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ABSTRAKT 

Syftet med denna studie var att undersöka vad eleverna upplever påverkar deras lärande 

vid användning av dator som pedagogiskt verktyg. Studien utgick från tre 

frågeställningar: Hur ser eleverna på den egna förmågan att använda datorn som ett 

pedagogiskt verktyg? Vad ser eleverna som nödvändiga kunskaper för att kunna lära 

med datorer? Vad anser eleverna är effekterna av att använda datorn som ett pedagogiskt 

verktyg. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer som genomfördes i 

grupp. Resultatet visar att eleverna anser att informationssökning, källkritik och 

Officepaketet är nödvändiga att hantera för att kunna lära med datorer. Om dessa 

kunskaper saknas hos eleverna har det en negativ påverkan på deras lärande. Eleverna 

anser att Internet är en betydelsefull källa för kunskapsinhämtning om det inte används 

för nöjes skull. Närheten till de frestelser som Internet erbjuder leder till att det krävs 

självdisciplin för att kunna arbeta med datorer. Enligt resultatet är eleverna både positivt 

och negativt inställda till att arbeta med datorer. Trots detta motstridiga resultat var 

eleverna överens om att det är effektivt att använda datorer som pedagogiskt verktyg.  
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1 INTRODUKTION 

 

Tanken att utnyttja tekniken och dess möjligheter är inte någon ny företeelse i 

skolvärlden. Idag har datortekniken slagit rot inom i stort sett alla områden och 

särskilt skolan har gjort stora satsningar inom ämnet. Att datorer i skolan har gett nya 

möjligheter för lärande är nog de flesta pedagoger överens om, men vet vi vad 

eleverna anser att den datorstödda undervisningen har för betydelse för lärandet?  

Under min VFU deltog jag i ett projekt där eleverna fick arbeta i datorsalen med 

datorer som hjälpmedel. Detta var ett mindre projekt som pågick under en period av 

två veckor. Under dessa två veckor såg jag eleverna blomma upp och arbeta på ett 

sätt jag inte sett dem arbeta under den mer traditionella undervisningen. Eleverna var 

mer aktiva och gjorde ett bra jobb med ett positivt resultat.  

Sedan 2004 jobbar jag på en skola som använder datorstödd undervisning. Varje elev 

kvitterar ut en bärbar dator vid skolstart. En av grundtankarna är att eleverna ska lära 

med hjälp av datorn. Eleverna använder datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel under 

de flesta lektioner. Mina tankar återkom till den korta tid under VFU-perioden då 

eleverna jobbade med datorer och framförallt vilket bra resultat de kom fram till. 

Min förhoppning var att eleverna på mitt nya jobb med den datorstödda 

undervisningen skulle nå lika bra resultat som de elever jag jobbade med under 

VFU:n. Dock är det väldigt stor skillnad mellan att jobba med datorer i två veckor 

och att göra det kontinuerligt. Under VFU:n upplevde jag att eleverna lärde sig 

mycket med hjälp av datorn och att de kom fram till ett bra resultat. I den verksamhet 

jag är i idag har jag samma upplevelse samtidigt som jag erfar att det tar tid från 

lärandet 

Den datorstödda undervisningen blir allt vanligare och metodiken kryper dessutom 

ner i åldrarna. Trots detta har relativt få studier gjorts gällande den pedagogiska 

vinsten med datorstött lärande, från elevsynpunkt, inom svensk forskning. Fokus har 

i stället legat på lärarrollen samt olika case-studier. Med tanke på att betygssnittet 

sjunker och att den datorstödda undervisningen blir allt vanligare, behöver vi ställa 

oss frågan huruvida det är positivt för elevernas kunskapsinhämtning eller inte. Är 

den datorstödda undervisningen så gynnsamt för lärande som vi vill att den ska vara 

eller är det ett sätt för skolorna att följa med i tiden?  

Denna studie fokuserar på lärande och datorstödd undervisning. Syftet med studien 

är att undersöka vad eleverna upplever påverkar deras lärande vid användning av 

dator som ett pedagogiskt verktyg. Jag anser att denna fråga är av stor betydelse då 

fler och fler skolor väljer att låta datorn vara en naturlig del av den pedagogiska 

verksamheten. Frågan bör även vara intressant för alla pedagoger som jobbar med 

IT-pedagogik.  
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2 BAKGRUND 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av uppsatsens valda teoretiska perspektiv. 

Därpå följer ett exempel på dagens digitala lärmiljö samt vilken betydelse Internet 

kan ha för lärande. Kapitlet avslutas med att beskriva termerna computer anxiety och 

self-efficacy samt vilken betydelse de har för lärande.  

  

2.1 Teoretiskt perspektiv 

2.1.1 Den närmaste utvecklingszonen 

Vygotskijs utvecklingsteori handlar om både utveckling och undervisning (Bråten & 

Thurmann-Moe, 1998). För Vygotskij spelade undervisning en stor roll i individens 

kognitiva utveckling och just undervisning ansåg han vara den sociokulturella 

aktivitet som svarade för framåtskridandet av högre psykologiska processer (Bråten, 

1998). Framför allt riktade Vygotskij sitt fokus på det tankesamarbete som gör att 

barns spontana begrepp berörs av vuxnas vetenskapliga begrepp. Här görs en 

åtskillnad mellan det barnet klarar av självständigt och vad barnet kan prestera i 

samarbetet med en sakkunnig. Enligt Vygotskij är det detta som skildrar barnets 

potential (Bråten, 1998). Detta beskrivs i vad Vygotskij kallade den närmaste 

utvecklingszonen.   

Utgångspunkten för lärande i begreppet den närmaste utvecklingszonen är det sociala 

samspelet och det innebär även en bestämd uppfattning av förhållandet mellan 

lärande och utveckling (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Vygotskij hade en positiv 

inställning till det enskilda barnets potential att lära och han betonade att socialt 

skapade inlärningsvillkor är av stor vikt. Vygotskij hävdade att barnet tillsammans 

med en vuxen kan prestera mer än vad det kan göra på egen hand. Det barnet i dag 

klarar av att genomföra med handledning, kommer det i morgon att klara av 

självständigt. Det innebär att det inte är själva samarbetet mellan barnet och den 

vuxne som är av betydelse, utan den potential för vidare lärande och utveckling som 

ligger i det gemensamt arbetet. Zonen för den närmaste utvecklingen är alltså 

utrymmet mellan den kunskapsnivå barnet befinner sig på och den nivå det är på väg 

mot (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Vygotskij hade en optimistisk syn på 

människors möjligheter och förmågor. Människan är, enligt Vygotskij, en aktiv 

individ med förmågan att utnyttja sin kapacitet att lära och utvecklas. 

Vygotskij kritiserade traditionell undervisning (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 

Han såg på den traditionella undervisningen som atomistisk och menade att både 

uppsplittringen av skolämnet och uppdelningen av undervisningsinnehållet inom det 

specifika ämnet medverkade till att förta meningen i undervisningen. Att eleven 

faktiskt har tillägnat sig kunskap först när den kan återskapas utan handledning såg 

Vygotskij som mekaniskt. För att kunskapen ska bli meningsfull måste den ingå i en 

helhet och inte plockas ur sitt naturliga sammanhang. Som alternativ till den 

traditionella undervisningen förespråkade Vygotskij ett aktivt samspel mellan lärare 

och elev för att stimulera varje elev att utvecklas. En förutsättning för att samspelet 

ska bli framgångsrikt och för att barnet ska utvecklas måste utgångspunkten finnas i 

barnets intresse (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). 
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2.1.2    Barnens intressen 

Enligt Vygotskij har intressen stor betydelse i elevens liv och det är den naturliga 

drivkraften för elevens handlande (Lindqvist, 1999).  Vygotskij anser att intresse ska 

styra lärandet och intresset ska vara själva utgångspunkten och metoden i 

undervisningen. Intresset är den naturliga drivkraften för barnets beteende och all 

undervisning ska byggas upp med hänsyn till elevens intressen. För att väcka elevens 

intresse måste det finnas ett tydligt samband mellan undervisningens innehåll och det 

verkliga livet (Lindqvist, 1999).  För att skapa ett intresse hos en elev är det viktigt 

att det inte handlar om ett falskt intresse. Att då byta ett intresse mot ett annat blir lätt 

fel då det kan hämma den aktivitet som eftersträvas (Lindqvist, 1999).  

 

2.1.3 Social och kulturell miljö 

Skolan kan ses som sociala kontexter med inriktning på att omforma tänkandet 

(Bråten, 1998). Vygotskij lade särskilt fokus på undervisningens sociala organisation 

och framför allt på samarbetet mellan barn och vuxna, som enligt honom var det 

väsentliga i undervisningsprocessen (Bråten, 1998). Enligt Vygotskij är det den 

sociala miljön som utvecklar elevens handlingar (Lindqvist, 1999). Denna miljö ska 

vara aktiv och dynamisk då den påverkar eleven och läraren har en viktig roll i att 

organisera miljön. Vygotskij kritiserade det europeiska skolsystemet där eleven var 

passiv och sågs som en mottagare av kunskap och hävdade att pedagogiken snarare 

skulle gynna elevens egen aktivitet (Lindqvist, 1999). Den sociala aspekten på 

mänsklig erfarenhet och mellanmänsklig kommunikation leder till att eleven kan ta 

till sig det den stora tillgången av andras erfarenheter (Bråten, 1998).  

Vygotskij lade också vikt vid den kulturella miljön (Bråten & Thurmann-Moe, 

1998). Han ansåg att undervisningen ska planeras så den passar elevens aktuella och 

potentiella nivå och genom att förklara värdet av det kulturellt givna materialet. Det 

är samspelet med omgivningen som en del av en kulturell gemenskap som formar 

grunden för utveckling.  

 

2.2 Lärande och miljö 

Kjällander (2011) anser att i dagens digitala lärmiljö är lärandet ett gemensamt 

ansvar.  Eleverna skapar sitt eget lärande och sin egen kunskap med hjälp av läraren 

som handledare. Resultatet av Kjällanders (2011) studie visar att eleverna ser på 

lärandet i den digitala lärmiljön som ett kollektivt ansvar. Relationen mellan lärare 

och elev är mer jämställd då lärandet handlar om att komma fram till något nytt 

gemensamt.   

För eleverna kan datorstödd undervisning handla om ett arbetssätt som kräver mer 

självständigt arbete och stor självdisciplin, då en del av ansvaret läggs på dem själva. 

De förväntas arbeta självständigt med såväl uppgifter som informationssökning. 

Jedeskog (2001) påvisar att elevernas olika förmågor att ta detta ansvar yttrar sig på 

olika sätt. Vissa elever tar möjligheten att sköta sig själva medan andra elever har det 

svårare att arbeta självständigt, vilket resulterar i att deras arbete till slut saknar mål 

(Jedeskog, 2001). Eklund (2006) anser att ansvaret kan komma att förskjutas så att 

eleverna i större utsträckning tar över kontrollen när det gäller att forma och ordna 

aktiviteter för lärande.  
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Även Fuchs och Woessmann (2004) har studerat miljöns betydelse för lärande och 

undersöker i sin studie hur tillgängligheten till datorer påverkar elevers 

studieresultat. Författarna har studerat (A) hur tillgängligheten till, och (B) 

användandet av, datorer påverkar elevers studieresultat. De fann (A) ett positivt 

samband mellan elevers prestationer i skolan och tillgängligheten till dator/datorer i 

hemmet. En elev med tillgång till en dator hemma presterar enligt studien bättre i 

skolan än en elev som saknar en dator i hemmet (Fuchs och Woessmann, 2004). De 

påvisar även (B) att studieprestationer står i relation till hur datorn används i 

hemmet.  

Så länge datorn används som ett arbetsredskap, och inte som ett verktyg för nöje och 

aktiviteter som lockar elevens intresse, påvisas en positiv korrelation mellan 

inlärning och användandet av datorn. I en studie av Wenglinsky (1998) konstateras 

samma resultat gällande (A) och (B) men resultatet i den studien pekar också på att 

hur mycket datorn används inte verkar ha någon betydelse, med undantag att en 

extrem hög användning kan bli kontraproduktiv. Wenglinsky (1998) betonar även att 

för att datoranvändning ska leda till positiva studieresultat måste den användas på 

rätt sätt, d.v.s. som ett arbetsredskap för studier. 

 

2.3 Internets betydelse för lärande 

Fuchs och Woessmann (2004) anser att tillgänglighet till Internet har betydelse för 

elevers inlärning och prestation. Deras resultat visar att elever med tillgång till 

Internet har bättre resultat i skolan än elever utan tillgång till Internet. De elever som 

har tillgång till Internet, och som använder det till att läsa webbsidor och 

kommunicera via e-post, presterar bättre än elever som aldrig eller sällan gjorde 

detta. De påpekar också att Internet kan vara en distraktion och syftar då till de nöjen 

som Internet erbjuder. För att Internet ska ha en positiv inverkan på studieresultatet 

måste det användas som ett arbetsredskap (Fuchs & Woessmann, 2004).    

Även Stigmar (2001) diskuterar Internet betydelse för lärandet. Han anser att den 

enorma mängd information som återfinns på Internet är en stor förtjänst då det 

erbjuder en tillgänglighet på omedelbar och relativt aktuell information och att den 

ofta är presenterad i en form som kan motivera eleverna. Samtidigt, anser Stigmar 

(2001), att just den stora mängden information är ett av Internets största problem. 

Han menar att det är lätt för eleverna att förvilla sig i informationsflödet, att det kan 

vara svårt att hitta det som eftersöks och att det som hittas kan vara tomt och 

innehållslöst (Stigmar 2001).  

 

2.4 Lärande och computer anxiety 

Computer anxiety innebär att det finns en oro inför datoranvändningen; att datorn ska 

gå sönder eller att teknologiska problem ska uppstå under tiden datorn används (Sun 

et at, 2006; Saadé & Kira, 2009). Saadé och Kira (2009) hävdar att denna ängslan 

påverkar inlärningen och produktiviteten negativt. Oron för att uppleva problem med 

datorn tar över och lyfter fokus från en eventuell uppgift, vilket leder till minskat 

utförande och minskad inlärning (Saadé & Kira, 2009). Elever som upplever 

computer anxiety har minskad inlärning jämfört med elever utan computer anxiety 

(Saadé & Kira, 2009).  
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Även Sun, Tsai, Finger, Chen och Yeh (2006) hävdar att computer anxiety har en 

negativ inverkan på inlärningen. De menar att computer anxiety verkar hämmande på 

attityd och beteende och sambandet mellan denna ängslan och inverkan på 

inlärningen kan inte åsidosättas (Sun et al, 2006). Forskarna har även undersökt 

sambandet mellan en positiv attityd gentemot datoranvändning och inlärning. De 

prövade hypotesen att inlärarens attityd gentemot datorer – att eleven inte är rädd för 

datorns komplexitet – har ett positivt inflytande på tillfredsställelsen med att lära 

med datorer.  Resultatet visar att något sådant samband inte existerar. En positiv 

inställning gentemot datorer påverkar inte inlärningen (Sun et al, 2006).  

För att lärande med datorer ska bli effektivt krävs att eleverna tar ansvar för sitt eget 

lärande, att de är självreglerande och att de styr sin egen process för lärande (Eklund 

2006). Enligt McCombs och Whistler visar forskning att elever blir motiverade av 

aktiviteter och situationer för lärande som utmanar dem att engagera sig i sitt eget 

lärande och som är relaterade till deras egna behov, intressen och mål (McCombs & 

Whistler, i Eklund, 2006).  

 

2.5 Self-efficacy  

Self-efficacy definieras som ”an individual’s belief about his/her ability to 

successfully execute a behavior required to produce a desired outcome” (Saadé & 

Kira, 2009). Detta utvecklades sedan vidare för att betona skillnaden mellan 

färdigheter och förmågan att utföra en handling (Saadé & Kira, 2009). Oliver och 

Shapiro (1993) anser att det är viktigt att skilja mellan self-efficacy och självkänsla, 

då de inte står i relation till varandra.    

Hsu och Chiu (2004) skiljer mellan Internet self-efficacy och computer self-efficacy. 

Computer self-efficacy är en specifik typ av self-efficacy (Sam, Ohtman & Nordin, 

2005). Det beskrivs som individens förmåga att använda en dator (Hsu & Chiu, 

2004). Elever med liten tro på sin förmåga att använda datorer kan prestera dåligt på 

datorbaserade uppgifter (Sam et al, 2005).  Detta ska inte förväxlas med en negativ 

attityd gentemot datoranvändning vilket medför till exempel känslor till datorer 

snarare än en emotionell reaktion som kan uppstå när en dator används (Barbeite & 

Weiss, 2004). 

Internet self-efficacy kan definieras som “the beliefs that one can successfully 

perform a distinct set of behaviors required to establish, maintain and utilize 

effectively the Internet” (Hsu & Chiu, 2004, s. 370). Internet self-efficacy har visat 

sig spela en stor roll gällande lärande och Internet (Huang et al, 2011). Elever med 

lågt självförtroende gällande Internetanvändning, eller elever som är missnöjda med 

sina färdigheter att använda Internet, kan ses som elever med låg Internet self-

efficacy (Huang, Yang & Chang 2011).  Vidare har det visat sig att elever med hög 

Internet self-efficacy som möter svårigheter, eller misslyckas med att använda 

Internet, skulle snarare konfrontera sina motgångar och använda strategier för att nå 

sitt mål med Internetanvändningen (Huang et al, 2011). Huang, Yang och Chang 

(2011) anser att en elevs nivå av Internet self-efficacy kan påverka deras 

inlärningsresultat vid Internetanvändning samt att det kan påverka den fortsatta 

användningen av Internet.  

Saadé och Kira (2009) hävdar att det finns ett samband mellan computer anxiety och 

self-efficacy. Hög computer anxiety sänker en elevs self-efficacy vilket i sin tur 

påverkar prestation och studieresultat (Saadé & Kira, 2009). Även Barbeite och 
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Weiss (2004) anser att sambandet mellan computer anxiety och self-efficacy 

existerar. De anser att computer anxiety är en känslomässig respons och att det direkt 

påverkar self-efficacy (Barbeite & Weiss, 2004). Forskning tyder på att låg computer 

anxiety och hög self-efficacy är viktiga faktorer när en elev ska använda sina 

datorkunskaper på ett effektivt sätt (Simsek, 2011). 
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3 SYFTE 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad eleverna upplever påverkar deras 

lärande vid användning av dator som ett pedagogiskt verktyg. 

 

Frågeställningar: 

 Hur ser eleverna på den egna förmågan att använda datorn som ett verktyg 

för lärande? 

 Vad ser eleverna som nödvändiga kunskaper för att kunna lära med datorer? 

 Vad anser eleverna är effekterna av att använda datorn som ett pedagogiskt 

verktyg? 
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4 METOD 

Kapitlet är strukturerat i kronologiskt ordning. Till att börja med beskrivs 

forskningsmetoden som följs av val av undersökningsinstrument. Vidare beskrivs hur 

urvalet gick till, hur intervjuerna genomfördes samt en beskrivning av 

databearbetningen. Därpå följer ett kort resonemang kring reliabilitet och validitet. 

Kapitlet avslutas med metodkritik och en beskrivning av de forskningsetiska 

frågorna.  

4.1 Forskningsmetod 

Forskningsmetoden för denna uppsats var kvalitativ ur ett hermeneutiskt perspektiv. 

Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är en vetenskaplig riktning där 

förståelse och tolkning av mänskliga fenomen är i fokus (Patel & Davidson, 2011). 

Inom hermeneutiken läggs fokus på att försöka hitta mönster i mänskliga beteenden. 

Metodvalet grundades på uppsatsens syfte. För att kunna undersöka elevers 

uppleverser av ett fenomen fordras en metod som ger öppna svar. Bell (2000) 

förklarar den kvalitativa metoden som en undersökning av erfarenheter och att dess 

mål är att skapa insikt. Vidare anser Trost (2005) att den kvalitativa forskningen 

handlar om att se mönster i företeelser samt att försöka förstå människors sätt att 

reagera och resonera. 

4.2 Undersökningsinstrument  

Som undersökningsinstrument valdes intervju. Eleverna intervjuades i grupper om 

fyra till fem elever i varje grupp. Totalt intervjuades 14 elever. Intervjuerna höll en 

förhållandevis låg grad av standardisering då frågorna ställdes i den ordning som 

passade gruppen. Trost (2005) menar att låg grad av standardisering ger stora 

variationsmöjligheter. Följdfrågor formulerades beroende på respondenternas 

tidigare svar. Intervjuerna var ostrukturerade då svarsmöjligheterna var öppna. En 

intervjuguide användes under samtliga intervjuer (BILAGA1) och intervjuerna 

spelades även in.  

 

4.3 Urval 

Undersökningen begränsades till att omfatta en (1) skola som använder dator som 

pedagogiskt verktyg. För att undvika ett styrt resultat valde intervjuaren att 

genomföra intervjuerna med okända elever. Målgruppen var gymnasieelever i 

årskurs tre. På den aktuella skolan hade intervjuaren sedan tidigare en etablerad 

kontakt.  

Trost (2005) menar att ett strategiskt urval, ett urval som görs efter ett antal variabler, 

saknar värde och att det inte är något att sträva efter då det kan innebära att resultatet 

blir styrt. Urvalet till denna undersökning gjordes av en ansvarig lärare på skolan. 

Denne fick i uppgift att lotta ut elever. De förhållningsregler läraren fick var att varje 

grupp skulle bestå av fyra till fem elever och att antalet grupper skulle begränsas till 

tre. Läraren ombads även att ta hänsyn till elevernas situation och om en utlottad elev 

upplevdes att inte klara av intervjun skulle en ny elev utlottas. Vidare beslutades att 

om någon elev inte ville delta i intervjun skulle en ny elev lottas ut.  Ingen hänsyn 

togs till kön då det inte var relevant för undersökningen. De utlottade eleverna fick 
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av ansvarig pedagog information om undersökningen (bilaga 2). Informationen var 

skriven av intervjuaren.  

 

4.4 Genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades skolledningen för att få dennas tillåtelse 

att genomföra en undersökning på skolan. Denna kommunikation skedde per telefon. 

Efter att ha fått medgivande kontaktades en pedagog i de aktuella klasserna och tid 

bestämdes när intervjuerna skulle genomföras. Kontakten mellan intervjuaren och 

pedagogen skedde via telefon.  

Eleverna intervjuades i grupper bestående av fyra respektive fem elever. Totalt 

intervjuades fjorton elever. Intervjuerna genomfördes under skoltid vid tre olika 

tillfällen, utspridda på två dagar. Intervjuerna inleddes med att intervjuaren 

presenterade sig och informerade om syftet med intervjuerna. Även eleverna fick 

presentera sig. De meddelades att deras deltagande var frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sitt deltagande under intervjuns gång. Intervjuaren meddelade också att både 

eleverna och skolan skulle komma att vara anonyma och att de skulle komma att 

hänvisas till som ”elev ett”, ”elev två” o.s.v. Intervjuerna genomfördes i ett 

grupprum och samtliga intervjuer spelades in.  

 

4.5 Databearbetning  

För att lättare kunna hantera materialet transkriberades samtliga intervjuer. 

Intervjuerna transkriberades i stort sett ordagrant. Inspelningarna lyssnades igenom 

upprepade gånger för att inte missa något väsentligt. Under två av intervjuerna 

ringde det i mobiltelefoner vilket störde inspelningen. Detta ledde att det var svårt att 

höra vad eleverna sa under denna sekvens. Störningen togs inte med i 

transkriberingen, inte heller hummanden och svordomar.  

Efter transkriberingen lästes det skriftliga materialet, som bestod av 28 A4-sidor, 

från intervjuerna åtskilliga gånger. Det viktigaste skrevs på en lista i punktform. 

Denna lista användes sedan för att dela in materialet i olika kategorier.   

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet har sitt ursprung i kvantitativa metoder (Trost, 2005). Med 

reliabilitet menas bland annat att en mätning är stabil och inte utsatt för 

slumpinflytelser.  Validitet innebär att undersökningsinstrumentet ska mäta det som 

är avsett att mätas. Vid kvalitativa intervjuer är konstans inte lika aktuellt som vid 

kvantitativa mätningar då det är förändringar som är av intresse. Tillförlitlighet är ett 

begrepp som ofta används vid kvantitativa studier och Trost (2005) menar att även 

om det är underligt att tala om tillförlitlighet vid kvalitativa undersökningar ska 

intervjuaren vara lyhörd och uppmärksam och ska kunna lägga märke till både 

tonfall och ansiktsuttryck. Likaså ska till exempel intervjuer ske på ett sådant sätt att 

data blir trovärdiga och adekvata. 



12 

För att öka giltigheten har frågorna granskats av en sakkunnig person. En 

provintervju gjordes även för att se om frågorna var formulerade på ett tydligt sätt 

och på så vis minska risken för missförstånd under intervjuerna.  

 

 

4.7 Metodkritik 

 

Enligt Bell (2000) finns det vid intervjuer risk för bias, skevhet, då intervjuaren 

omedvetet kan påverka respondenterna att ge ett visst svar. Bell (2000) menar också 

att det finns en risk att respondenterna vill vara intervjuaren till lags och därmed 

svarar på ett visst sätt. För att undvika detta i så stor grad som möjligt undveks att 

ställa ledande frågor under intervjuerna. Eventuellt hade ett annat val av 

undersökningsinstrument, till exempel enkät, gett ett annat resultat då detta erbjuder 

ett mer objektivt förhållningssätt. Samtidigt ger enkäter inte utrymme att ställa 

följdfrågor eller att reda ut eventuella oklarheter. En enkät hade heller inte gett något 

djup i resultatet. 

Inför intervjuerna valdes informanterna ut slumpmässigt vilket medförde ett visst 

resultat. Om urvalet i stället hade varit strategiskt hade resultatet eventuellt sett 

annorlunda ut. Möjligtvis hade resultatet varit lättare att analysera om elever med 

stor medvetenhet om sin egen inlärning med hjälp av datorer hade valts ut.  

Enligt Trost (2005) finns det risker med att genomföra intervjuer i grupp. För det 

första är det lätt att de pratsamma och dominerande tar över samtalet och de mindre 

pratsamma hamnar i bakgrunden och inte kommer till tals. För det andra finns det en 

risk att det uppstår ett grupptryck och att de intervjuade samlas kring en viss åsikt 

som anses lämplig i sammanhanget. Eventuellt hade resultatet sett annorlunda ut om 

eleverna intervjuats enskilt. Trost (2005) menar dock att en stor fördel med 

gruppintervjuer är att det ges utrymme för interaktion och deltagarna ges möjlighet 

att bygga vidare på varandras idéer och åsikter. Detta togs i beaktning inför 

intervjuerna och sågs som en fördel av intervjuaren. 

Det finns även ett etiskt problem med gruppintervjuer. Det som sägs inom gruppen 

förekommer i en social situation och intervjuaren kan inte förlita sig på att 

informanterna efter intervjun håller samma tystnadsplikt som intervjuaren själv. Då 

undersökningen inte berörde ett känsligt ämne upplevdes inte detta som ett problem 

som skulle kunna uppstå. 

Trost (2005) menar att vissa kan känna sig besvärade och bli hämmade när en 

intervju spelas in. Alla elever accepterade att bli inspelade och ingen verkade vara 

besvärad under intervjuerna. Om intervjuaren i stället hade fört anteckningar under 

intervjuerna skulle det funnits risk för bortfall av både svar och uttryck vilket hade 

påverkat resultatet.  Det hade även tagit bort möjligheten till att aktivt lyssna då 

fokus istället hade legat på att hinna med att anteckna så mycket som möjligt. 

Fördelarna med inspelning ansågs därmed överväga nackdelarna. 
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4.8 Forskningsetiska frågor 

Vetenskapsrådet (2002)  har formulerat riktlinjer som rör etiska överväganden vid 

forskning. Dessa är utformade som fyra krav. För att skapa intervjusituationer som 

eleverna kände sig bekväma i och för att hantera allt material följdes vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer.  

Det första kravet, informationskravet, handlar om att den ansvarige för 

undersökningen har skyldighet att informera undersökningsdeltagarna om vad deras 

uppgift i undersökningen är samt gällande villkor för deltagande (Vetenskapsrådet, 

2002). De ska även tillges information om att deras deltagande är frivilligt samt 

information om deras rättighet att avbryta deltagandet. Innan intervjuerna 

genomfördes fick eleverna skriftlig information om undersökningen, att deras 

deltagande var frivilligt samt om deras rättighet att avbryta sitt deltagande under 

intervjuns gång. Informationen gavs av ansvarig lärare då det är lättare att tacka nej 

till en person de känner.  Innan intervjuerna genomfördes gick intervjuaren igenom 

denna information muntligt och det betonades att deras deltagande var frivilligt samt 

att de hade rätt att avbryta.  

Nästa krav är samtyckeskravet. Innan en undersökning genomförs skall 

undersökningsdeltagarna ge sitt samtycke (Vetenskapsrådet, 2002). Om deltagarna i 

en undersökningsgrupp är under 15 år skall även vårdnadshavare ge sitt samtycke till 

deltagandet. Undersökningsdeltagarna har rätt att själva bestämma villkor för 

deltagandet samt hur länge de vill delta. En deltagare ska kunna avbryta deltagandet 

utan att detta medför några negativa konsekvenser. Då undersökningen inte var av 

känslig karaktär samt att deltagarna var över 15 år inhämtades ej samtycke från 

målsmän. Samtycke har dock erhållits från skolledning samt den lärare som var 

ansvarig för den lektion då undersökningen genomfördes.  

Vidare följer konfidentialitetskravet. Uppgifter om undersökningsdeltagarna skall 

behandlas med diskretion och personuppgifter skall skyddas från obehörigas insyn 

(Vetenskapsrådet, 2002). Om uppgifterna är av etiskt känslig karaktär bör all 

personal som handskas med undersökningen underteckna en förbindelse. All 

information om deltagarna skall hanteras på så sett att de ej kan identifieras av 

obehöriga. Deltagarna i intervjugrupperna behövde ej lämna namn eller 

personuppgifter då det inte var relevant för undersökningen. Dock fick alla elever 

samt intervjuaren presentera sig innan intervjuerna startade. Eleverna kallade även 

varandra vid namn under intervjuernas gång. Det betonades dock att inga namn 

skulle användas i uppsatsen utan att eleverna skulle komma att hänvisas till som 

”elev 1” och ”elev 2” o.s.v. Deltagarna erhöll skriftlig information om att varken 

skolledning eller undervisande lärare skulle få ta del av resultatet av undersökningen 

av intervjuaren, men att de via uppsatsen kan erhålla resultatet. De inspelningar som 

gjordes under intervjuerna raderades efter transkribering. I det skriftliga materialet 

var eleverna anonyma. 

Det sista kravet kallas nyttjandekravet och rör de insamlade uppgifterna. Dessa får 

endast användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). De får ej användas för 

affärsmässigt bruk eller i syften som ej är vetenskapliga. Därför användes resultatet 

av undersökningen enbart för vetenskapliga ändamål. I den skriftliga informationen 

gavs eleverna vetskap hur intervjuerna skulle användas. Detta förklarades även 

muntligt innan intervjuerna startade.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas resultatet av undersökningen under följande kategorier: 

Nödvändigt för lärande, effekter av att vissa kunskaper saknas och effekter av 

datorstödd undervisning. Den sistnämnda kategorin är i sin tur uppdelad i 

underkategorier.  

 

5.1 Nödvändigt för lärande   

Flera av eleverna menade att det underlättar att ha ett intresse för datorer för att 

kunna lära med datorer och att de elever som faktiskt är intresserade också har det 

lättare för sig. De elever som hade ett intresse för datorer behövde inte lägga ner tid 

på att lära sig hur datorn fungerar utan kunde lägga fokus på annat, som att lära. De 

påpekade också att när något är kul är det också lättare att lära. 

 

De flesta som går här är ju intresserade av datorer på något sätt, tror jag i alla fall. 

Det är ju lättare att använda datorn till att plugga om man är intresserad av den och 

tycker det är kul. Annars skulle det ju vara skitsvårt (elev 7. 

 

Eleven betonade intresset betydelse för lärandet och att inlärningen skulle försvåras 

vid avsaknad av intresse 

Alla elever var överens om att för att lära med datorer krävdes kunskaper om 

informationssökning på Internet. Eleverna menade att eftersom de inte använde sig 

av läroböcker i alla ämnen krävdes att de kunde använda Internet och att de kunde 

hitta relevant samt trovärdig information att använda i sitt lärande.  

 

Kan man inte söka på Internet kan man ju inte lära sig nåt om det vi håller på med 

(elev 8) 

 

Eleverna påpekade vikten av att hantera informationssökning och hur viktigt det var 

för deras lärande. De menade att felaktig informationsökning kunde leda till att de 

tog in felaktiga kunskaper. Många menade också att informationssökning var mycket 

tidskrävande och att det var svårt att hitta trovärdiga källor och att det tog tid från 

lärandet. För att hitta trovärdig information behövde eleverna även vara källkritiska 

och detta menade merparten av eleverna var viktigt för lärandet. 

 

Om man hittar information som är fel som så lär man ju sej fel saker också. Så man 

måste ju vara källkritiskt för att det ska bli bra och så man kan lära sej (elev 7) 

 

Eleverna menade att källkritik var viktigt för deras lärande och att bristande 

kunskaper i källkritik kunde leda till minskade kunskaper och sämre betyg.  

Vad eleverna också ansåg vara viktigt för deras lärande var att kunna Officepaketet. 

För att kunna producera texter måste eleverna kunna använda Word och muntliga 

redovisningar krävde ofta användning av Power Point. Eleverna måste också kunna 
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göra redovisningar i Excel. Därför ansåg de intervjuade eleverna att de måste kunna 

hantera dessa program.   

 

5.2 Effekter av att vissa kunskaper saknas 

Flera av eleverna ansåg att de i början av gymnasiet låg på väldigt olika nivåer när 

det gällde datorkunskaper och hur datorn skulle användas som ett pedagogiskt 

redskap för lärande. I början av årskurs ett läste eleverna en kurs i datorkunskap, men 

ca hälften av de intervjuade eleverna ansåg att kursen var otillräcklig och att de hade 

behövt vidare introduktion till datorns funktioner för att kunna fokusera på sitt 

lärande. 

 

På den skolan som jag gick på förut, vi använde inte datorer över huvud taget, och vi 

har alltid använt så här papper och penna och så, böcker och sånt där, så det blev nåt 

helt annat sen när jag började här och sen ska man lära sig att använda datorer och 

sånt där. Det är inte jag, eller jag var inte van vid det, att arbeta på det sättet. Jag hade 

behövt lära mig mer om datan i ettan för att få ut nåt av det (elev 5).  

 

Eleven förklarade hur svårt det var i början av gymnasiet då datorvanan var liten och 

menade att det blev en stor konstrast från tidigare arbetssätt. Eftersom eleven kände 

sig osäker på datoranvändningen försvann fokus från lärandet och koncentrationen 

lades i stället på att lära sig datorn. Flera av de intervjuade eleverna vittnade om 

liknande fenomen och ansåg att lärarna borde ha tagit större hänsyn till dem med få 

förkunskaper om datorer när de började gymnasiet. De menade att med en för dem 

bättre grundutbildning hade de kunnat koncentrera sig mer på sitt lärande istället för 

hur de skulle använda datorn. Elevernas osäkerhet kring datoranvändningen hade en 

negativ effekt på deras lärande.  

  

Jag tycker det var jätte svårt när vi började här. Jag hade inte jobbat så mycket med 

datorer i skolan förut och nu gör jag det jämnt. Jag tycket det var så höga krav på en 

gång, för mig var det det i alla fall. Jag gjorde inte redovisningarna för jag visste 

inte hur jag använde Power Point. (elev 11) 

 

Eleverna uttryckte upplevelser av osäkerhet kring vissa datorprogram i början av sin 

gymnasietid och vad denna osäkerhet ledde till. 

Många av eleverna menade att de kände sig osäkra på informationssökning och 

upplevde att de hade bristande kunskaper inom detta område. Några påpekade att det 

var först under vårterminen i årskurs tre som de fick lära sig att göra avancerade 

informationssökningar på Internet. Även källkritik var ett område många av de 

intervjuade eleverna kände sig osäkra på 

 

Jag tycker det är svårt att hitta information på Internet, ja alltså att hitta rätt information, 

inte bara så här Wikipedia (elev 13) 

Jag hinner ju inte lära mig så mycket alltid, jag letar ju bara efter bra fakta (elev 10) 
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De intervjuade eleverna beskrev osäkerheten i att hitta trovärdig information samt att 

informationssökningen tog tid från inlärningen. De bristande kunskaperna i källkritik 

hade en negativ påverkan på lärandet då informationssökning i kombination med att 

tänka källkritiskt tog för mycket tid. Eftersom informationssökning var en viktig del 

av elevernas utbildning var det också viktigt att detta kunde hanteras. Eleverna 

menade att om de kände sig osäkra på informationssökning och källkritik hade det en 

negativ påverkan på deras lärande och att de förmodligen inte lärde sig lika mycket 

som de skulle ha gjort om de kände sig säkra på dessa moment.  

Även Officepaketet var en källa till osäkerhet. Några av eleverna berättade att de i 

årskurs ett saknade kunskaper i Officepaketet och menade att deras fokus i stället låg 

på att arbetet skulle se snyggt ut, inte vad arbetet innehöll vilket ledde till minskad 

inlärning i det aktuella momentet. 

 

Alltså man känner att det var mycket press på att det skulle se rätt ut mer än själva 

innehållet, alltså man hade mer fokus på hur det skulle se ut … än att det skulle vara 

bra. Men så kan jag känna nu också att det är mycket fokus på just att det ska bli rätt i 

själva dokumentet … om man inte är så kunnig, jag är inte jättekunnig direkt i Word 

och så där (elev 11) 

 

Eleven upplevde att det var av stor vikt att uppsatsen hade rätt layout och eftersom 

det fanns en osäkerhet kring ordbehandlingsprogrammet lades koncentrationen på 

textens utformning istället för textens innehåll. Denna elev kände sig fortfarande i 

årskurs tre osäker på Words funktioner. Övriga elever menade att deras osäkerhet 

kring Officepaketet försvann med tiden allteftersom de lärde sig mer om det. De 

menade dock att eftersom de tidigare var så osäkra på vissa mjukvaror struntade de i 

att göra en del arbeten och därmed lärde de sig väldigt lite om just det momentet. 

 

5.3 Effekter av datorstödd undervisning 

5.3.1 Arbetssätt 

Det fanns vissa motstridigheter i resultatet gällande arbetssättet. De flesta av de 

intervjuade eleverna var positivt inställda till att använda datorn som ett pedagogiskt 

verktyg för lärande och de ansåg att de lärde sig mer genom att använda datorer än 

vad de skulle ha gjort vid mer traditionell undervisning. Merparten av de intervjuade 

eleverna såg det som positivt att arbeta så pass självständigt som de gjorde.  

 

Jag tycker det är jättebra att vi jobbar som vi gör, jag menar att vi får jobba så 

självständigt. Jag tror inte jag skulle lära mig lika mycket om en lärare bara stod och 

snackade hela tiden eller om vi skulle hålla på att jobba med böcker. Att få 

undersöka själv är mycket bättre tror jag. 

 

De flesta av eleverna var positivt inställda till det självständiga arbetssättet och 

vidhöll att det gynnade deras lärande. 

De flesta av de intervjuade eleverna menade också att de tog ansvar för sin 

studiesituation via en omdömeshanterare som användes på skolan. Via 

omdömeshanteraren fick eleverna information om sin studiesituation och kunde 
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alltid se hur de låg till i sina kurser. De såg det också som positivt att inte vara styrda 

av läroböcker i varje kurs och menade att deras kunskaper blev både bredare och 

djupare tack vare detta. Några av de intervjuade eleverna påpekade även att de var 

intresserade av datorer och tack vara detta intresse blev också arbetssättet roligare 

och mer positivt. Vad de positivt inställda eleverna vidare beskrev som fördelaktigt 

var att de fick en bredare kunskap och att de kände sig förberedda för kommande 

högskolestudier 

 

Vårt arbetssätt tycker jag är bra, det är mycket att ha egna uppgifter och få ta mycket 

eget ansvar till skillnad från, vi har ju inte så många böcker utan vi får egna uppgifter 

att ta reda på och söka fakta själv och det är ju rätt bra förberedelse för högskolan 

(elev 2) 

 

Flertalet av de intervjuade eleverna pratade positivt om arbetssättet med självständigt 

arbete och undervisning utan läroböcker och såg det som högskoleförberedande. 

Några av eleverna ansåg dock att det självständiga arbetet i själva verket var för 

självständigt och att lärarna ibland lät dem jobba för mycket själva. De skulle vilja 

ha fler lärarledda lektioner istället för självständigt arbete. De efterfrågade även fler 

genomgångar. Ett fåtal av de intervjuade eleverna skulle hellre vilja jobba med 

papper och penna då de upplevde att de då skulle lära sig mer än att jobba med 

datorn. Många av eleverna ansåg också att de blev trötta av att jobba så mycket 

framför datorn, både i både ögon och i huvud.    

 

5.3.2 Effektivitet 

De intervjuade eleverna menade att det var effektivt att använda datorn som 

pedagogiskt verktyg för lärande.  De menade att det gick snabbare att skriva och att 

informationen fanns nära till hands med Internet. Några ansåg också att det gick 

snabbare att sålla i den information de hittat då det fanns olika sökfunktioner att 

tillgå. Merparten av eleverna nämnde även att de vid behov snabbt kunde få 

handledning av pedagoger via mejl. Vad många nämnde som en stor fördel var 

möjligheten att sortera och organisera sitt material på datorn och den lätta 

möjligheten att spara uppgifter.   

 

5.3.3 Självdisciplin 

Alla elever som intervjuades var överens om att det krävdes stor självdisciplin för att 

kunna använda datorn som ett verktyg för lärande. En stor del av de intervjuade 

eleverna ansåg sig ha självdisciplin, men resten medgav att de inte var lika 

självdisciplinerade. Eleverna menade att det var för lätt att leka med datorn och att 

elever som saknade självdisciplin inte fick jobbet gjort och därmed brast i inlärning. 

I syfte att minska nöjessurfningen hade skolan valt att blockera vissa sidor för 

eleverna, däribland Facebook, något som ansågs som både positivt och negativt av 

de intervjuade eleverna. Det sågs som positivt i den mening att det inte frestade 

eleverna att gå in på Facebook i stället för att studera, negativt då några elever ansåg 

att skolan inte litade på eleverna utan hade inställningen att eleverna inte var kapabla 

att ta det ansvar som krävdes. Ett fåtal av de intervjuade eleverna ansåg att 
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blockeringen hade haft motsatt effekt då vissa av skolans elever ägnade mycket tid åt 

att kringgå blockeringen och därmed gick miste om undervisning och lärande. Vissa 

menade också att blockeringen inte spelade någon roll då de flesta har Internet i sina 

mobiltelefoner. Några av de intervjuade eleverna beskrev den stress de kunde känna 

av att veta att deras vänner har gjort uppdateringar på Twitter eller Facebook. 

 

Jag vet att xx har lagt upp nya bilder från i lördags och jag bara tänker ”jag ska inte 

jag ska inte” och det kryper i hela kroppen och då är det skitsvårt att plugga, men jag 

vet ju att jag måste. Oftast klarar jag av att vänta till rasten men ibland måste jag kolla 

mobilen.(elev 6) 

 

Eleverna förklarade hur de kände när de visste att en Facebook-profil hade 

uppdaterats och hur det ibland störde deras koncentration. Några av eleverna 

medgav att de kanske inte hade den självdisciplin som krävdes. 

 

Även om vi hade jobbat med böcker och så skulle jag ha haft lika många IG:n för jag 

är så skoltrött och det beror inte på datorn. Hade man ingen dator hade man kollat 

mobilen istället eller snackat med kompisar. Även om jag kanske inte alltid jobbar så 

mycket är det i alla fall roligare när man har datorn i stället för bara papper och penna. 

(elev 7) 

 

Eleven ansåg att det inte är datorn i sig som störde självdisciplinen, vilket fler elever 

gav medhåll till. De flesta av de intervjuade eleverna ansåg att elever med dålig 

självdisciplin hade svårt att jobba med datorer, men att de skulle ha svårt att jobba 

även med ett mer traditionellt arbetssätt då det inte var datorn som är problemet. 

Resultatet visade att det inte bara är lätt att leka med datorn, det är även lätt att ta 

enkla vägar i språkundervisningen genom att använda exempelvis Google Translate. 

Flera av de intervjuade eleverna ansåg att de hade tappat kunskaper i språk och 

menade att det krävs självdisciplin för att inte ta den enkla vägen. Eleverna nämnde 

engelska och spanska som exempel. De menade att det var alldeles för lätt att göra 

översättningar med hjälp av Google Translate och att sedan använda denna 

översättning i till exempel uppsatser.  

 

Just det här med engelskan också, det är så lätt att bara skriva en text på svenska och 

sen bara kopiera det på Google translate och sen klicka in det, jag tycker att man 

tappar mycket kunskaper på det sättet också för att man inte liksom skriver med 

papper och penna så är det inte ens eget (elev 11) 

 

Denna elev menade att de egentligen inte behövde lära sig att skriva på engelska då 

det via datorn finns så mycket hjälp att tillgå. En annan elev påpekade även att 

Urkund inte reagerade på översättningar och att de därför kom undan med det. 

Eleverna nämnde även grammatik- och stavningskontroll som de hade hjälp av i 

Word och att de därmed inte själva behöver lära sig den engelska grammatiken när 

de skrev eftersom de fick hjälp med det. Andra elever vittnade om liknande fenomen, 

men då gällande spanska i skriftlig form. Några av de intervjuade eleverna nämnde 

även att de upplevde sitt svenska ordförråd som begränsat. De beskrev det som för 

lätt att hitta synonymer via Word och Internet, och att de sedan inte reflekterade över 
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ett ords olika betydelser. Dock hade ett fåtal elever en motsatt syn på 

språkinlärningen. De menade att de faktiskt lärde sig något till exempel via 

grammatik – och stavningskontrollen. Dessa elever ansåg också att det var elevernas 

eget ansvar att inte använda sig av Google Translate. 

 

5.3.4 Internet 

De intervjuade eleverna såg det som positivt att kunna använda Internet för sitt 

lärande De flesta ansåg att de till största delen använde Internet till 

informationssökning och menade att Internet var en nyttig och nödvändig källa till 

kunskap. Många återkom till det faktum att de inte hade läroböcker i alla ämnen och 

för att kunna genomföra kursernas moment var det nödvändigt att söka information 

på Internet. Vidare använde alla eleverna Internet till att skicka mejl och att 

kommunicera med lärare. Några ansåg att just kommunikationen med lärarna var 

viktig för deras lärande då de fick en del återkoppling och respons via mejl.  

 

Jag tycker mejlandet med lärarna är bland det viktigaste med Internet. Vi får ju 

tillbaks uppsatser på mejlen och får veta om det är nåt som behövs ändras, vad man 

har gjort bra och så. Om man har nån fråga är det bara att mejla så får man svar nästan 

på en gång. (elev 4) 

 

Flera av eleverna tog upp mejlkontakten med lärare när de förklarade hur de använde 

Internet för lärande då de bland annat får återkoppling och handledning via mejl.  

Eleverna tyckte också att det var bra att de hade fått lära sig att skriva egna texter 

eftersom de måste göra alla inlämningar via Urkund (plagieringsprogram). Några av 

eleverna erkände att de i årkurs ett blev påkomna med att kopiera texter från Internet 

men att de nu inte ens funderade på att kopiera något, utan menade att de flesta 

elever var väldigt noga med att producera sitt eget material. Några av de intervjuade 

eleverna påpekade också rättvisan med att använda Urkund då alla måste anstränga 

sig och att alla arbetade efter samma villkor när det gäller textproduktion. 

 

Men det är väl positivt det här med urkund, att man, då vet man ju att man måste 

göra det till sin egen grej. Jag tror att man lär sig lite mer ändå i stället för att vara 

lat och bara koppa (elev 11) 

Eleverna hade en positiv inställning till plagieringsprogrammet ansåg att de lärde sig 

av att producera eget material. 

 

Samtidigt var det många av de intervjuade eleverna som fann Internet distraherande 

och ansåg att det tog bort fokus från lärandet.  Nöjen på Internet fanns bara några 

knapptryckningar bort då skolarbetet var tråkigt. Det var inte bara Facebook som 

lockade utan även spel, Youtube och nyheter. Vad det än handlade om var eleverna 

överens om att Internet tidvis tog bort fokus från lärandet. Alla de intervjuade 

eleverna var överens om att denna typ av Internetanvändning hade en negativ 

inverkan på deras lärande. 
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6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion kring olika frågor som dykt upp under arbetets gång. 

Diskussionen är uppbyggd utifrån resultatets kategorier och belyser det mest 

intressanta därifrån.  

 

6.1 Nödvändigt för lärande 

 

Det är tydligt av resultatet att eleverna i denna studie anser att det är fördelaktigt att 

vara intresserad av datorer för att kunna använda dem som ett pedagogiskt redskap. 

Eleverna menar att det är lättare att lära sig när det finns ett intresse då fokus kan 

läggas på inlärning snarare än datorhantering. Enligt resultatet av denna studie 

medför ett datorintresse att du har kunskaperna om datorn från början och kan då 

lägga fokus på att lära. Elevernas åsikt om att intresse är viktigt för lärandet stämmer 

med Vygotskijs teori om att undervisning måste utgå från elevens intresse för att 

eleven ska kunna utvecklas (Bråten & Thurmann-Moe, 1998, Lindqvist, 1999). Detta 

stämmer med elevernas syn på sin undervisning då de menar att ett datorintresse 

gynnar det datorstödda arbetssättet.  Enligt resultatet av denna studie är det lättare 

och roligare att lära med hjälp av något du är intresserad av. Vad som inte framgår av 

resultatet är vad detta datorintresse handlar om eller vad eleverna är intresserade av 

när det gäller datorer. Vygotskij menar att intresset inte får vara ett falskt intresse då 

det kan hämma den aktivitet som det strävas efter. Därför kan det vara viktigt ur 

pedagogisk synpunkt vad elevernas datorintresse handlar för att det ska gynna deras 

inlärning.  

 

6.2 Effekter av att vissa kunskaper saknas 

Resultatet i denna studie visar att när vissa kunskaper saknas skapas det hos eleverna 

i undersökningsgruppen en känsla av osäkerhet. Denna osäkerhet rör främst 

informationssökning på Internet och datoranvändning. Osäkerheten har en negativ 

påverkan på deras förmåga att lära. 

6.2.1 Informationssökning på Internet 

Resultatet i denna studie visar att vissa elever har bristande kunskaper i 

informationssökning och att de finner det svårt att hitta relevant information när de 

söker fakta på Internet. Resultatet visar även att eleverna anser att 

informationssökning tar tid. Detta resultat stämmer med vad Stigmar (2001) för 

fram; att ett stort problem med Internet är den stora mängden information. Precis 

som Stigmar (2001) påpekar förvillar sig eleverna i denna studie i informationsflödet 

och har svårt att hitta vad de söker. Stigmar (2001) lyfter även fram att den stora 

mängden information som Internet erbjuder är en vinst, vilket ingen av eleverna i 

denna studie gjorde. De pratar om nyttan med Internet i termerna av att kunna söka 

information och att informationssökning är nödvändig för deras lärande. Dock är det 

ingen av eleverna i studien som i klartext uttrycker nyttan av den stora mängd 

information som Internet erbjuder eller att det är en vinst. Istället uttrycker de sig 

negativt kring det stora informationsflödet. Detta kan tyckas lite märkligt då eleverna 
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återkommer till det faktum att de inte har läroböcker i alla ämnen och att de behöver 

Internet just för informationens skull.  

Internet self-efficacy handlar om tron på den egna förmågan att använda Internet. 

Huang et al (2011) anser att Internet self-efficacy spelar en stor roll gällande lärande 

och Internet samt att en elevs nivå av Internet self-efficacy kan påverka 

inlärningsresultatet vid Internetanvändning. De elever som anser sig ha bristande 

kunskaper i informationssökning kan ses som elever med låg Internet self-efficacy då 

det kan tolkas som att de är missnöjda med sina färdigheter att använda Internet. 

Tolkningen grundas i det faktum att de återkommande uttrycker sin osäkerhet kring 

momentet. Eleverna anser sig vara osäkra på både informationssökning och 

källkritik; två för eleverna betydelsefulla användningsområden när det gäller 

Internet. Eleverna i studien, med en eventuell låg nivå av Internet self-efficacy, 

menar att de har svårt att ta till sig kunskaper vid uppgifter som kräver 

informationssökning och källkritik då de känner sig osäkra på denna del av 

Internetanvändningen. Eleverna menar själva att detta påverkar deras studieresultat 

då de får lägga mycket tid på att söka information. Om de hade känt sig säkra på 

detta moment hade informationssökningen inte varit så tidskrävande och de hade då 

kunnat lägga ett större fokus på att faktiskt lära sig mer om det de söker information 

om.  

Vad som skulle kunna ifrågasätta tolkningen om elevernas låga nivå av Internet self-

efficacy är själva tydningen av elevernas osäkerhet gällande informationssökning. 

Man kan även ställa sig frågan om det är någon mer brist gällande Internet som krävs 

för att kunna definieras som låg Internet self-efficacy. I definitionen av termen finns 

inget som till svenska kan översättas till osäkerhet. Dock handlar det om effektivitet 

och tron på att man kan genomföra och tillgodogöra sig handlingar på Internet. En 

känsla av osäkerhet kan påverka tron på den egna förmågan. Vissa av eleverna i 

denna studie kan tolkas som att de saknar tron på sin förmåga att effektivt använda 

Internet, när det gäller informationssökning och källkritiskt tänkande. Vidare när det 

gäller definitionen av Internet self-efficacy kan den tyckas vara lite otydlig då det 

inte framgår riktigt vad det handlar om när det gäller Internet. Internet kan handla om 

en enorm mängd olika saker. Om en förmåga gällande en del av Internet saknas, men 

en annan förmåga uppleva som säker, är det då en låg eller en hög nivå av Internet 

self-efficacy? Vad som dock är tydligt är att studien visar att det finns osäkerhet 

gällande delar av Internet och att detta har en negativ påverkan på elevernas lärande. 

 

6.2.2 Datoranvändning 

Av resultatet är det också tydligt att det bland eleverna i undersökningsgruppen finns 

en osäkerhet kring datoranvändning och att denna osäkerhet har en negativ påverkan 

på elevernas eget lärande. Osäkerheten handlade bland annat om de aspekter 

eleverna ansåg vara nödvändiga för deras lärande, till exempel informationssökning, 

källkritik och användning av Officepaketet. Osäkerheten kring datoranvändningen 

rör det som kan kallas computer anxiety. Flera forskare, däribland Saadé och Kira, 

(2009) och Sun, Tsai, Finger, Chen och Yeh, (2006), anser att computer anxiety har 

en negativ inverkan på inlärningen. I denna studie handlade det om att eleverna inte 

genomförde vissa moment då de var alltför osäkra på att använda datorn. Detta leder 

till att de inte tog till sig kunskaper om det aktuella momentet.  
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Flera forskare (Saadé & Kira, 2009, Barbeite & Weiss, 2004) anser att det finns ett 

samband mellan computer anxiety och self-efficacy. Om det finns en osäkerhet kring 

datoranvändningen påverkar det elevernas tro på sig själva vilket i sin tur påverkar 

studieresultatet. Resultatet från denna studie visar att de elever som känner sig osäkra 

kring datoranvändningen inte tror på sin egen förmåga att använda datorn vilket har 

en negativ påverkan på deras inlärning.  

 

6.3 Effekter av datorstödd undervisning 

6.3.1 Arbetssätt 

Denna studies resultat visar att eleverna till stor del jobbar självständigt och får 

handledning av skolans pedagoger. Denna typ av pedagogiska miljö går i linje den 

lärmiljö Kjällander (2011) förespråkar då eleverna skapar sitt eget lärande med hjälp 

av läraren som handledare. Vad som skiljer Kjällanders resultat från resultatet av 

denna studie är att Kjällander visar att eleverna ser lärandet som ett gemensamt 

ansvar mellan lärare och elev. Resultatet av denna studie visar vissa elever finner 

ansvarstagande för stort och att de får arbeta för mycket själva.  

Resultatet av denna studie visar även att vad eleverna främst finner positivt med att 

lära med datorer är arbetssättet. De ser arbetssättet som mer fördelaktigt jämfört med 

traditionell undervisning då de gör bedömningen att de lär sig mer med hjälp av 

datorer.  Detta följer även Vygotskijs åsikter om undervisning. Vygotskij var inte en 

förespråkare av traditionell undervisning utan förordade istället ett aktivt samspel 

mellan lärare och elev (Bråten & Thurmann-Moe, 1998). Det aktiva samspelet ligger 

i den handledning eleverna får av sina lärare. Det självständiga arbetet medför att 

eleverna är aktiva och är med och skapar sitt eget lärande. Enligt Vygotskij ska 

lärmiljön vara aktiv och dynamisk (Lindqvist, 1999). Eftersom eleverna inte 

använder läroböcker i alla ämnen måste de själva hitta sitt läromaterial vilket kräver 

aktivitet och kreativitet. Enligt Vygotskij ska eleverna inte vara mottagare av 

kunskap utan vill att pedagogiken ska främja elevens aktivitet (Lindqvist, 1999). 

Eleverna i studien tar inte emot kunskap, utan de söker själva aktivt efter det.   

Trots att eleverna var positiva till arbetssättet påpekar de att det kräver stor 

självdisciplin och att det självständiga arbetet är för självständigt. Detta resultat 

stämmer med Jedeskogs (2001) åsikt kring datorstödd undervisning. Författaren 

menar att arbetssätter kräver självdisciplin och självständigt arbete, och att alla elever 

inte har den kapacitet som krävs vilket resultatet i denna studie visar. Dock visar 

resultatet även att det inte är datorn som är problemet gällande självdisciplinen då 

eleverna menar att de skulle haft svårt att jobba även vid ett mer traditionellt 

arbetssätt.  

 

6.3.2 Effektivitet 

Eklund (2006) anser att ett visst ansvarstagande krävs för att lärandet med datorer 

ska bli effektivt. Resultatet för denna studie stämmer till viss del med Eklunds (2006) 

studie då resultatet för denna undersökning visar att eleverna anser att de har ett eget 

ansvar för det egna lärandet genom självständigt arbete samt genom att ta ansvar för 

sin studiesituation via en omdömeshanterare. Vad som gör att resultatet inte stämmer 

med Eklunds (2006) synsätt är att när eleverna resonerar kring det självständiga 
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lärandet och ansvarstagandet nämner de inte att dessa faktorer gör att lärandet blir 

effektivt utan att de istället ser det som något positivt som det datorstödda 

arbetssättet medför. Med effektivitet menar eleverna snabbheten i att använda 

datorer; att det går fortare att skriva, att söka information och att sortera i dokument. 

Detta kan tolkas som att effektiviteten inte är direkt kopplat till lärande, eftersom 

eleverna sammankopplade det med snabbhet i utförande.  

 

 

6.3.3 Självdisciplin 

Resultatet visar att det finns ett samband mellan bristen på självdisciplin och 

tillgången till Internet. Eleverna använder inte Internet enbart till att skaffa sig 

information och kunskaper. Internet är även en källa till nöje och därmed tar det bort 

fokus från lärarandet. Eleverna menar att det krävs självdisciplin för att kunna hålla 

sig ifrån användandet av Internet för nöjes skull. Detta stämmer med det Fuchs och 

Woessmann (2004) samt Wenglinsky (1998) för fram då de menar att Internet ska 

användas som ett arbetsredskap för att det ska ha en positiv effekt på lärandet.   

Enligt eleverna i studien krävs det även självdisciplin att ta ansvar för sitt eget 

lärande när det gäller språk. Vissa av eleverna vittnar om att Google Translate ligger 

nära till hands i stället för att själv skriva på engelska eller spanska, medan andra 

menade att det låg på det egna ansvaret att inte använda översättningsprogrammet.  

Detta stämmer med vad Jedeskog (2001) påvisar, att med den datorstödda 

undervisningen förväntas eleverna arbeta självständigt och att detta ansvarstagande 

yttrar sig på olika sätt: En del klarar av det och andra klarar det inte. Vissa av 

eleverna i denna studie klarade inte av att ta detta ansvar då de i stor utsträckning 

översatte från svenska till ett annat språk i stället för att själva stå för den skriftliga 

framställningen. Detta ledde till att de tappade kunskaper i språk 

Fuchs och Woessmann (2004) menar även att elever som läser webbsidor och 

kommunicerar via e-post presterar bättre än elever som sällan eller aldrig gör det. 

Några av eleverna i denna studie finner att kommunikation via e-post är viktigt för 

deras lärande och enligt Fuchs och Woessmann ska då dessa elever prestera bättre än 

övriga elever. Vad Fuchs och Woessmann (2004) menar med ”arbetsredskap” 

framkommer inte, inte heller om det måste användas som arbetsredskap till en viss 

grad för att det ska ha en positiv effekt på lärandet. Vad som inte framgår i denna 

studie är om de elever som nämnde kommunikation som en viktig faktor för deras 

lärande också använder Internet för nöjes skull och faktiskt finner det distraherande. 

Det framgår inte heller om dessa elever är så pass självdisciplinerade att de kan hålla 

sig ifrån nöjessurfning och att det är därför de ser Internet som positivt för deras 

lärande.  Otydligheten i resultatet i kombination med otydligheten hos Fuchs och 

Woessmanns, kan leda till frågan om elever som använder Internet som ett 

arbetsredskap också kan använda Internet för nöjes skull utan att det har en negativ 

påverkan på deras lärande? Eller måste eleverna strikt använda Internet som 

arbetsredskap för att uppnå en positiv effekt på sitt lärande?  
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6.3.4 Internet 

Även om eleverna i denna studie anser att det krävs självdisciplin för att använda 

Internet visar resultatet också att eleverna anser sig ha stor nytta av att använda 

Internet. Eftersom de inte använder sig av läroböcker i alla ämnen kräver 

utbildningen att de kan få information på annat håll och då är Internet nära till hands.  

Eleverna menar att detta ger dem bredare och djupare kunskaper. Detta stämmer 

överens med Fuchs och Woessmanns (2004) resultat som visar att tillgänglighet till 

Internet har betydelse för elevers inlärning och prestation. Vad som talar emot Fuchs 

och Woessmans (2004) resultat är att Internet kan ses som en bidragande orsak till att 

eleverna ansåg sig tappa kunskaper i språk. I stället för att själva skriva på till 

exempel engelska använde en del av eleverna Google Translate.  

Eleverna använder även Internet för att få handledning via mejl. Här finns kopplingar 

till Vygotskijs syn på lärande då han betonade socialt skapade inlärningsvillkor. Det 

eleverna i undersökningen idag klarar av att genomföra med hjälp av handledning 

kommer de senare att kunna genomföra självständigt, tolkat enligt Vygotskij. 

Handledningen de får via mejl skapar möjligheter för lärande och utveckling. 
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7 SLUTORD 

Det finns många aspekter som påverkar det egna lärandet och resultatet av denna 

studie belyste några av dem. Studien visade att eleverna fann det positivt att lära med 

datorer och att eleverna såg arbetet med datorer som effektivt. Samtidigt poängterade 

eleverna att arbetssättet är för självständigt och att de får jobba för mycket på egen 

hand samt att arbetssättet kräver självdisciplin. Självdisciplinen gällde främst 

Internetanvändningen. Eleverna fann Internet betydelsefullt för sitt lärande, men 

påpekade samtidigt att Internet är distraherande. Internet erbjuder mer än 

studiematerial och för att kunna använda Internet som ett arbetsredskap krävs 

disciplin.  

Vad eleverna i studien fann mest nödvändigt för sitt lärande, informationssökning, 

källkritik och Officepaketet, var också vad de kände sig mest osäkra på. Denna 

osäkerhet hade en negativ påverkan på elevernas lärande. Dock visade studien att 

eleverna ansåg att de lär sig mer av att använda datorer än vad de skulle ha gjort vid 

ett mer traditionellt arbetssätt. Många elever upplevde att deras kunskaper blev både 

bredare och djupare och att de kände sig förberedda för kommande högskolestudier.  

 

 

 

7.1   Förslag till vidare forskning 

Denna studie behandlade ämnet att lära med datorer och vad eleverna anser påverkar 

deras lärande. Undersökningen omfattade 14 elever och belyste deras åsikter kring 

lärande och datorer. För att få bredare och mer tillförlitlig bild av vad elever anser 

påverkar deras lärande vid datorstödd undervisning är ett förslag till vidare studier att 

göra en liknande undersökning som denna, men att den inkluderar flera elever som 

använder datorer som pedagogiskt verktyg.  

I denna studie gjordes ingen åtskillnad mellan kön. Under intervjuerna framkom det 

dock tydligt att flickor och pojkar hade olika syn på vad som påverkar deras lärande 

vid datorstödd undervisning. Det framkom även att flickor och pojkar hade olika 

förutsättningar och förkunskaper när det handlar om datoranvändning samt att 

flickorna kände sig mer osäkra på datoranvändningen än vad pojkarna gjorde. Ett 

annat förslag till vidare forskning är därför att inta ett genusperspektiv, och belysa 

skillnaderna mellan könen.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide 

 

 

1. Vilka kunskaper tycker du att du behöver för att använda datorn som ett 

verktyg för lärande?  

 

2. Hur påverkas ditt lärande om du saknar någon av dessa kunskaper? 

 

3. Hur ser du på dina kunskaper att använda Internet till informationssökning? 

 

4. Känner du dig någon gång ängslig eller osäker på att använda datorn i 

lärandesituationer?  I så fall när och i vilka sammanhang? Kan du beskriva 

hur din oro har påverkat ditt lärande? 

 

5. I vilka sammanhang känner du dig säker på att använda datorn? 

 

6. I vilka sammanhang känner du dig osäker på att använda datorn? 

 

7. Hur använder du Internet när du är i skolan? 

 

8. Vad tycker du är bra med att använda datorer för lärande?  

 

9. Vad tycker du är dåligt med att använda datorer för lärande?  

 

10. Hur uppfattar du datorn som ett effektivt hjälpmedel för lärande?  

 

11. Hur tycker du att datoranvändningen påverkar din arbetsbörda? 
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BILAGA 2 

 

Information angående undersökning 

 

Mitt namn är Ulrika Eriksson och jag är ansvarig för denna studie som ingår i mitt 

examensarbete. Jag går på lärarprogrammet och är inskriven på Linnéuniversitetet i 

Kalmar.  

Mitt syfte är att undersöka hur du som elev upplever att arbete med dator som 

pedagogiskt redskap påverkar ditt lärande. Resultatet av undersökningen kommer 

sedan att användas i forskningssyfte. För att få ett bra resultat behöver jag din hjälp 

då du har en erfarenhet av att lära med datorn som pedagogiskt verktyg som jag 

önskar att du vill dela med dig av.  

Undersökningen kommer att ske i form av en intervju. Ni kommer att intervjuas i 

grupp à 4-5 elever. Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och kommer att ske under 

skoltid. 

Ditt deltagande är frivilligt och både du och skolan kommer att vara anonyma. Vid 

ett eventuellt citat från intervjun kommer ditt namn inte att användas utan du blir 

hänvisad till som ”elev 1”. Om du under intervjuns gång känner att du inte längre vill 

delta har du rätt att avbryta. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan renskrivas. 

Efter renskrivningen kommer inspelningarna att raderas. Ingen annan än jag kommer 

att lyssna till inspelningarna och endast jag kommer att ha tillgång till det renskrivna 

materialet. 

Rektor eller undervisande lärare på skolan kommer inte att få ta del av resultatet från 

intervjuerna från mig. Dock kommer min uppsats att registreras i Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och där finnas tillgänglig i fulltext.  

Om du har frågor angående undersökningen eller vill ta del av mitt examensarbete 

när det är färdigt är du välkommen att höra av dig på nedanstående mejladress. 

 ulrika76eriksson@gmail.com  

 

Ett stort tack för ditt deltagande. 

Ulrika Eriksson 
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