lika mycket hjälp av läraren.  

4.3.4 Vad tror ni att ni lär er av att använda Internet/IT inom ämnet hem- 

och konsumentkunskap?  

 

Figur 3: Fråga 3.  

Resultatet visar att 50 % av eleverna menade att de lärde sig att använda Internet i allmänhet 

då det användes i undervisningen. Vidare visar resultaten att ca 15 % av eleverna menade att 

de lärde sig att jämföra fakta och recept då Internet användes. Ca 8 % av eleverna i 

enkätstudien menade att de lärde sig källkritik då Internet användes. De menade att Internet 

bestod av en mängd material och att det var svårt att veta vad som var sant.  
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Fråga 3. Vad tror ni att ni lär er av att använda Internet/IT inom ämnet hem- 
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Därefter visar resultaten att ca 15 % av eleverna ansåg att de lärde sig saker som förberedde 

dem för framtiden. De menade att det var bra om Internet användes eftersom alla elever hade 

nytta av det i framtiden, för vidare utbildning eller exempelvis när de skulle söka jobb.  

Ca 15 % menade att de lärde sig att räkna kalorier på datorn. När de räknade ut 

näringsinnehåll i olika måltider krävdes ett program, Kostkoll, som de använde på datorn 

(Kostdata, 2012). Detta var enklare att göra via datorn och sparade tid.  

4.3.5 Vad tror ni är orsaken till att många lärare inom hem- och 

konsumentkunskap inte använder sig av Internet/IT på lektionerna? 
 

 

Figur 4: Fråga 4. 

Resultatet visade att ca 35 % av eleverna i enkätstudien trodde att ekonomin var den 

viktigaste orsaken till att IT inte användes i större utsträckning på hem- och 

konsumentkunskapen. Ca 14 % av eleverna menade att det var rektorn som bestämde hur IT 

skulle användas. Ca 5 % av eleverna trodde att det var kommunen som bestämde hur ofta IT 

användes. Vidare var det 5 % av eleverna som menade att det var läraren själv som bestämde 

hur IT skulle användas. Ca 7 % menade att det var de gamla datorerna som styrde i vilken 

omfattning IT användes. Ca 14 % av eleverna trodde att IT inte användes så ofta eftersom 

lärarna trodde att många elever skulle tramsa. Ca 5 % av eleverna menade att det var 

tidsbristen som påverkade användningen av IT. Ca 5 % av eleverna menade att det fanns nya 

datorer och att många lärare inte hade lärt sig att använda dessa, som gjorde att IT inte 
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 Fråga 4. Vad tror ni är orsaken till att många lärare inom hem- och 
konsumentkunskap inte använder sig av Internet/IT på lektionerna? 
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användes ofta. 5 % av eleverna i enkätstudien trodde att bristen på IT -användningen inom 

ämnet hem- och konsumentkunskap berodde på att många lärare tyckte att det inte behövdes 

IT i ett praktiskt ämne. Vidare var det ca 11 % av eleverna som trodde att lärares invanda 

rutiner styrde användningen. Det var ca 5 % som inte gav någon orsak till varför IT inte 

används så ofta inom ämnet hem- och konsumentkunskap.   

 

4.4 Observationer  

Under observationstillfällena letade jag efter hur eleverna reagerade vid de olika 

anvisningarna och deras uppfattningar kring IT på hem- och konsumentkunskapen.  

4.4.1 observation 1 

Under de lektioner där eleverna bara fick använda sig av hem- och konsumentkunskapsboken, 

var eleverna väldigt ofokuserade under stora delar av lektionen. Riktlinjer från lärarna var vid 

båda teoritillfällena att mobilerna inte fick användas på lektionen. Mobilerna användes flitigt 

på båda lektionerna av teorieleverna. Det tog lång tid för båda teorigrupperna att komma 

igång och arbeta med boken. Många elever sysslade med andra saker under lektionen. Då 

lärarna kom in i teorisalarna blev det lugnare och eleverna fokuserade på böckerna igen och 

att leta upp svaren. Då läraren gick togs mobilerna fram och eleverna sökte svaren på 

mobilerna och var även inne på Facebook. Överlag arbetade flickorna flitigare än pojkarna 

och hade skrivit ned mer när svaren skulle lämnas in i slutet av lektionerna. Ungefär hälften 

av eleverna som hade teori missbrukade friheten att vara i en annan sal där läraren inte hade 

lika mycket uppmärksamhet riktad mot dessa elever. Andra hälften av eleverna satt tysta och 

fokuserade större delen av lektionen och arbetade med det de skulle.  

4.4.2 Observation 2  

Då lärarna i början av dessa lektioner förklarade av endast Internet fick användas, reagerade 

eleverna starkt och ville även använda boken. Många tyckte att man inte skulle använda IT på 

hem- och konsumentkunskapen. De fick riktlinjer att söka sina svar på ungkonsument.se 

(Ungkonsument, 2012). I den ena teorisalen fanns det tre bärbara och en stationär dator och i 

den andra salen fanns fyra bärbara datorer och en stationär dator. Första reaktionen i 

teorisalen var att ingen ville använda de ”gamla” datorerna som var stationära. Eleverna 

pratade med varandra att de stationära datorerna var ”äckliga, långsamma och tråkiga”. Först 

tog det väldigt lång tid att starta datorerna och det tog lång tid för eleverna att logga in med 

sina användarnamn och lösenord. Då många var otåliga och inte hittade på ungkonsument.se 

använde de sig av Google.se och nummerupplysningen 118 100 istället för att hitta svaren på 
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frågorna. Även bloggar, Youtube och Facebook dök upp på skärmarna. En majoritet av 

eleverna tyckte att det var svårt att hitta rätt svar på Internet, samt att finna svaren på 

ungkonsument.se. När läraren varit inne i teorisalen och förklarat var de hittade 

informationen, och gått därifrån var eleverna ofokuserade och var inne i andra hem- och 

konsumentkunskapssalen. Flertalet elever som hade teori och använde Internet fokuserade på 

andra saker än det de skulle då inte läraren fanns i salen. De få som satt tysta och fokuserade 

större delen av lektionen och arbetade med det de skulle, fick inte mycket gjort då de stökiga 

eleverna störde arbetet. Även under denna lektion hade lärarna gett riktlinjer att inga mobiler 

fick användas på lektionen. Då datorerna tog lång tid använde många sina mobiler till sms 

men vissa sökte även sina svar på frågorna via sina mobiler istället då Internet gick fortare på 

dessa.  

4.5 Sammanfattning av resultat  

Under båda observationer var eleverna stökiga och mycket tid försvann då det sysslades med 

annat på lektionerna. Mobilerna användes flitigt under båda observationstillfällen även för 

privat bruk. Under båda observationstillfällen användes mobilerna även till att leta svar på 

frågorna. Hälften av eleverna misskötte sig under båda lektionerna och andra hälften skötte 

sig.  

En majoritet av eleverna i enkätstudien var positiva till att IT användes på hem- och 

konsumentkunskapen. Detta stämmer väl överens med intervjustudien där samtliga tre lärare 

var positiva till användningen av Internet. Samtliga tre lärare menade att de ville använda 

Internet mer i sin undervisning, vilket även hälften av eleverna menade. Vidare menade 

hälften av eleverna att de lärde sig att använda Internet i allmänhet då det användes på 

lektionerna. Alla tre lärarna hade fått utbildning kring IT men eftersträvade mer och med 

bättre innehåll. Samtliga lärare såg små skillnader i den nya och gamla kursplanen och 

menade att den nya kunde innehållit mer IT-användning. De tre lärarna menade att tiden 

påverkade användningen av IT mest. Däremot trodde eleverna att det främst var ekonomin 

som styrde användningen av IT.  

  



24 
 

5. Resultatdiskussion 

5.1 Intervjuer  

Ett visst mönster i intervjuerna ses då alla tre lärare i princip använder sig av samma 

Internetsidor i sin undervisning. Det behövs fler sidor som har lektionsmaterial tillgängligt. 

Det finns massor med Internetsidor som har användbart material som kan användas i skolan 

på lektioner men många lärare ”kör på i samma spår” och använder samma Internetsidor som 

tidigare. Användbart lektionsmaterial kan vara svårt att finna på Internet. Lärare bör vara mer 

aktiva och leta upp material på Internet. 

Positivt är att alla tre lärare använde sig av Kostkoll (Kostdata, 2012). Att Kostkoll skulle 

finnas som App, som lärare C föreslog, verkar vara en perfekt idé. Då kan eleverna ha en 

läsplatta per grupp då de lagar mat och efterhand som de ökar eller minskar på ingredienser i 

receptet lägger de till eller tar bort ingredienser på Kostkoll -Appen. 

De tre lärarna var positiva till användningen av Internet men menade att de inte använde IT i 

så stor utsträckning som de skulle vilja. Detta stämmer väl överens med en studie där det 

framkom att lärare upplevde IT i skolarbetet som positiv (Skolverket, 5). Intressant är att 

lärare A lät eleverna söka recept via mobilerna då inte datorerna räckte till eller var tillräckligt 

snabba. Idag har de flesta elever mobiler med fri surf eller liknande och detta kan i vissa fall 

vara till fördel då eleverna kan söka fakta, recept på mobilerna och använda dessa även vid 

det praktiska arbetet. Risken finns dock att eleverna missbrukar detta och är inne på andra 

sidor som de inte ska vara. 

Alla tre lärare var eniga om att den nya kursplanen i hem- och konsumentkunskap kunde 

behandlat Internet och IT i större utsträckning. IT kunde tagits upp mer då det är en stor del av 

mångas liv och att det i samhället anses viktigt att kunna. Informationssökning och värdering 

av material från Internet finns med i ett flertal av skolans ämnen, dock inte inom hem- och 

konsumentkunskapen, vilket förvånar mig (Skolverket, 4). Det är lika viktigt att använda IT i 

alla skolans ämnen då man exempelvis på hem- och konsumentkunskapen behöver lära sig att 

söka recept på Internet. 

Att lärare C använde sin egen Internetbank för att visa eleverna kring pengar, ekonomi, lån 

etc. verkar vara en bra idé. Då får eleverna se hur det går till på riktigt istället för att bara höra 

om hur man gör på Internetbanken. De flesta elever kommer förhoppningsvis i framtiden att 

också ha Internetbank och får då ut mycket av denna lektion.  
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Att lärare B och lärare A lät eleverna göra test och titta på filmer på Internet verkar vara en 

bra idé. Då testen görs på Internet får de fram resultatet direkt, vilket gör att de blir mer 

motiverade och vill prova igen och de klarar förhoppningsvis testet bättre nästa gång. 

Eleverna får då en varierad undervisning och troligtvis höjs även motivationen.  

Att lärare A ansåg att eleverna blev lugnare då Internet användes, varvid lärare B ansåg att 

eleverna blev stökigare då Internet användes är väldigt intressant. Det kan bero på att eleverna 

har olika kunskap kring Internet och att de är ovana vid att använda det. Dock visade en 

undersökning att elever idag använder Internet/ IT ca 13 h per vecka när de är hemma och 

motsvarande 1 h per vecka i skolan (Hylén, 2010:21). Detta tyder på att de har en god 

datorvana.  

Lärare C menade att ett stort problem var att nätet inte hängde med och att Internet var 

långsamt. Detta är en sak som självklart gör att många lärare inte använder sig av Internet. 

Många lärare tröttnar troligtvis på att Internet är långsamt och att det är lönlöst att använda 

det. Att det finns för få datorer på många skolor är ett litet problem som snabbt kan lösas. Det 

som behövs är att skolor satsar mer på bredare användning av IT över alla stadium. 

Det är positivt att alla tre lärare hade fått möjlighet till utbildning kring IT. Dock kunde det, 

precis som lärare B och lärare A menar, att det även skulle finnas fler inspirationsdagar där 

lärare kunde få tips och idéer på hur de kan använda IT mer i sin undervisning. Detta hade 

motiverat många lärare och gjort att undervisningen blivit mer varierad med fler inslag av IT. 

Lärare A poängterade att man inte skulle gå över till att använda Internet för mycket utan att 

boken samtidigt hade många fördelar och utgjorde en viktig del då t.ex. många elever idag 

hade svårt att slå upp i böckernas register. Att ha en varierad undervisning anser jag ger mest 

resultat. Detta stämmer väl överens med en rapport som visade att det effektivaste sättet att 

lära ut var att undervisa både med hjälp av IT och med lärare -elev aktiva lektioner (Hylén, 

2010:21). Även Skollagen tar upp att ledning och stimulans ska ges till alla elever, som de 

behöver för att lära och för elevernas personliga utveckling (Riksdagen, 2012). Därför ska 

undervisning varieras då alla elever lär sig på olika sätt. 

Ur lärarnas svar framgick att det fanns stora skillnader i de två skolornas IT-resurser. Detta 

stämmer väl överens med Skolverkets undersökning om skolors datortäthet per elev som 

visade att det fanns skolor där två elever fick samsas om en dator till skolor som hade elva 

elever per dator (Hylén, 2010:33,34). Detta kan bero på att skolorna fokuserar på olika saker. 
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Dock är det lärarnas egna intressen för IT som styr mest. Om hem- och 

konsumentkunskapslärare inte efterfrågar datorer sker säkert inga förändringar. Vidare är det 

väldigt positivt att lärare B och lärare A försöker få in Internet och IT mer och mer i sin 

undervisning och att de går på olika mässor för att lära sig mer. Många lärare tröttnar säkert 

och blir omotiverade efter att ständigt behöva jaga datorsalar eller salar med Smartboard.  

5.2 Observationer  

Det faktum att eleverna var ofokuserade under de observationstillfällen då endast böckerna 

fick användas kan bero både på att teorisalen ligger bredvid hem- och 

konsumentkunskapssalen och att läraren inte har lika mycket fokus riktade på teorieleverna 

som på de som lagar mat eller bakar i köket. Eleverna visste mycket väl att läraren inte hade 

lika mycket uppsikt över dem. Därmed hade de en större frihet att hitta på annat. Det kan även 

bero på att läraren inte gett tillräckligt tydliga instruktioner eller att det behövs skarpare och 

tydligare tillsägelser. Mer fokus behövs självfallet i köken då det är en större olycksrisk och 

brandrisk i köken än i teorisalen. De elever som har teori tros kunna klara sig själva och jobba 

flitigt. Då mer fokus riktas på köken kanske eleverna upplever teorin som mindre viktig och 

drar då fördel av detta. 

Det faktum att eleverna blev irriterade och ifrågasatte läraren under de lektioner då endast 

Internet fick användas, kan bero på att många elever vill att ämnet ska vara som det alltid har 

varit och att detta ger en trygghet. När alla andra ämnen ständigt ändras finns hem- och 

konsumentkunskapen kvar som ett tryggt ämne där de vet vad som väntar. Detta kan både 

vara på gott och ont.   

Eleverna reagerade på att det i teorisalen fanns en hel del gamla datorer och ingen ville ha ”de 

gamla”. De menade att dessa datorer var ”långsamma, tråkiga och äckliga”. Kanske menade 

många elever att de gamla datorerna inte var lika ”coola” som de bärbara datorerna. När 

datorerna tog lång tid att ladda en sida, försvann många elever in i den andra hem- och 

konsumentkunskapssalen där en annan lektion hölls. Troligtvis är det åldern på datorerna som 

styr många elevers motivation. Vidare kan ungdomarna tycka att det är häftigare med nya 

datorer, vilket stämmer överens med elevernas reaktioner, då de elever som fick de gamla 

stationära datorerna inte verkade lika glada och motiverade. Kanske de visste att det skulle ta 

längre tid? Om det funnits nya, snabbare datorer hade lektionen troligtvis varit effektivare. 

Alltså påverkar resurserna användningen av IT. Om det då funnits nya datorer och exempelvis 
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elektroniska läsplattor, hade de kanske inte sprungit in till andra klassrummet – då hade det 

kanske varit tvärtom.  

De hade fått riktlinjer att använda sidan ungkonsument.se för att besvara sina frågor. Även här 

fanns en otålighet då de inte hittade svaren snabbt nog. De gick då in på Google och 

nummerupplysningen 118 100 för att leta reda på svaren. När de inte hittade svaren där efter 

en kort stund dök Facebook upp och även Youtube. En aspekt kring vid observationerna var 

om elever idag har blivit otåliga och vill att allt ska hända snabbt. Dyker inte svaret upp efter 

ca 30 sekunder försvinner motivationen och andra sidor blir intressantare.  

En majoritet av eleverna fann det väldigt svårt att hitta svaren på Internet. Kanske detta beror 

på att de inte är tillräckligt kunniga på att söka rätt på Internet eller att de inte har lärt sig i 

skolan hur man använder datorn på rätt sätt.  

Förvånande var att i princip alla eleverna i teorisalen blev ofokuserade och slutade i princip 

att jobba med det de skulle så fort läraren gick ut ur teorisalen. Detta kan bero på 

respektlöshet gentemot läraren. Under båda observationstillfällen användes mobilerna trots att 

de inte fick användas, då Internet var för långsamt på datorerna. Förvånande är att eleverna 

även letade svaren på sina frågor på mobilerna. Detta kan bero på att Internet på skolan var 

väldigt dåligt och att datorerna var långsamma samt att Internet gick fortare i deras mobiler.   

5.3 Enkäter 

Det faktum att ca 65 % av eleverna menade att det är bra att lärare använder Internet på hem- 

och konsumentkunskapen, är väldigt positivt. Detta tyder på att eleverna är positiva till 

användandet eftersom det troligtvis finns en vana från andra ämnen och även från hemmet. 

Detta stämmer väl överens med tidigare studier där det framkom i en enkätstudie att ca 65 % 

av eleverna menade att datorn användes i skolarbetet för fritt sökande ganska och mycket ofta 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007:20).   

Att ca 20 % av eleverna menade att det inte var bra att lärare använder Internet, kan bero på 

att eleverna vill ha hem- och konsumentkunskap som en ”Internet- fri” zon där det praktiska 

upplevs ha ett positivt egenvärde.  

Ca 15 % av eleverna menade att det var bra att Internet användes ibland. Detta tyder på att 

eleverna vill ha en varierad undervisning. Många lärare tror att de vet vad eleverna efterfrågar 

men kan inte tillgodose detta. Många elever vet troligtvis att det finns en mängd nya recept, 
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tips och idéer på Internet. Detta kan bidra till att göra undervisningen mer intressant, om 

eleverna får visa vad de vill och är intresserade av.  

Det faktum att ca 42 % av eleverna ansåg att Internet skulle användas mer på hem- och 

konsumentkunskapen, tyder på att elever är positiva till att det används. Lärare bör fråga 

eleverna vad de har för tips och idéer så att även eleverna kan bidra till undervisningen. Dock 

visade resultaten att det var ca 30 % av eleverna som menade att lärare inte behövde använda 

IT mer på hem- och konsumentkunskapen. Detta kan bero på att dessa elever varit med om att 

IT tagit för stor del av lektionen. Som hem- och konsumentkunskapslärare kan man göra 

undervisningen roligare med hjälp av IT och då gå igenom och visa bilder på exempelvis 

tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel och hur de fungerar. Det finns massor med 

husmorstips på Internet som eleverna kan prova om de stämmer. Ibland finns olika 

dokumentärer om städning etc. som kan visas från Internet. Momentet städning blir lite mer 

intressant om man får in fakta och tips från exempelvis Internet som gör det hela lättare och 

roligare.   

Det faktum att 50 % av eleverna menade att de lärde sig att använda Internet i allmänhet då 

det användes på hem- och konsumentkunskap tyder på att eleverna varit på hem- och 

konsumentkunskaps lektioner där Internet använts. Vidare visade resultatet att 15 % av 

eleverna menade att de lärde sig att jämföra fakta och recept på Internet. Detta stämmer väl 

överens med en studie där det framkom att den vanligaste användningen av IT i skolan var då 

eleverna sökte information på Internet (Myndigheten för skolutveckling, 2007:20). 

Intressant är att alla elever menade att de lärde sig något av att använda Internet på hem- och 

konsumentkunskapen. Detta tyder på att Internet troligtvis har använts på ett bra sätt i 

undervisningen, då alla elever lärt sig någonting. Elever lär sig på olika sätt och därmed är det 

viktigt att som lärare variera sin undervisning. I en studie med gymnasieelever framkom det 

att de menade att IT-användningen i skolan hade ökat deras motivation för skolarbetet, att de 

fått en naturlig datorvana, underlättat inlärningen samt förbättrat deras förmåga att uttrycka 

sig skriftligt (Skolverket, 5).  

Lev Vygotskij menar att elever drivs av nyfikenhet och att vikten därför bör läggas på 

egenstyrda projekt (Dysthe, 1996:53). Kopplat till IT-användningen kan eleverna då 

självständigt leta recept och fakta över Internet, söka information i webbtidningar eller hitta 

lokala recept på Internet från olika kulturer. Om elever får jobba självständigt drivs de av sin 

egen nyfikenhet och på så sätt lär de sig på de sätt som fungerar bäst för dem. 
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Det faktum att 35 % av eleverna menade att ekonomin är den viktigaste orsaken till att lärare 

inte använder IT mer på hem- och konsumentkunskapen, tyder på att eleverna är väl medvetna 

om att pengar är ett stort problem inom skolan och att det behövs mer resurser. Att det var 14 

% av eleverna som trodde att det var rektorn som styr inköpen tyder på att rektorn har en 

cenral roll i elevernas ögon. Detta stämmer väl överens med en undersökning där det 

framkom att bristen på pengar i skolan var orsaken till att datorundervisningen inte användes i 

större utsträckning (Söderlund, 2000:98). 

Tidigare har läroböckernas trovärdighet inte behövt ifrågasättas, men då Internet tar en allt 

större plats som informationskälla i skolan har källkritik under senare år blivit mer 

uppmärksammat (Skolverket, 2010). Om Internet används alltför flitigt i skolan kan detta leda 

till att eleverna tröttnar på att mycket energi läggs på att vara kritiska till allt material på 

Internet. Dock ska eleverna i skolan utveckla en förmåga att kritiskt granska information och 

inse konsekvenserna av olika alternativ (Skolverket, 1). Det kan även vara bra för elever idag 

att inte alltid vara kritiska till all information, då skolböckerna redan är granskade och 

godkända.   

Det står inte att informationssökning eller värdering av material från exempelvis Internet ska 

behandlas i kursen hem- och konsumentkunskap. Detta syns dock i ett flertal av skolans 

ämnen som tar upp Internetanvändning i sina kursplaner som en viktig del (Skolverket, 4). 

Varför finns det inte med i kursplanen för hem- och konsumentkunskap? Ändå används 

Internet och IT i ämnet hem- och konsumentkunskap. Kanske för att alla lärare talar om de 

positiva effekter som finns med att använda det.  

Elever idag har ofta större kunskaper kring IT än vad lärare har idag. Det är också vanligt att 

det är många elever som lär sina lärare att använda Internet istället för tvärtom. Det är lärarens 

ansvar att kunna utbilda elever för morgondagens samhälle. Kanske försvinner en del 

motivation hos eleverna att använda IT om de ständigt måste visa sin lärare hur det fungerar. 

Vidare kanske eleverna ”växer” när de får visa sin kompetens och kunskap kring IT.  
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5.4 Metoddiskussion 

Denscombe menade att intervjusituationen är en konstlad situation som gör att de som deltar 

blir mer formella och att detta kan leda till att resultatet påverkas (Denscombe, 2009:269).  

Kanske är det så att lärarna och eleverna har velat visa sina bästa sidor när intervjuerna och 

observationerna gjorts. Detta kan ha påverkat resultatet.  

Studien är av kvalitativ art, dock finns det enkäter där eleverna fått svara fritt på frågor. Här 

hade jag istället kunna haft ett antal elevintervjuer, eller enkäter med givna svarsalternativ.  

Vid intervjuerna av de tre lärarna användes ljudupptagning med hjälp av diktafon. Detta för 

att säkerställa att inget matierial gått förlorat. Dock kan ljudupptagningarna ha varit stressande 

för respondenterna och kan i sin tur påverkat resultatet i studien.  
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6. Sammanfattning  

Att arbeta med IT i skolan idag ses som en självklarhet då skolans styrdokument tar upp det. 

Genom kvalitativa studier undersöker denna uppsats hur lärare använder IT i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen samt vilka uppfattningar som lärare och elever har till 

användningen av IT inom ämnet hem- och konsumentkunskap.  

I faktabakgrunden behandlas IT ur ett historiskt perspektiv fram till dagens och framtidens IT. 

Vidare behandlas IT ur lärarnas perspektiv och vad skolans styrdokument tar upp kring IT i 

skolan. Därefter tas det kritiska tänkandet inom IT upp. Efter detta tas olika teoretikers tankar 

upp och olika teoretiska perspektiv och kopplas till IT -undervisningen.  

Uppsatsen visar att inställningarna till IT i ämnet hem- och konsumentkunskap är överlag 

positiva och att samtliga lärare och hälften av eleverna anser att IT borde användas mer. 

Uppsatsen visar på att både lärare och elever har positiva inställningar till IT och att det 

främst är tiden och ekonomin som styr i vilken utsträckning IT används i ämnet.  
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Bilaga 1 Intervjufrågor till lärarna 
 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilka erfarenheter har du av undervisning med eller utan IT -resurser? 

3. Vad tror du att eleverna lär sig då Internet används på hem- och 

konsumentkunskapen? 

4. Vad har hem- och konsumentkunskapsklassrummet för IT -resurser? Vad har skolan 

för IT -resurser? 

5. Vilken utbildning har ni fått på skolan kring IT? 

6. Vad tror du är orsaken till att en del lärare inte använder Internet/IT i sin 

undervisning? 

7. Vilka skillnader ser du mellan de gamla och nya kursplanerna i hem- och 

konsumentkunskap vad gäller användningen av IT -resurser? 

8. Ser du några skillnader i elevernas reaktioner då de får använda Internet eller boken? 

9. Beskriv hur IT- användningen inom ämnet hem- och konsumentkunskap ser ut om 

fem år. 
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Bilaga 2 Enkätfrågor till eleverna 
 

1. Vad anser ni om att lärare använder Internet/IT inom ämnet hem- och 

konsumentkunskap? 

2. Bör hem- och konsumentkunskapslärare använda Internet/IT mer på lektionerna? Hur? 

3. Vad tror ni att ni lär er av att använda Internet/IT inom ämnet hem- och 

konsumentkunskap?  

4. Vad tror ni är orsaken till att många lärare inom hem- och konsumentkunskap inte 

använder sig av Internet/IT på lektionerna? 

5. Hur tror ni att Internet/IT användningen inom ämnet hem- och konsumentkunskap har 

utvecklats om 5 år?  

 


