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SAMMANFATTNING                                                                                                                                                                                                                                         

Linda Nilsson 

 

-Elevers användning av datorn och Internet i skolan 

 

-Pupils use of the computer and Internet in school  

 

                                                                                                            Antal sidor: 41 

 

Syftet med arbetet var att undersöka hur och till vad eleverna egentligen använder datorn i 

skolan. Eftersom jag inte alltid tyckte att deras arbete var effektivt och att de var dåliga på att 

söka fakta och information på Internet ville jag undersöka hur det förhöll sig lite närmare. 

För att få svar på mina frågor har jag gjort en enkätundersökning som dels är kvalitativ, men 

den är också kvantitativ eftersom en del frågor handlar om mängden tid, antal dagar etc. som 

eleverna spenderar vid datorn. Enkätundersökningen gjordes på två olika skolor, en med 

högre datortäthet och en med lägre för att utforska om det fanns någon skillnad mellan skolor 

med olika förutsättningar. Litteraturen som jag har använt mig av och kopplat till arbetet ger 

en tillbakablick över användning av datorer och IT i skolan och berör tidigare forskning kring 

ämnet.  

 

Resultatet visar att datorer och Internet används flitigt i skolan men har inte tagit över andra 

läromedelsformer. Det visar också att elever inte är effektiva när de söker information på 

Internet och att det finns en osäkerhet om hur man egentligen går till väga. Detta beror delvis 

på uppgifterna som tilldelas. Det kan också konstateras att eleverna inte är effektiva vid 

datorn i det avseende att de flesta vid varje tillfälle vid datorn använder Internet för privat 

bruk. Ungefär hälften trodde dessutom att de skulle bli effektivare i sitt skolarbete om Internet 

låstes för privat surfande. 

__________________________________________________________________ 

Sökord: datorkunskaper, datorn och Internet i skolan, IKT och pedagogik, IT och 

undervisning, webbsökning 
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INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund  

Jag är lärare i språk mot de senare åren och har arbetat på olika skolor främst i år 6-9 sedan  

2001. Jag har med åren sett ett ökat användande av IT i skolan både i undervisningen och på  

den fria tiden; på raster, håltimmar och dylikt. Jag har märkt att användandet av IT tar mycket 

av elevernas tid, det orsakar ofta bekymmer av olika slag och stör ibland skolarbetet. Jag 

tycker att eleverna är ganska ineffektiva när de använder Internet som informationskälla och 

verktyg till olika arbeten och att de håller på med mycket annat när de sitter vid datorn. Det 

verkar vara svårt att hitta bra och tillförlitlig fakta för dem trots att de är mycket vana 

användare av Internet. Därför blev jag intresserad av att undersöka saken närmare och ta reda 

på elevernas egna syn på användandet av IT i skolan. 

 

IT har sin självklara roll i skolan idag, och i styrdokumenten från-94 finns följande som 

styrker användande av IKT: 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” 
 (Lpo94, mål att uppnå i grundskolan, s.10) 

 

Och exempel på mål i kursplanen för svenska: 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 

-utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, 

tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga 

att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” 

 

– ”utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som 

hjälpmedel” 
               (Kursplan för Svenska, Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 ) 

 

Att det har hänt mycket med utvecklingen av IT även i skolan sedan Lpo-94 skrevs syns 

tydligt i den nya läroplanen, Lgr11, och följande har till exempel tillkommit under allmänna 

kunskapsmål: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola 

- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation skapande och lärande” 
(Lgr11, Kunskapsmål, s.11) 
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I den senaste kursplanen har det dessutom tillkommit en rad nya mål att uppnå på alla stadier 

som är relaterade till användande av IT. Här följer ett urval: 

Centralt innehåll, Svenska:  
 

 Årskurs 7-9: 

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska 

uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud 

samspelar. 

• Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för 

                      språkbehandling i digitala medier. 

• Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, 

till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och 

blogginlägg. 
(Lgr11, syfte i svenska, s. 92-93) 

  

I kursplanen för årskurs 1-3 ska man i svenska träna både handstil och att skriva 

på dator, liksom arbeta med texter som kombinerar ord och bild, till exempel film och 

interaktiva webbtexter. Redan här finns målet om att kunna hantera informationssökning i 

böcker, tidsskrifter och webbsidor för barn. I årskurs 4-6 tränar man på att skriva, disponera 

och redigera texter för hand och med hjälp av dator. Informationssökning tränas dessutom här 

i några olika medier och källor; uppslagsböcker, i intervjuer och sökmotorer på Internet. 

 

 

Utvecklingen av ny teknik går snabbt och skolan måste hänga med. Jag använder mig 

 själv av IKT i undervisningen emellanåt, främst när eleverna har eget arbete. Det kan vara att  

de till exempel ska söka information eller fakta, eller gå in på någon språksida på nätet för att  

träna ordkunskap eller annat. Många klarar detta bra och har inga problem med att  

disciplinera sig att göra uppgiften. Men en hel del elever har svårt att koncentrera sig och  

använder istället datorn till allt möjligt annat man kan syssla med när ständig uppkoppling  

mot Internet finns. I stort sett alla som sitter vid datorn gör annat samtidigt: spelar spel, letar  

låtar och klipp på Youtube, chattar på sociala medier osv. Det känns i princip alltid som att  

elevernas fria tid vid datorn blir ineffektiv eftersom tillgången till nätet är fritt. Paradoxalt nog  

är det ofta Internet som behövs som arbetsredskap när de gör arbeten och uppgifter vid datorn.  

Även om eleverna bara använder datorn som ”skrivmaskin” till en rent skriftlig uppgift i  

svenska tillexempel, kvarstår ju problemet med nätet som lockelse (jag har på senare år sällan  

stött på en dator som inte varit uppkopplad mot nätet) Jag har efter mina observationer blivit  

nyfiken på hur och när IT och Internet i skolan används av eleverna i olika sammanhang och  

hur effektivt användandet egentligen är.  
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När jag hade fastställt ämnet letade jag efter lämplig litteratur på lokala bibliotek 

och LIBRIS. Jag letade och hittade också en del forskning kring ämnet på skoverkets hemsida 

när jag sökte på orden elever och datoranvändning, datorn/IT i skolan och liknande. Jag har 

delat upp teoridelen enligt följande: först redogör jag för en analys av begreppet kunskap och 

berättar kort om Piagets idéer om kunskap och inlärning. Sedan ger jag en historisk 

tillbakablick om IT i skolan och redogör sedan för två olika perspektiv på användning IT och 

datorn i skolan. Teoridelen avslutas med en forskningsöversikt om informationssökning och 

lärande i skolan. 

Jag gjorde undersökningen på de två olika skolorna i november 2010 resp. 

januari 2011. Med den takt som IT utvecklas i samhället och därmed också i skolan vill jag 

klargöra att jag är medveten om att saker har hänt sedan den genomfördes. På den mindre 

skolan har situationen ändrats mycket och man har sedan ca ett år tillbaka gått över till Ipads 

istället för datorer och det har köpts in en Ipad per elev. På den stora skolan är antalet datorer 

per elev däremot densamma, dvs. 10 elever per dator och sättet att arbeta med datorerna har 

inte förändrats nämnvärt. Undersökningen och resultatet kan naturligtvis inte ändras i 

efterhand men det öppnar upp för intressanta eventuella uppföljningar inom området. 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att ta reda på vad eleverna använder datorn till, hur mycket den används i 

undervisningen, hur effektiva de är när de använder den till olika skolarbeten och uppgifter 

och hur bra de egentligen är på att söka fakta och information på Internet.  

 

1.3 Frågeställningar 

När och till vad används datorn/Internet i skolan/ i skolarbetet och hur mycket används den 

som arbetsredskap? På vilka sätt går eleverna till väga när de söker fakta och information på 

Internet?  Hur mycket tid läggs på skolarbetet vid datoranvändandet och hur mycket tid går 

till annat? På vilka olika sätt är eleverna effektiva vid datorarbetet? 

 

1.4 Avgränsningar 

I min undersökning är avsikten att undersöka hur eleverna på två olika skolor arbetar med 

datorn och Internet. Avsikten är inte att jämföra elevernas eller skolornas arbetssätt utan att 
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försöka utläsa om användandet av datorn var likartat trots att en skillnad fanns mellan dem 

vad gäller datortäthet och tillgång till datorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1.5  Begreppsförklaringar 
 
 

Lpo-94      Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

 (Lpo94: http://www.Skolverket.se/publikationer) 

 

Lgr11            Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Gällande från         

                      1 juli 2011 (Lgr11: http://www.Skolverket.se/publikationer) 

 

SÖ= Skolöverstyrelsen (Bolander 1995) 

 

TELDOK= Styrelsen i Telia AB:s dokument av tidig användning av teleanknutna 

informationssystem, främst IT-användning i arbetslivet. (Bolander 1995) 

 

IKT=  Informations och kommunikationsteknik (Säljö, Linderoth 2002) 

 

 

Snuttifiering= uppstyckning av information, fragmentisering (Maltén 1997) 

 

 

Konstruktivism= är skolbildning inom pedagogik som betonar att människor själva skapar och 

konstruerar kunskap i interaktion med omvärlden (Maltén 1997) 

 

 

Hyperlänk=  Vardagligt: länk, är ett ord eller ett avsnitt av en text som hänvisar till ett annat 

textavsnitt. (Limberg 2002) 

 

 

Söktjänst=  en webbplats som gör det möjligt att söka efter innehåll på Internet 

(Limberg 2002) 
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2 Litteraturgenomgång 

 
Forskning om kunskap och hur vi lär oss 

 

2.1 Begreppet kunskap 

Vad kunskap är kan inte lätt definieras. Maltén (1997) benar ut begreppet och menar att 

kunskapen kan ha många dimensioner och former. Han börjar med att skilja på ytkunskap och 

djupkunskap. Från början utgick traditionell undervisning från att eleven var en konsument av 

etablerad kunskap och att inlärning var imitativ; läraren eller läroboken fungerade som modell 

och förmedlade en slags andrahandkunskap. Enlig detta synsätt är kvantitet det bästa 

kännemärket på kunskap. I kontrast till denna ytliga faktakunskap sätts djupskunskap, som 

inte enbart är en fast uppsättning kunskaper utan är något som uppstår när människan bildar 

sig, alltså lär sig att förstå, hantera och ta ställning till nya och ej på förhand bestämda 

situationer. Man strävar här efter kvalitativ kunskap med mening och innebörd. I den 

sistnämnda kunskapstraditionen som bygger på insikt och förståelse blir eleven inte längre 

enbart en konsument utan i slutändan en producent och dess främsta kännetecken blir 

förmågan att just inse och förstå saker.  

  

Engelsmannen Basil Bernstein presenterade två liknande kunskapsperspektiv: antingen 

fokuserade undervisningen på ämnesinnehåll, det så kallade separerade perspektivet, där 

fakta överförs till en ganska passiv elev, s.k. förmedlingspedagogik. I detta ska förmedlas så 

mycket som möjligt för att ”kursen ska hinnas med” (Maltén, 1997:92). Risken är att 

kunskapen i slutändan blir fragmentarisk och bidrar till s.k. snuttifiering. Det andra 

perspektivet kallar han det integrerade, i vilket eleven aktivt skaffar sig kunskap via ett 

undersökande och experimentellt arbetssätt. Detta är inriktat mot verkligheten och omgivande 

samhällsförhållanden. Faktakunskapen i sig blir då inte slutmålet utan kunskapen i ett 

integrerat perspektiv; hela processen styrs av elevens aktivitet med frågor och 

problemlösningar. Istället för det fragmenterade får kunskapen därmed en helhet, blir 

holistisk, och ingår i en kontext. Den får, med andra ord, en mening (Maltén,1997). 

 

2.2 Kunskap-en process 

Maltén fortsätter att beskriva kunskap som en process, och menar att läraren måste utgå från 

barnets erfarenheter och bygga på kunskapen med hjälp av elevens aktiva kunskapssökande. 

”Varje människa rymmer en liten forskare inom sig” fortsätter han och menar att 

förutsättningarna numer ändrats (Maltén, 1997:94). Eleven är mer delaktig från början och lär 
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inte bara något som lärare och kursplan valt ut utan förväntas aktivt söka kunskap inom något 

som väckt av nyfikenhet och engagemang. Slutprodukten blir då en reflekterad kunskap, som 

eleven skapar genom sin egna insats: kunskapsspiralen snurrar vidare och  processen omfattar 

enligt (Hemberg, 1995 i Maltén, 1997) följande aktiviteter: ”att uppleva, uppmärksamma, 

vara nyfiken, undersöka, beskriva, analysera och handla” (Maltén 1997:94). Maltén avslutar 

med att konstatera att verklig kunskap är ett förhållningssätt, inte en förmåga att återge eller 

reproducera något och menar att någon statisk, slutlig kunskap inte finns. 

 

2.3 Piagets teser om kunskapsutveckling och hans betydelse för pedagogiken 

 Den inom pedagogiken kända forskaren Jean Piaget (1896-1980) analyserade bl.a. hur barn 

tänker i olika åldrar och hur kunskap och insikt utvecklas. Enligt honom är människan i 

grunden nyfiken och aktiv och just där finns grundförutsättningen för barnets 

förståndsutveckling. Han menar att det är meningslöst att undervisa barn om sådant de inte är 

mogna för eftersom de inte tänker som vuxna, därför måste vi skapa variation i våra strategier. 

Barn lär sig bäst på olika sätt och därför måste skolan anpassas till barnet. Beroende på 

barnets mognad erövrar det sedan kunskap genom aktivt elevarbete. Man måste utgå från 

barnens nyfikenhet och de måste fostras till att vara kreativa, de ska konstruera sin version av 

omvärlden. Denna tes har kallats för konstruktivism (Maltén,1997).  

 

Ett av Piagets grundgrepp var tesen om den anpassningsprocess eller adaption som ständigt 

pågår i våra hjärnor vid intellektuell stimulans. Begreppsutvecklingens område var enligt 

Maltén Piagets största förtjänst: forskningen om hur begreppen uppstår och hur individen 

strävar efter kognitiv jämvikt på en mer avancerad kunskapsnivå. Mer konkret alltså vad som 

händer i hjärnan när vi tar in nya kunskaper. Men förebildlig har också hans övertygelse om 

att människan är utvecklingsbar i samspel med omgivningen varit och även hans syn på den 

aktiva elevrollen är betydelsefull. Det är enligt Piaget viktigt att motivationen huvudsakligen 

kommer från individen själv. Han har också viktiga idéer om vilka kvalitéer lärarens möte 

med eleven bör innehålla: t.ex. att kommunicera på barnets mognadsnivå, att visa barnet 

uppskattning och tilltro och att stimulera dess aktivitet och kreativitet. 

Piaget fokuserar på hur undervisning och lärande skall genomföras snarare än vad som skall 

läras. Han menar att utbildningsmålen är en angelägenhet för samhället: dels ska de innefatta 

den kunskap som den vuxna generationen kommit fram till i nuläget och dels förbereda för 

framtiden genom att öva barnen att formulera och lösa problem, dvs. att lära dem att lära. 
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Utbildningens övergripande mål skall enligt honom vara att skapa individer som kan göra nya 

saker (Stensmo, 2007). 

 

3. IT i skolan 

3.1 Kort historik 1960-2000 

I sin detaljrika rapport IT i skolan (Bolander, 1995) redogörs för utvecklingen av IT och 

datoranvändning i skolan och först ges en tillbakablick: 

Under 1960-talet utvecklades programmerad undervisning som baserades på 

undervisningsteknologiska synsätt. Det fanns under denna tid stort behov av att på kort tid 

utbilda kvalificerad arbetskraft för i första hand industrin. Den programmerade 

undervisningen använde i vissa fall programmerade undervisningsmaskiner. Dessa 

undervisningsmaskiner var ibland datorer där användningen utvecklades från 

färdighetsträning mot komplicerade uppgifter av intellektuell typ. Under 1970-talet bedrevs 

visst utvecklingsarbete bl.a. inom SÖ med avsikt att ge kunskapsunderlag om hur 

undervisning med datorer skall ske. SÖ ville genom forskning och utvecklingsarbete skaffa ett 

säkert beslutsunderlag för den framtida strategin beträffande tekniska hjälpmedel i 

utbildningen. Vid högskolorna och universiteten pågick under denna tidsperiod försök och 

utvärderingar av olika hjälpmedelssystem i utbildningen. Stort intresse fanns tidigt för att 

finna lämpliga former för distansundervisning. I mitten av 1980-talet bildades 

dataprogramgruppen vid Utbildningsdepartementet med uppgift att bl.a. beskriva skolans 

behov av och krav på dataprogram samt inventera och utpröva på marknaden befintliga 

dataprogram. I betänkandet från Dataprogramgruppen anges b.la. att det grundläggande 

motivet för att använda datorer i undervisningen är att utveckla och förbättra undervisningen. 

På 90-talet skedde en omfattande utlokalisering av resurser. Resurserna fördes ut till lokala 

skolor och högskolor där egen planering och verksamhetsinriktning allt mer fick styra 

fördelningen. Ansvar för läromedel, fortbildning, utveckling och undervisningsorganisation 

blev därför en kommunal eller lokalt politisk fråga. Med de nu friare förutsättningarna och 

ökade intresset för högkvalitativ och effektiv utbildning ändrades inställningen till datorer, 

kommunikationssystem och andra informationsteknologiska hjälpmedel. Bolander skriver 

vidare om nuläget (läs: 90-talet) att flera förlag och företag har varit engagerade i omfattande 

utvecklingsprojekt inom datautbildningsområdet under det sista årtiondet. Projekten har i 

allmänhet varit ambitiösa och omfattande med stora ekonomiska insatser (Bolander 1995). 

Skolverket har sedan 1992 haft i uppdrag att främja utvecklingen av och genomförandet av 
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den nationella datorpolitiken på skolans område. Uppdraget har varit formulerat på olika sätt 

över tid men huvudinriktningen har varit densamma: Att utveckla och driva ett nationellt 

skoldatanät, att bygga upp ett nätverksbaserat resurscentrum för IT-baserade läromedel, att i 

samråd med övriga intressentmyndigheter utveckla ett informationssystem inom 

utbildningsområdet med huvudsaklig inriktning på skolans behov. Uppdraget kompletterades 

2003 med att även omfatta ansvaret att utveckla ett strategiskt program för mjuk infrastruktur 

för informationshantering inom utbildningsområdet. 

 

Här följer en kort beskrivning av aktiviteterna i uppdragets huvuddelar: 

Skoldatanätet: 

Regeringsuppdraget Det svenska Skoldatanätet syftar primärt till att utveckla IT-

användningen i skolorna i enlighet med styrdokumentens grundsyn. Skoldatanätet vill genom 

att lyfta fram bra tjänster och resurser stimulera användningen av IT som ett aktivt, skapande 

och kommunikativt redskap i undervisningen. 

 

Nätverksbaserat resurscentrum för IT-baserade läromedel: 

Skolverket har regeringens uppdrag att driva ett nätverksbaserat nationellt resurscentrum för 

läromedia. Resurscentret driver flera samarbetsprojekt inom området informationsteknik, 

pedagogik och skolutveckling. Gemensamt för dessa är att de ska bidra till lärarnas 

kompetensutveckling så att de kan stödja sina elever i att producera egna läromedel, ge 

eleverna ett källkritiskt förhållningssätt och metoder för att använda nya medier som verktyg 

för eget skapande och lärande.. 

 

Ett strategisk program för mjuk infrastruktur för informationshantering inom 

utbildningsområdet: 
 

Uppdraget kompletterades 2003 med att även omfatta ansvaret att utveckla ett strategiskt 

program för mjuk infrastruktur för informationshantering inom utbildningsområdet. 

Syftet med skolverkets regeringsuppdrag för att främja IT-användningen i 

skolan (beskrivet ovan) har varit att utveckla skolan till en digital lärmiljö och att utveckla 

elevernas digitala kompetens. Internationellt har EU definierat digital komptetens som en av 

åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. I definitionen digital kompetens ingår 

grundläggande färdigheter i datoranvändning men också färdigheter om en säker och kritisk 

användning av tekniken. 

(http://www.skolverket.se/publikationer 21.11.2011) 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1487
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Tillgången till datorer  

Skolverket har i en delrapport från 2009 visat att datortätheten är högre i gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen än i grundskolan. I genomsnitt går det 6 elever per dator i den kommunala 

grundskolan och 4,5 per dator i fristående grundskolor. Motsvarande kvoter i gymnasieskolan 

är 2.5 resp. 1.6 elev per dator. I vuxenutbildningen är snittet 2.7 studerande per dator 

(Skolverket, 2009). 

 

3.2 IT i skolan, två olika perspektiv 

3.2.1  Lars Bolanders rapport (Teldok) 

Bolanders rapport som nämndes ovan är ett bidrag till information om det expansiva IT-

området inom skolutbildningen. Avsikten är att belysa förutsättningar och möjligheter med IT 

i skolan genom ett exempel på grundläggande uppfattningar om och erfarenheter av 

utbildningar och IT (Bolander1995).  

 

 Bolander är en eldsjäl inom området och redan i första kapitlet tas flera fördelar med IT i 

utbildningen upp: ”I IT-system kan eleven röra sig fritt i informationsmaterialet. Eleven kan 

själv repetera, välja nivå och omfattning på den information som är intressant. Eleven får 

arbeta i lugn och ro. Ingen ”avlyssnar” de frågor man ställer till systemet och utrymme finns 

för intima och privata frågor och svar…” osv. (Bolander 1995:6). Han menar vidare att det är 

till stor fördel när det gäller individanpassning: ”Den långt gångna individualiseringen som 

möjliggörs i IT-system medför att samma informationsmaterial kan användas av elever inom 

olika skolstadier och med varierande social bakgrund. Med interaktiva inlärningssystem som 

ökar inlärningstakten och där varje elev själv utvecklas efter egna förutsättningar och egen 

inriktning kommer lärarens roll ”att veta och kunna bäst” med barn som detaljstyrs, att ändras 

till en roll som innehåller mer projektledning och organisation” (1995:2). Vidare spår han 

stora grundläggande förändringar vad gäller skolans utformning och på elevernas ansvar: 

”Klasserna kan brytas ned och klassrummen och den fysiska skolan kan förändras…Eleven 

kan tillsammans med läraren öka ansvaret för sina studier och formulera sin egen kursplan, 

arbetsplan och timplan”. Lärarens roll blir under arbetets gång att handleda, stimulera och 

stötta eleven” (a.a.) 
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3.2.2 Skolverkets undersökning om datorn i undervisningen 

För att få en bild av hur IT utvecklats i skolan har Bolander sammanställt de insatser som 

gjorts inom regeringskansliet, Skolverket och vissa företag för att främja IT-användningen.  

Han berättar bl.a. om en undersökning som gjorts av Skolverket i samband med Linköpings 

universitet där dataundervisningen kartlades. Man kom fram till att undervisningens kvalitet 

dels berodde på tillgång och resurser vad gäller utrustning och datorsalar, men framför allt på 

lärarnas datakunskaper. Okunskapen begränsade utnyttjandet av datorstödd undervisning. 

Dock fanns ”eldsjälar” som kämpade för att driva datoranvändningen vidare. (Bolander, 

1995). Datorstödd undervisning visade sig ha många positiva effekter för inlärning och 

undervisning: Skolarbetet blir roligt, spännande och mer varierat och elever blir mer 

motiverade och koncentrerade. De får stärkt självförtroende och jämför sig inte med andra. 

Eleven arbetar i sin egen takt och får direkt respons. Samarbete och gemenskap stärks 

eftersom man hjälper varandra. Svagpresterande elever förbättrar sina prestationer mycket 

snabbare än genom konventionell undervisning och det är ett utmärkt hjälpmedel för elever 

med motoriska problem. Undervisningen kan vara en morot för ”tröga elever” men också en 

stimulans för ”duktiga”. Dessutom ökar den matematiska förståelsen med hjälp av 

kalkylprogram (a.a.) 

Man kom också fram till att datorer är värdefulla verktyg i skolan som ger 

förbättrad kvalitet på undervisningen och inlärningen. Eleverna får mer gjort, undervisningen 

blir intressantare, mer varierad och datorerna bidrar till nya metodiska lösningar i 

undervisningen. Däremot visade det sig att datoranvändning innebär en ökad arbetsinsats för 

lärarna, och i deras insats fanns det brister (Bolander, 1995:4). 

 

3.2.3 Brist på kompetenta lärare i dataundervisningen 

Den ovan nämnda undersökningen visar att datorn är ett värdefullt och uppskattat redskap, 

men att det behövs satsningar för att få en kvalitativ och fungerande datorundervisning. Brist 

på resurser men framför allt brist på kompetenta lärare gör att en meningsfull 

dataundervisning inte är möjlig. Det visade sig också att i många skolor fanns en ”eldsjäl” 

som var ensam ansvarig för hela dataundervisningen. Kontentan blev alltså att det behövdes 

fortbildning av lärarna för att få en framgångsrik datorundervisning. 

Lärarna visade sig vara positiva till fortbildning och framför allt ville de stärka kompetensen 

kring pedagogiska tillämpningar av datorundervisningen. 

I övrigt spred sig den datorstödda undervisningen bland alla ämnen. Tidigare 

användes datorer mest i naturvetenskapliga och tekniska ämnen men numer var det vanligt 
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också bland humanister och ekonomer; datorn ansågs som ett generellt hjälpmedel i 

undervisningen oavsett ämne (Bolander, 1995). 

 

Att skolan har ändrats och håller på att ändras vet alla som verkar i skolan och som har sett 

informationssamhället växa fram. Bolanders arbete med att syna utvecklingen med IT i skolan 

är viktig och i förordet kan man få ett perspektiv på vilken stor uppgift skolan har när det 

gäller IT: 

Dagens lärare är också morgondagens lärare vilket inte bara ställer krav på 

dem idag utan också nya krav under den fortsatta utvecklingen. 

Samhällsutvecklingen genom IT går snabbt och man kan nu ser så klara 

riktningar att man inom skolan kan bygga system och arbetsmetoder som håller 

samma utvecklingstakt som samhället i stort. Detta är viktigt eftersom det är i 

framtidens samhälle eleverna skall verka och vara med att utveckla. Skolans 

ansvar har aldrig varit större vad gäller lyhördhet, anpassning och 

utveckling(a.a.1995:5). 

 

3.3 Säljö och Linderoths rapport (It och skolans lärkultur) 

Jonas Linderoth och Roger Säljö forskar inom områdena pedagogik och IT vid Göteborgs 

universitet och har i boken Utmaningar och e-frestelser, IT och skolans lärkultur skrivit om 

IT i skolan där utgångspunkten har varit att förstå hur IT påverkar och utmanar traditionella 

sätt att undervisa och lära. IKT ska enligt dem inte ses som någon genväg eller magisk 

pedagogisk teknik som förespråkarna påstått utan dess plats och roll menar de måste avgöras 

av dem som verkar i skolan (Säljö, Linderoth, 2002). 

 

När man läser om alla fördelar med IT i skolan beskrivet av eldsjälar som ovan är det lätt att 

bara se tekniken som positiv förnyelse och effektiviseringen den ger. Säljö och Linderoth som 

verkar inom området pedagogik ser på det hela med andra ögon och ger intressanta 

perspektiv: Den enklaste uttolkningen av informations- och kommunikationsteknikens inträde 

på scenen är enligt dem att lärandet skulle bli bättre och effektivare i en linjär bemärkelse. 

Detta är också en vision som används i reklam om IKT-produkter. De menar att vi under de 

gångna decennierna har sett en hel del mer eller mindre våldsamma överdrifter om hur 

informationstekniken skulle komma att revolutionera lärandet, riva klassrummen och göra 

skolan onödig. Oftast har dessa överdrivna och helt okritiska förutsägelser om teknikens 

välsignelser spridits av personer som haft ganska ytliga insikter i de villkor under vilken skola 
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och utbildning arbetar. Enligt dem måste man i detta sammanhang vara medveten om att skola 

och utbildning är en av de viktigaste marknaderna för denna industrisektor. Tillverkarna av 

datorer, programvaror, nätverksutrustning och allt annat som tillhör tekniken har helt enkelt 

varit beroende av att skolor och andra delar av utbildningssystemet köpt in deras produkter 

(Säljö, Linderoth, 2002). 

 Mot bakgrund av detta kommer den enkla uttolkningen om 

informationsteknikens effektivitet i ett annat ljus: Säljö och Linderoth skriver apropå 

tillverkarnas beroende av utbildningssektorn att ”Retoriken om IT och det nya lärandet 

därmed kan förstås utifrån andra grunder än omsorgen om skolan, dess elever och lärare ” 

(a.a.2002:11).    

 

3.4 IT och förändring av skolan och lärande 

Läsande, skrivande, insamling och lagring av information, problemlösning och andra 

aktiviteter förändras radikalt när tekniken gör intåg i allt fler domäner i samhället. Till dessa 

förändringar, menar författarna, måste skola, förskola, fritidshem och alla andra miljöer som 

bidrar till lärande, förhålla sig. Men frågan vad detta innebär för lärande och undervisning är 

till stora delar fortfarande öppen. Den måste bevaras utifrån en analys av hur 

kunskapsbehoven och färdigheterna förändras när informationstekniken blir utgångspunkt. 

Säljö/Linderoth pekar på att det är viktigt att ha i åtanke att IT inte har utvecklats med sikte på 

att främja lärande eller skolans utveckling. Denna koppling, menar de, är en 

efterhandskonstruktion, och det är långt ifrån första gången en sådan koppling mellan ny 

teknik och undervisning görs utan drömmen om en mekanisering av undervisning har levt 

under hela 1900-talet (2002). De berättar vidare om en mycket intressant analys som gjorts av 

Larry Cuban om samspelet mellan teknikutveckling och skolans verksamhet: Han visar i sin 

bok Teachers and machines: The classroom use of technology since 1920 att flera nya 

tekniker som utvecklats under 1900-talet förutspåtts revolutionera undervisningen med i 

princip samma argument som använts i samband med informationstekniken. Tomas Edison 

uttalade t.ex. redan 1922 följande om den tidens stora genombrott filmen: ”It is destined to 

revolutionize our educational system and that in a few years it will supplant largely, if nor 

entirely, the use of textbooks” (Cuban, 1986:9) Senare har liknande påståenden gjorts om 

radion, televisionen, bandspelaren och videon. I relation till alla dessa tekniker har 

förväntningarna blåsts upp och den traditionella skolgången har förutsatts vara på väg ut till 

förmån för det nya mediet. Retoriken har varit liknande: det nya mediet har beskrivits som 

modernt och tidsenligt. Klassrummet skulle öppnas mot världen, möjligheterna till 
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individualisering skulle öka och så vidare. Den traditionella undervisningen med lärare och 

böcker har beskrivits som gammalmodig och ointressant för eleverna. Efter en relativt kort tid 

har dock bruket av det nya mediet avtagit. Det har funnit sin plats i skolan, men i allmänhet 

som en mycket begränsad del av verksamheten (Säljö, Linderoth, 2002). Forskarna menar att 

Cubans text är intressant därför att den så tydligt tar lärarens och skolans situation som 

utgångspunkt för analysen. En tänkvärd slutsats som Cuban drar av sin analys är till exempel 

att tekniska innovationer har lett till ganska blygsamma förändringar i undervisningen, och att 

man inte kan påvisa att lärandet har blivit mer effektivt eller produktivt efter teknikens 

framfart (a.a 2002) (En Ytterligare slutsats är att lärarna framstått som gammalmodiga i 

slutändan, eftersom de stora visionerna inte lett till de förmodade resultaten: argumenten har 

blivit att eftersom skolan och särskilt lärarna inte kunnat exploatera teknikens landvinningar 

fullt ut, har de framstått som konservativa och ovilliga till förändring.) Enligt Säljö är det 

riktigt intressanta med Cubans analys att de lösningar som tekniken erbjuder inte är lösningar 

på de problem och utvecklingsbehov som lärare menar att de har i sitt arbete. En enkel insikt 

egentligen, menar de, men undrar varför den inte hörs på ett tidigare stadium i debatten. Deras 

slutsats av analysen är insiktsfull och man kan förstå att de har en inblick i den värld det 

faktiskt handlar om: ”Framgångsrik utveckling av skolans undervisningsformer och 

förhållningssätt måste bygga på att lärare (och elever) uppfattar att en teknik tillför något av 

värde till det man redan gör eller vill göra” (a.a. 2002:22). 

 

3.5 Informationssökning och lärande. En forskningsöversikt 

En hel del forskning har gjorts om barn och ungdomars informationssökning i relation till 

lärande via olika informationssystem. Limberg har i en rapport utgiven av Skolverket (2002) 

försökt sammanställa dessa, och man börjar med att titta på skoluppgifternas ursprung och 

utformning, eftersom det är här informationssökning i skolan börjar.  

 

3.5.1 Skoluppgifter med ett undersökande arbetssätt.  

I en skoluppgift där det ingår informationssökning är uppgiftens ursprung och formulering 

viktiga. Limberg berättar om uppgifter som av Meilssa Gross delats in i ålagda uppgifter, 

externally motivated (som elever fått av lärare) och uppgifter med ursprung i nyfikenhet av 

individen själv, internally motivated (självvalda uppgifter). Gross har i en undersökning gjord 

på tre amerikanska grundskolor funnit att de ålagda uppgifterna svarade för 32-43% av de 

uppgifter som eleverna arbetade med. Dessutom visade resultatet att antalet ålagda uppgifter 

ökade med barnens ålder. Gross (2000) förmodar att andelen ålagda uppgifter ökar med 
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barnens ålder, eftersom de yngsta barnen i underökningen primärt använde biblioteket till att 

få svar på sina egna frågor medan de äldre till mer än 50% arbetade med uppgifter som 

tilldelats dem av lärare. Problemet med denna typ av uppgifter, menar hon, är inte bara risken 

att barnen tycker uppgifterna är ointressanta och irrelevanta utan även att de kan missförstås 

av dem (Limberg, 2002). Nedan följer några exempel på undersökningar som påvisar att 

uppgifterna skapar osäkerhet hos eleverna. 

 

3.5.2 Undersökningar om skoluppgifter med ett undersökande arbetssätt 

Den amerikanska forskaren Carol Kuhlthau (Kuhltau,1993 i Limberg, 2002) tar upp aspekter 

om pålagda uppgifter gällande informationssökning: skolelever upplever en osäkerhet i 

arbetets inledningsfas, en osäkerhet som lätt kan ge upphov till olust och känslor av 

förvirring. Watson (Watson,1999 i Limmerg, 2002) har i en serie intervjuer med 15-16-

åringar kommit fram till att det finns skillnader i deras attityder till informationssökning på 

Internet när det gällde skolarbete och privata intressen: Informationssökning för personliga 

intressen gjordes med avspändhet och självsäkerhet, men inställningen till 

informationssökning för skoluppgifter präglades av osäkerhet och en känsla av inkompetens. 

Nya Zeeländarna Moore och St George (Moore, St George,1991 i Limberg, 2002) kritiserar i 

en undersökning lärares omedvetenhet om hur komplex undersökningsprocessen är: Projekt 

med för breda teman som t.ex. ”Fåglar”, menar de, är för vaga och behöver formuleras om till 

mer konkreta frågor som barn kan söka information om. Vidare kom de fram till att barnens 

begränsade kunskapsbas gör att det blir svårt att få fram lämpliga utforskande frågor. De fann 

också att det inte heller är ovanligt att barn anpassar uppgifter till information som finns 

tillgänglig för dem, t.ex. genom att byta fokus eller objekt i uppsatsen. Mc Nicholas och Todd 

(Mc Nicholas, Todd, 1999 i Limberg, 2002) har i sin forskning kommit fram till att 

svårigheter att söka information på webben förvärras av skoluppgifter som är dåligt anpassade 

till ett forskande arbetssätt. Därför menar de, måste lärarna bl.a. se till att: 

•Ge meningsfulla uppgifter relaterade till kursens syfte 

•Se till att eleverna behärskar de informationssökningsfärdigheter som krävs för att kunna 

genomföra uppgiften 

•Konstruera uppgifter som kräver kritiskt tänkande 

•Ge uppgifter som är anpassade till elevernas förkunskaper och utveckling (Limberg 

2002:38). 
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En svensk undersökning om pedagogers arbetsmetoder vid webbanvändning har också gjorts: 

Bergman (Bergman,1999 i Limberg) har kunnat konstatera att det finns ett bristande 

engagemang hos eleverna för skoluppgifterna och kreativa försök att fördröja eller skolka från 

arbetet har också märkts. Hon kopplar detta till den pedagogiska metoden och konstaterar att 

ett undersökande arbetssätt med problemlösning och handledning från lärare sällan 

förekommer; det vanligaste sättet att jobba på verkade vara att ge eleverna ett område eller 

tema att söka information om för att sedan redovisa detta enskilt eller i grupp. Om 

skoluppgifterna säger hon följande: 

De måste ha en avgränsning och relevans eftersom information som rör stora 

ämnesområden och teman som inte avgränsas kan ta lång tid att söka. Detta 

kräver lämplig handledningsmetodik om Internetanvändning anpassad för 

grundskolan. Ett sätt att bidra med hjälp för detta har varit skapandet av 

skoldatanätet med länkskafferier. Flera elever kände dock inte till Skoldatanätet 

eller Skolverket och några elever associerade till ”tråkigt” då de mötte dessa 

ord (Bergman, 1999 i Limberg, 2002:38-39) 

 

Forskningen ovan om informationssökning vid skoluppgifter påvisar att: elevernas beteende 

när de söker kan förutspås i skoluppgifternas konstruktion. Om de kommer att klippa och 

klistra eller om de kommer att reflektera och fundera över informationen de får fram beror i 

många fall på hur kraven i en uppgift uppfattas och på vilka vanor de har (a.a.). 

 

3.5.3 Elevers informationssökning på webben 

Det ligger i tiden att undersöka hur skolelever använder webben och Limbergs rapport tar upp 

aspekter och studier som försöker att kartlägga följande: pedagogiska möjligheter som 

webben erbjuder, problem som elever möter och några idéer som kan öka möjligheterna och 

minska problemen. Först några korta fakta om webben: Webben kan beskrivas som en 

fulltextdatabas med 20 miljarder dokument. Som sökare kan man ha som strategi att söka på 

nyckelord för att surfa via s.k. hyperlänkar. Det finns många söktjänster som Google, Yahoo, 

m.fl. och redan 1998 fanns över 100 kommersiella söktjänster. Att välja rätt söktjänst, skriver 

Bilal (Bilal, 2000 i Limberg, 2002) är en viktig del i webbsökning eftersom olika sökmotorer 

hittar olika dokument trots att samma sökord har använts. Vid användning av Internets 

databaser finns inga krav på att dokumenten ska hittas genom en kontrollerad vokabulär, utan 

alla som lägger ut information/text på Internet kan välja med vilka ord/termer dokumenten ska 

beskrivas. Webben är kommersiell och många förser sina webbplatser med irrelevanta 
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söktermer -ett sätt att få fler besökare. Sökaren får därmed många träffar som inte har något 

att göra med faktiska ämnet hon/han letar efter (Limberg, 2002). 

 

I en informationsvärld som beskrivs ovan krävs kunskap och färdigheter och för att kunna 

utnyttja webben med framgång. Barn bör alltså lära sig om webbens egenskaper i skolan, hur 

man söker och hittar information och hur man bedömer kvalitén på den. Limberg menar 

vidare att webben inte garanterar en positiv effekt på lärande utan att utfallet beror på flera 

faktorer: materialets presentation i förhållande till uppgiftens krav, vem användaren är och 

vad den kan, syfte, hur man använder sökstrategier och vilken förståelse man har för 

uppgiften. Ett samspel måste alltså ske mellan den information man tar in och vad man gör 

med den för att man ska kunna lära sig på bästa sätt (Limberg 2002) 

 

3.5.4 Användning av träfflistor och webbverktyg 

Wallace och Kupperman (Wallace, Kupperman, 1997 i Limberg 2002) gjorde en studie om 

hur elever sökte information på webben redan 1997 som fortfarande anses som betydelsefull. 

Uppgiften om ekologi uppmanade till ett forskande arbetssätt och eleverna fick en 

introduktion i ämnet och undervisning i sökstrategier. Ändå nådde de inte särskilt stor 

framgång med uppgifterna. Typiskt beteende var följande: de ägnade träfflistorna liten 

uppmärksamhet, de blev inte särskilt engagerade av materialet utan flyttade snabbt från sida 

till sida utan att ge sig tid att läsa innehållet. De verkade förflytta sig när de surfade men de 

gick inte långt från träfflistans trygghet, så kallad ”looping”. Detta jämförde forskarna med 

hur en lärobok används för att hitta något snabbt: träfflistor användes som 

innehållsförteckningar som man snabbt ögnar igenom för att hitta den rätta sidan där svaret 

finns. I ett annat projekt gjort av Kafai och Bates (Kafai, Bates, 1997 i Limberg, 2002) var 

syftet att utveckla barns förståelse för Internet och och att utveckla kritiskt tänkande. De fann 

att barn endast motvilligt läste igenom sina sökresultat. Beskrivningar av träffar i träfflistan 

var missvisande och svåra att förstå och det visade sig att barnen endast läste titlarna . 

 

När det gäller användning av webbverktyg har man till exempel kommit fram till följande: 

Elever lär sig använda webbverktyg (webbläsare, hyperlänkar och söktjänster) utan problem 

men de använder dem på ett naivt sätt enligt Kuppermann. Han fann också att bakåt-knappen 

användes konstant och att det är frågan om ovana och att det tar tid och träning att lära sig 

webbens funktioner. Bilal (Bilal, 2001 i Limberg, 2002) kom också fram till samma 

ineffektiva användande av bakåtknappen. Han fann också att man återvände till tidigare 
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besökta webbsidor genom att mata in exakt samma sökformulering upprepade gånger i 

samma söktjänst och sedan ögna igenom träfflistan i hopp om att känna igen den eftersökta 

sidan. Detta visar, menar han, att användarna inte känner till andra mer effektiva funktioner. 

Large och Beheshti (Large, Beheshti, 2000 i Limberg 2002) kom fram till att barn i 12-13-

årsåldern var ineffektiva webbanvändare och hade inadekvata kunskaper om webbnavigering. 

Få barn i deras studie förstod sig på att kombinera söktermer, söka via URL eller vitsen med 

att spara intressanta webbplatser, göra bookmarks. De föredrog att upprepa sina sökningar 

genom att skriva ned allt de kunde minnas av en tidigare sökning i hopp om att återfinna en 

vis intressant sida (Limberg, 2002). 

 

3.5.5 Rekommendationer och sammanfattning 

Limberg konstaterar att de rekommendationer som kom fram efter studier som de 

ovanstående var bl.a. att lärare och elever bör få formell undervisning i webbsökning. (Annars 

löper man risken att Internet inte kommer att förbättra lärande och att elever riskerar att 

utveckla vanor som direkt motverkar lärande). Man bör anpassa skoluppgifter till mediet för 

att undvika att webben endast används för att hämta informationssnuttar där ingen 

bearbetning krävs. Bergman (Berman, 2001 i Limberg, 2002) anser att det främst är 

bibliotekarier som besitter kunskap om informationssökning men att deras kunskaper sällan 

efterfrågas. Skolbibliotek är en central plats för informationssökning, menar hon, och 

skolbibliotek bör vara en central plats för informationssökning för lärare och elever; den kan 

vara en pedagogisk resurs när barn ska söka och bearbeta information från Internet. 

Man blir alltså inte en sofistikerad webbanvändare utan undervisning. Datorvana 

leder inte automatiskt till utvecklade navigeringsfärdigheter, hjälpfunktioner används ytterst 

sällan. Barn föredrar att använda söktjänster, trots att de vore bättre hjälpta av att använda 

webbkataloger. Webbsidor och söktjänster är sällan anpassade till barn och deras 

kategoriindelning kan försvåra för barn som söker på skolämnen. Elevers kunskaper om 

Internet hör till den egna ungdomsvärlden, medan deras kunskaper om informationssökning 

till skolarbete behöver utvecklas (Limberg, 2002).  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

För att uppnå syftet och få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra en 

enkätunderökning på två olika skolor. Undersökningen är dels kvantitativ men också 

kvalitativ, vilket förklaras nedan. 

Jag valde att göra en enkätundersökning som enligt Trost (20010) är ett 

frågeformulär, ett slags mätinstrument med vilket människors beteende, åsikter och känslor 

mäts. Problem kan finnas med enkäter som har öppna svar enligt honom: om den har öppna 

frågor kan det vara tidskrävande att gå igenom svaren och finnas svårtolkade handstilar. Men 

finns det inte öppna svar kan endast givna svarsalternativ bli begränsande och onyanserade. 

Fördelen, menar han är att de är enklare att sammanställa (a.a. 2010) Jag valde i min enkät att 

både ha på förhand givna svarsalternativ och öppna eftersom jag dels var ute efter 

kvantitativa, mätbara svar men även reflekterande svar och personliga åsikter. 

Det finns olika metoder att bearbeta information, de kallas kvantitiva och 

kvalitiva metoder. Vid kvantitativa metoder anges resultatet ofta i siffror och tabeller och 

riktar sig mot jämförelser medan den kvalitativa granskningen bygger på en annan kunskap 

om människors sätt att vara och leva (Patel, Davidsson, 2003). Enligt Bryman (2002) 

innefattar en kvalitativ undersökning att tyngden ligger på orden. Det är ett tolkande synsätt 

där fakta inte kan mätas. 

Den förstnämnda metoden valdes därför att jag behövde konkreta, kvantitativa 

svar på hur mycket datorn användes (mängden tid), hur mycket den användes som 

arbetsredskap till skolarbeten respektive till privata ärenden (jämförande) och hur mycket 

Internet användes under skoltid till skolarbete respektive privat surf (tid och jämförande). 

Undersökningen består av en del med frågor där det är 4-6 olika valbara svar 

som handlar om t.ex. tidsåtgång vid datorn, antal dagar man använder den per vecka, vilka 

ämnen man använder datorn till m.m. Den andra delen av undersökningen innehåller öppna 

frågor istället. I den del av undersökningen har jag tolkat svaren kvalitativt. Här ville jag få 

fram åsikter och synsätt om datoranvändning, tillvägagångssätt etc. och då är det just orden 

som bli viktiga och följaktligen måste tolkas. 
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4.2 Urval 

Jag genomförde enkäten på två olika grundskolor i en medelstor kommun i södra Sverige. 

Den första grundskolan är en ganska stor skola på en av de större orterna utanför staden och 

har relativt låg datortäthet: 300 elever på högstadiet med 30 datorer, alltså 10 elever per dator. 

Den andra är en mindre idrottsinriktad skola närmare staden med större datortäthet: 30 datorer 

och 168 elever, alltså 5.6 elever per dator. Jag valde avsiktligt två olika typer av skolor med 

olika tillgång till datorer för att se om jag kunde utröna några skillnader utav detta. De 

intervjuade barnen/ungdomarna är 15-16 år och går sista terminen i nionde klass. Enkäterna 

delades ut i två ungefär jämnstora klasser i år 9. De äldsta eleverna på skolan valdes ut 

eftersom de hade gått på skolan längst och bedömdes ha mest erfarenhet av datoranvändning 

och efter flera år på skolan också bedömdes ha etablerade datorvanor.  

 

4.3 Genomförande 

Enkäterna i de två klasserna gjordes hösten 2010 och tidigt på vårterminen 2011. Jag 

förklarade mitt syfte med enkäten och arbetet för eleverna och att det var viktigt att de svarade 

uppriktigt och sanningsenligt. Enkäten är uppdelad i två olika delar: den första handlar om 

användning av datorn i skolan. Den andra behandlar användning av Internet i skolan. Båda 

delarna har en del med frågor som har givna svar (de får välja mellan 4-6 svar), och en del där 

det är frågor med öppna svar. I båda klasserna fanns ca 20 elever. Det blev ett visst bortfall 

pga. att några elever skrev tramsiga svar och någon elev inte genomförde hela 

undersökningen. I övrigt har jag fått ungefär lika många svar på båda skolorna, 17 respektive 

18. Tidsmässig åtgång för utförande av enkäterna var uppskattningsvis en halvtimme per 

klass. 

4.4 Generalisering 

Vid en kvantitativ undersökning är det av vikt att kunna ange i vilken utsträckning det 

undersökta är relevant rent generellt, alltså även för andra som inte deltagit i undersökningen. 

Bryman (2002) menar med generaliseringsgrad att resultatet av en undersökning är 

begränsad, man kan inte dra slutsatser från ett material i en undersökning med några utvalda 

personer. Det går följaktligen inte att dra generella slutsaster av min undersökning vad gäller 

andra skolor. Det kan på andra skolor till exempel vara mycket större datortäthet och elever 

med andra ambitioner och intressen. 
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4.5  Reabilitet och validitet 

Reabilitet handlar om att mätningar som görs är korrekt gjorda, hur undersökningen har gått 

till och noggranheten i denna. Frågorna ska vara genomtänkta och välformulerade och 

stämma överens med problemformuleringar och syfte. Bryman menar också att att materialet 

ska ha samlats in på ett likartat sätt och att intervjuerna inte får skilja sig mycket åt (2002). 

Det handlar också om trovärdighet, om man skulle få samma resultat vid en upprepning av 

undersökningen (a.a 2002). Frågan är då om underökningen skulle få samma resultat vid fler 

tillfällen, med andra barn och vid olika skolor. Enkäter som ska besvaras anonymt kan man 

inte knyta till någon person och det kan vara svårt att veta vem som har svarat eller om den 

som har svarat har gjort det själv eller tillsammans med någon (a.a.2002) 

Validitet är enligt Patel & Davidsson att det är viktigt att veta när en 

undersökning görs, vad det är som ska undersökas och vad som faktiskt undersöks (2003). De 

menar även att någon utomstående bör säkerhetsställa innehållsvaliditeten av 

frågeställningarna i undersökningen.  

Validiteten i mitt arbete bygger jag på följande: enkäten har formulerats efter 

syfte och problemformulering för att få svar på mina frågor. Den har utformats i två delar så 

att de skulle vara tydliga med vad som avser datoranvändningen i stort och användning av 

Internet. Tillvägagångssättet på de två olika skolorna har varit likadant; två olika ungefär lika 

stora år 9-klasser på två skolor har fått enkätfrågorna i samband med en lektion. Eftersom jag 

var närvarande när enkäten delades ut och kunde ”vakta” finns inga tveksamheter om att var 

och en har svarat på frågorna; även om de har svarat anonymt och man inte vet vem som har 

svarat kan det konstateras att de inte har gjort det gemensamt. 

Validiteten anser jag hög eftersom jag har mätt det jag har haft för avsikt att 

mäta genom enkätfrågorna som är både kvalitativa och kvantitativa. Jag har på så sätt fått svar 

på såväl hur mycket och på vilket sätt som datorn och Internet används av eleverna. Med hjälp 

av min handledare har jag dessutom fått validiteten i enkätfrågorna bekräftat av en 

utomstående innan de delades ut. 
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4.6 Bearbetning och analys 

Jag sammanställde enkäterna och redogjorde för svaren. Analysen av resultatet kopplade jag 

sedan till litteraturen för att försöka besvara mina frågeställningar. Jag har tolkat de öppna 

frågorna och bearbetat dem genom att kategorisera svaren. 

 

4.7 Etik 

Vetenskapsrådet har fastställt fyra övergripande etikregler för humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning: Informationskravet-deltagarna i forskningsarbetet måste  

informeras om forskningsuppgiftens syfte. Samtyckeskravet-deltagarna har rätt att bestämma  

om de vill medverka eller inte. Konfidentialitetskravet-deltagarna i undersökningen ska få  

största möjliga konfidentialitet och uppgifter/ personuppgifter ska förvaras så att inte  

obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet-de insamlade uppgifterna om enskilda personer  

får endast användas för forskningsändamål (Stensmo, 2011). 

Eleverna blev vid undersökningstillfället informerade om varför enkäten  

gjordes; att syftet var att undersöka deras datorvanor för ett examensarbete. Därmed följdes  

informationskravet. De fick självklart bestämma om de ville delta i enkäten eller inte och det  

stämmer överens med samtyckeskravet. Undersökningen är konfidentiell för att inga namn 

eller personuppgifter har specificerats på enkäterna. Inte heller några namn på skolor har  

nämnts i arbetet och därmed förblir deltagarna anonyma. Insamlad data har endast använts till  

det syfte jag har informerat om. Därmed uppfylls även det sista kravet och därför anser jag att  

arbetet är etiskt godtagbart. 

 

5. Resultat och analys 

Här redovisas en sammanställning av resultatet från enkäterna på de båda skolorna. Resultat 

från de enskilda skolorna visas i de fall där resultaten skiljer sig åt mellan de båda.  
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( Enkäten) 

5.1 Datorn i skolan 

5.1.1. Datorn till skolarbetet 

Hur ofta används datorn i skolan till skolarbete? 

Här svarar svarar 26 elever att de använder datorn i skolarbetet ibland eller ganska sällan, dvs. 

1 eller högst 2 gånger/ vecka. 12 elever svarade att de använder datorn till skolarbetet varje 

eller nästan varje dag. I klar majoritet användes datorn i skolarbetet mest till att söka fakta och 

information på nätet, på andra plats kom att skriva på datorn. 

 

Hur ofta används datorn till annat än skolarbete?   

Här svarade 29 elever att de använder datorn till annat varje eller nästan varje dag. 10 av  

dessa 29 uppgav att de använder datorn till annat flera gånger per dag.  Endast 6 elever  

uppgav att de använde datorn till annat mer sällan, 1 eller 2 ggr/vecka.   

 

Analys 

Efter de första svaren kan man konstatera att datorn används av de flesta elever i princip varje 

dag. Däremot är det inte bara till skolarbete utan minst lika mycket till annat. Inte ens hälften 

av de tillfrågade använder datorn till skolarbetet varje/nästan varje dag. Vilket då måste 

betyda att det i huvudsak är andra läromedel och pedagogiska metoder som används än 

datorer i undervisningen. Datorer och utvecklingen av IT har förändrat skolan, det vet alla 

som verkar där och som har kontakt med skolans verksamhet, men kanske inte i den mån en 

del har trott. Säljö och Linderoth skriver just att det de senaste åren funnits mer eller mindre 

våldsamma överdrifter om hur IT skulle komma att revolutionera lärandet, riva klassrummen 

och göra skolan onödig (Säljö, Linderoth, 2002). Ser man till ovanstående resultat har Säljö 

och Linderoth rätt i att tekniken kanske inte förändrar i den mån man har förutspått. Liksom 

med andra nya tekniker menar de har IT beskrivits som modernt och tidsenligt och den 

traditionella undervisningen med lärare och böcker som gammalmodig och ointressant för 

eleverna. Förväntningarna har blåsts upp och den traditionella skolgången har förutsatts vara 

på väg ut till förmån för det nya mediet. Men efter relativt kort tid har bruket avtagit; det har 
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funnit sin plats i skolan men i allmänhet som en mycket begränsad del av verksamheten 

(2002). När man ser till hur ofta datorn används enligt svaren ovan så stämmer den analysen 

ganska bra: den används som arbetsredskap och är en del av verksamheten men har inte tagit 

över. 

 När fungerar det bäst arbets-och tidsmässigt att använda datorn: När man har fri tid 

och deadline längre bort i tiden eller när man får välja arbetssätt med eller utan dator. 

Ungefär lika många tyckte att det fungerade bäst arbets-och tidsmässigt att använda datorn när 

de fick fri tid vid datorn och med deadline längre bort i tiden, som när de fick välja arbetssätt- 

med eller utan dator (3 fler, 16 mot 13 tyckte det var bäst när de själva fick välja arbetssätt). 

Ungefär hälften så många tyckte att det fungerade bäst när de fick begränsad tid vid datorn 

och med en tydlig deadline (8 elever). 

Vad är det bästa med datorn i skolan? 

Det bästa tyckte en majoritet av eleverna var att man kunde arbeta  

självständigt och att det var roligare än traditionell undervisning (40 av 66 svar). Därefter  

kom svaren att man kan göra annat samtidigt (8 svar), tätt följt av att man lär sig mer (7 svar). 

 

När lär du dig bäst? 

Dubbelt så många elever tycker att de lär sig bäst när de gör självständiga arbeten, söker   

fakta m.m. vid datorn än vid vanliga lektioner där de har datorn som hjälpmedel (24 mot 12) 

 

Analys: 

 
Svaren om användning av datorn i skolan visar på att den används frekvent och mycket till  

att söka information. Självständigt arbete vid datorn är populärt och de tycker att det är roligt  

samt att de lär sig mer än vid ”vanlig undervisning”. Att datorn i hög grad används på detta  

viset och har blivit ett etablerat arbetsredskap tyder på att man delvis gått ifrån den från början  

traditionella undervisningen med eleven som konsument av etablerad kunskap och där  

läraren eller läroboken var modell och förmedlade andrahandskunskap (Maltén, 1997). 

Bernstein kallar den gamla traditionella förmedlingspedagogiken ”det separerade  

kunskapsperspektivet”, där fakta överförs till en ganska passiv elev (a.a.). Svaren tyder på  

att eleverna använder olika arbetssätt, arbetar självständigt och är aktiva i sin  

kunskapssökning. Det andra perspektivet menar Bernstein är ”det integrerade”, där  
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eleven skaffar sig kunskap via ett undersökande och experimentellt arbetssätt.   

Faktakunskapen blir inte målet i detta perspektivet utan hela processen styrs av elevens  

aktivitet med frågor och problemlösningar (a.a.). I undersökningen tyckte dubbelt så många  

barn att de lärde sig bäst när de jobbar självständigt och själva söker svaren. Enligt Piaget  

erövrar barnet kunskap genom aktivt elevarbete och menar att de (barnen) måste fostras till  

att vara kreativa och konstruera sin version av omvärlden (a.a.)  

 

5.2 Internet i skolan 
 
5.2.1 Användning av Internet i skolarbetet 

 
Den andra delen av undersökningen gällde specifikt användningen av Internet. Nedan 

redovisas svaren. 

Vad används Internet till mest under skoltid? Rangordna svaren.  

Majoriteten, 22 elever, sa att de i första hand använde Internet till att söka information och  

fakta till skolarbeten. På andra plats kom fritt surfande, 12 elever uppgav att de i första hand  

använde Internet till surf som inte hade med skolan at göra. Fyra elever uppgav att de använde  

Internet i första hand till spel eller annat.  

 

Hur mycket tid går åt till annat surfande när du använder datorn till skolarbete? 

Majoriteten, 23 elever, svarar här några minuter varje gång. 9 elever svarade att det nästan  

inte gick någon tid alls till annat. 5 elever uppgav att en tredjedel av tiden gick  

till annat surfande. 3 elever svarade att halva tiden gick till annan surf än skolarbetet. 

 

Om datorn var låst för privat surfande, skulle du bli effektivare i ditt skolarbete då? 

13 svarade kanske lite på frågan och lika många svarade att de inte blev effektivare  

eftersom de var vana att göra flera saker samtidigt. 3 svarade att de blev effektivare till  

viss del och lika många svarade ja, de blev effektivare. En elev svarade att den blev mycket  

effektivare. 

 

Analys 

Av frågorna om Internet framgår att det är ett redskap som främst används till  

informationssökning i skolarbeten. De flesta av de svarande använder bara några minuter till  

annat surfande än skolarbete vid varje tillfälle. Ungefär en tredjedel svarade att de inte skulle  

bli mer effektiva alls om Internet låstes för privat surfande. Väljer man att fokusera på detta   
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 kan resultatet utläsas som positivt och att eleverna är ganska effektiva när de använder datorn  

 till Internet. Tittar man däremot på svaren ur en annan synvinkel kan resultatet  

utläsas annorlunda: En stor del (16 av 35 elever) använder nätet främst till annat än  

skolarbete. 31 av 40 använder Internet till privat surfande vid varje tillfälle (8 av dessa t.o.m.  

upp till halva tiden) 19 elever trodde att det i någon mån skulle bli effektivare om Internet  

låstes för privat surf. Internet-tiden används ineffektivt och detta är så klart negativt ur ett  

pedagogiskt perspektiv. Detta skulle kunna vara en följd av de uppgifter som åläggs eleverna.  

Jag har själv jobbat en del som vikarie på olika skolor och stöter ibland på slarvigt utslängda 

 uppgifter som att t.ex. att ta reda på fakta om ett visst ämne som ska redovisas. Följden blir  

naturligtvis svårigheter att veta vad som är bra fakta och att hitta den. Bergman (1999) 

kopplar ett bristande engagemang hos eleverna och försök att skolka från arbetet till den 

pedagogiska metoden i sin undersökning, och pekar på bristen med ett undersökande 

arbetssätt och bra lärarhandledning (Limberg,2002). Hon konstaterar angående 

tillvägagångssätt med arbetet med Webben att det vanligaste var att eleverna fick ett 

område/tema att söka information om med efterföljande redovisning enskilt eller i grupp. Hon 

menar att skoluppgifterna måste ha avgränsning och att metoderna kräver 

handledningsmetodik anpassad för grundskolan (a.a.). Att lärarhandledningen av 

internetuppgifter inte alltid är tillfredsställande visar också svaren på sista delen av 

undersökningen om internetanvändande nedan.  

 

5.3 Öppna svar 
 
5.3.1 Öppna svar, datorn i skolan 

 

 Vad är det bästa med att det finns datorer i skolan? 

 

Här uppger 80% av eleverna att det gick lätt att hitta fakta och information. Andra 

återkommande svar var att man kunde ha den till olika arbeten och uppsatser och att man hade 

tillgång till Internet. I några enstaka svar nämndes att det bästa var att man kan lyssna på 

musik, spela och kolla Youtube och Facebook. Några svarade också att det bästa med datorer 

var att det gick snabbt och att det blev roligt med datorer. 

 

När du arbetar vid datorn, hur är den tidsmässiga fördelningen mellan arbete och annat 

(privat surfande, spel m.m.)? 
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Här märktes en skillnad mellan skolorna. På den stora skolan svarade 8 av 12 att de använder 

datorn betydligt mer till skolarbete än till surf och annat. (80%-100% användes till skolarbete 

och 10-20% på annat) På den mindre skolan däremot däremot var det bara 5 av 14 svarande 

som uppgav att de använde datorn mest till skolarbete, dvs. 80-100% och upp till 20% på 

annat. 9 av de svarande på den mindre skolan använde alltså datorn mellan 30-80% till annat 

än skolarbete, dvs.  privat surfande, spel m.m.  

 

Analys 

 
Det blir efter att ha läst de öppna svaren än mer tydligt att Internet används mycket till att leta 

information o fakta. Detta nämns också av de flesta som det som är bäst med datorernas 

närvaro i skolan. Tillgänglighet och snabbhet till att komma åt informationen nämns som 

positivt med Internet, liksom att man kan använda det till olika arbeten. Det nämns också att 

det är roligt rent allmänt med datoranvändning och att man kan använda det till musik, spel 

och sociala medier. Bolander nämner angående Skolverkets resultat av undersökningen om 

positiva effekter med datorn som läromedel just att det blev roligt, spännande och mer varierat 

med datorstödd undervisning, liksom att eleverna blev mer motiverade och koncentrerade 

(Bolander, 1995). Detta verkar stämma bra när man jämför elevernas svar i undersökningen 

om vad som är bra med datorer i skolan. Bolander anser själv att fördelar med IT i 

undervisningen är att eleven kan röra sig fritt i informationsmaterialet, den kan själv repetera, 

välja nivå och omfattning på den information som är intressant och att den kan arbeta i lugn 

och ro (a.a.). Eleverna nämner flera gånger i undersökningen det positiva med att kunna jobba 

med olika arbeten, uppsatser m.m., något som kan tolkas som att datorer är bra just för 

individanpassning. Vad det gäller tidsfördelningen skolarbete kontra privat surfande är det lite 

nedslående (särskilt på den lilla skolan) men inte särskilt förvånande svar. Finns fri tillgång 

till Internet lockar det naturligvis till ett viss missbruk, precis som med allt annat roligt som 

finns tillgängligt i skolan och inte tillhör skolarbetet. 
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5.3.2 Öppna svar, Internet i skolan 

 

Hur gör du när du söker fakta och information på nätet? 

På frågan uppgav 32 av 37 svarande att de använder Google. 10 av dessa uppgav även att de  

använder Wikipedia. Lika många uppgav att de även använder NE.  

 

Hur gör du när du inte hittar det du söker? 

Här svarar 10 stycken av 37 svarande att de tittar i böcker. 10 svarade att de frågar någon/ber  

om hjälp (kompis, lärare eller annan). 5 svarade att de söker på en annan sida. 3 elever på  

den stora skolan svarade att de går till biblioteket och en att de ”frågar mediatanten” (personal  

på mediateket).  

 

Kontrollerar du källan? 

Två svarar att de gör det ibland. Resten, 29 stycken, kollar alltså inte källan  

när de hittat informationen. 

. 

Har läraren genomgång av var och hur man ska söka på nätet? 

15 av 30 elever svarar ja på denna frågan och 11 att de inte får genomgång och 4 att de ibland  

får genomgång av läraren inför en uppgift de fått. 

 

Vad är det bästa med Internet? 

Här svarar 15 av 34 respondenter att det går lätt och snabbt att hitta fakta och information.  

14 svarar att det är något annat som är bäst: Facebook, spela spel, musik, Youtube, ”att man  

kan göra allt” och att man får ansvar. 

 

Skulle du använda Internet oftare om det fanns fler datorer? 

På denna fråga fick jag 16 nej, 9 ja och 7 stycken som sa att de kanske skulle använda det  

mer. När de tillfrågades om vad de i så fall skulle använda det till mer fick jag 16 svar. 12 av  

dessa elever menade att de skulle använda Internet mer till privat surfande, 4 svarade att de  

skulle använda det mer till skolarbete; att leta fakta m.m.  
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Analys 

 
I de öppna svaren framgår att de främst använder Google för att söka information på nätet och  

nästan en tredjedel använder Wikipedia som källa när de söker information. Lika många söker  

informationen på NE. Om man inte hittar det man söker uppger de svarande att de främst  

söker i böcker eller frågar någon annan om hjälp. Endast ett par kontrollerar källan och  

hälften av de svarande får aldrig eller bara ibland genomgång av hur man ska söka på nätet.  

Ungefär hälften tycker det går lätt och snabbt att hitta information. Mer än hälften av eleverna  

skulle använda Internet mer om det fanns fler datorer och de flesta av dessa skulle använda  

nätet till privat surf.  Det framgår att de är ganska ensidiga när de söker på webben, de  

använder ett par olika sökställen och ger sedan upp. Bergman (Bergman, 2001 i Limberg, 

2002) konstaterar i sin etnografiska studie om högstadieelevers Internetanvändning följande: 

de flesta undersökningar som man tagit upp hade gemensamt att eleverna var osäkra på hur  

sökord, söktjänster och databaser kan användas i effektiv informationssökning (Limberg, 

2002). Med denna vetskap är det inte konstigt att bara hälften tycker det är lätt och snabbt att 

hitta information. Bara hälften av eleverna i min undersökning får genomgång av läraren i hur 

man söker inför en uppgift. Detta förbättrar sannolikt inte heller effektiviteten. Användningen 

av webben beskrivs av flera forskare i undersökningen ovan som mekanisk-”att skriva ut, 

ladda ner, kopiera och att skriva så som man gör ur en lärobok” (a.a.). De var också eniga om 

att lärare bör integrera nya sätt för eleverna att arbeta med information och därmed stimulera 

dem till lärande istället för att hämta hem informationssnuttar som passar in i skolarbeten 

(a.a). Om det upplevs som svårt att söka information på webben enligt ovan och om 

användningen dessutom ”sker mekansikt som i läroböcker” förstår man att hälften enligt  

undersökningen inte skulle använda Internet mer om det fanns fler datorer, och att den andra  

hälften främst skulle använda den till privat surf och inte till skolarbete. 
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6. Slutdiskussion 

När jag har jobbat i skolan har jag sett att förekomsten av datorer och användnigen av dem 

som arbetsredskap har ökat efter hand. Jag tyckte inte alltid att de användes på ett 

tillfredsställande och effektivt sätt och ville ta reda på hur det stod till med elevernas 

datorvanor och hur de använde dem lite mer ingående. Jag valde att göra en kvantitativ och 

delvis kvalitativ undersökning för att det var relevant att veta dels vad de tyckte var bra och 

viktigt med datorn och dels vad den användes till och hur mycket tid de lade ner vid den. 

Undersökningen består av två delar eftersom jag ville ta reda på hur mycket och till vad de 

använde datorn allmänt, men också hur mycket och till vad de använde Internet. 

Det finns av naturliga skäl mycket forskning och litteratur om datorn i skolan. 

Datorn har gått från att vara något av ett exklusivt arbetsredskap från början då datorn gjorde 

intåg i skolan på mitten av 80-talet, till att vara en självklarhet i undervisningen och ständigt 

växande i antal på skolorna. Utvecklingen går fort och redan i valdebatten 1994 började 

diskussioner om ”en dator till varje elev” och det verkar inte orimligt att tro att en dator per 

elev är en självklarhet i framtidens skola (Sandahl & Unenge 2000:kap 4). När jag valde ut 

litteratur till teoridelen var det inte med tanke på vad som var den allra senaste forskningen 

inom området utan jag ville veta hur det fungerade med den vardagliga användningen som det 

ser ut i skolorna generellt (många skolor har trots allt än så länge ett begränsat antal datorer). 

Jag ville göra en lite mer grundläggande undersökning om hur datorn i skolan har utvecklats 

över tid. Därför valde jag litteratur som blickade tillbaks och beskrev utvecklingen från 

början. Jag valde också att beskriva datorns vara i skolan utifrån två perspektiv: Bolander som 

har en progressiv och revolutionerande syn på datorn i skolan, han spår grundläggande 

förändringar vad gäller skolans utformning och på elevernas ansvar (1995). Säljö/Linderoth 

har en annan mer återhållsam syn på utvecklingen och tycker inte att IKT ska ses som någon 

genväg eller magisk pedagogisk teknik utan att dess roll och plats måste avgöras av de som 

verkar i skolan (2002). Med det syfte och de frågeställningar jag hade i åtanke när jag 

påbörjade processen ville jag ha relevant forskning om hur förhållandet mellan 

datoranvändning och inlärning förhöll sig. Då passade Limbergs rapport som handlar just om 

elevers informationssökning och där hon belyser studier som försöker kartlägga pedagogiska 

möjligheter med webben, problem som eleverna stöter på men också möjligheter (Limberg 

2002). 

Efter att ha tänkt grundligt på det här med syfte och frågeställningar visste jag 

väl vad jag var ute efter så enkätundersökningen gick smidigt att sammanställa. 
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Genomförandet gick också bra på det stora hela med undantag för några få bortfall pga. 

oseriösa svar. Jag gjorde undersökningen på två skolor eftersom jag ville se om det fanns 

skillnader mellan två skolor med olika förutsättningar. En stor skola med mindre datortäthet 

och en liten med fler antal datorer per elev. Och en skillnad som faktiskt var påtaglig var att 

eleverna på den mindre skolan lade mer tid på annat (surf och andra privata ärende) när de 

använde datorn just för skolarbete. Kanske kan detta bero på att de har större tillgång till 

datorer och att de finns närmare (de kunde i stort sett alltid sitta vid datorerna på rasterna). 

När tillgängligheten är hög vet eleverna att de lätt kan gå in och fixa det de inte hann göra vid 

datorn på rasten eller vid något annat tillfälle.  

Jag är medveten om att generaliseringsgraden är begränsad och att det inte går 

att dra slutsatser om datoranvändandet på grundskolor i stort eftersom enkäten omfattar en 

liten grupp elever (Bryman 2002). Man jag kan ändå utläsa tendenser av enkätfrågorna och få 

svar på de frågor jag ställt och därmed uppnå syftet med arbetet. 

 

6.1 När och till vad används datorn/Internet i skolan/ i skolarbetet och hur 

mycket används den som arbetsredskap? 

Av enkäterna framgår att datorn används i stort sett varje dag av eleverna, men den används i 

större utsträckning till annat än skolarbete. De flesta, 68% av de tillfrågade, använde den 

faktiskt relativt sällan till skolarbete (1-2ggr/vecka). Detta resultat känns ganska nedslående 

eftersom datorer i skolan självklart är till för att användas som arbetsredskap och inte för 

nöjes skull. Tittar man å andra sidan på vad Internet används mest till känns resultatet lite mer 

positivt, 58% använder Internet i första hand till skolarbetet, nämligen att söka information 

och fakta. 80% av eleverna svarar att det som är bäst med datorer är att det går lätt att hitta 

fakta och information. Många uppger också att de tycker att datorn är bra till arbeten och 

uppsatser. Ur pedagogisk synvinkel finns det uppenbarligen stora vinster med datorn i 

undervisningen. Bolander nämner angående positiva effekter av datorn som läromedel ord 

som ”roligt”, ”spännande”, ”varierat” och ”motivation och koncentration” (1995). Även om 

datorn enligt enkäten inte används till skolarbete varje dag nämner eleverna genomgående 

positiva termer för att beskriva datorn som hjälpmedel i skolan. Min egen erfarenhet är också 

att eleverna jobbar bättre när något är roligt och de känner motivation. Många har dessutom 

datorer som intresse och är skickliga på att hantera dem; det som man är bra på brukar som 

regel vara roligt och då är chansen större att man lär sig mer.  
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Om man med ”vad används datorn till i skolan/skolarbetet”? menar allmänt så är kanske inte 

svaren (1-2ggr/vecka) tillräckliga. Den används ju till en hel del mer än till det vanligaste 

skolarbetet som informationssökning och egna arbeten. Jag tänker på lärarnas användning av 

datorn i undervisningen, men även t.ex. elevernas inhämtning av information via skolans 

intranät, redovisningar med Powerpoint, mailkorrespondens med lärare osv. Hur som helst 

kan man konstatera att i stort sett alla elever använder datorn till något nästan varje dag, om 

än inte till skolarbete. Jag tycker också att jag sett dessa tendenser i skolan. Det finns en hel 

del datorer i omlopp och de används flitigt, men långt ifrån alltid till skolarbete. Det Säljö 

skriver om att datorer har funnit sin plats i skolan känns mer troligt än att den traditionella 

skolgången skulle vara på väg ut (2002). De används flitigt och är integrerade i skolans arbete 

men har inte tagit över andra undervisnings-eller läromedelsformer. 

  

6.2 vilka sätt går eleverna till väga när de söker fakta och information på 

Internet?  

Det var inte särskilt förvånande att Google var den största informationskällan som användes 

på nätet för att hitta fakta och information eftersom ”att googla” blivit ett begrepp. Det var 

inte heller förvånande att bara hälften tyckte att det var lätt och snabbt att hitta information på 

nätet. Idag är barn och ungdomar vana vid att allt ska gå mycket snabbt (de flesta har 

dessutom tillgång till Internet via telefonen). Om de söker information och fakta till 

skoluppgifter vill de få den fort och följaktligen blir det jobbigt när det de söker inte kommer 

fram direkt. Att gå vidare med sin sökning när de inte hittar blir ett stort steg eftersom de är 

vana vid att fixa allt med ett knapptryck. Endast fem av respondenterna uppger att de 

fortsätter söka på andra sidor när de inte hittar vad de letar efter. Detta är säkert just en 

bekvämlighetsfråga, men jag tror också det beror på osäkerhet och okunskap. Bergman 

rapporterar om undersökningar av Internetanvändande och kommer fram till att det finns en 

osäkerhet om hur man är effektiv; hur sökord, söktjänster och databaser används (Bergman, 

2001 i Limberg, 2002). Även om många elever är väldigt duktiga på datorer betyder det inte 

att de är kunniga i hur man hittar relevant fakta och information på Internet. Detta bevisar 

också undersökningen där endast hälften tycker det går smidigt. Självklart måste också 

uppgifternas utformning stimulera nyfikenhet och intresse så att det känns meningsfullt att 

leta efter ny kunskap. Min erfarenhet är att detta är en brist och att de uppgifter som 

tillhandahas i regel är ganska platta. Bara häften av de tillfrågade uppger dessutom att de får 

genomgång av hur de ska gå till väga för att använda olika sökvägar när de fått en uppgift. 
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Som redan nämnts konstaterar Limberg att lärare och elever bör få formell undervisning i 

webbsökning. Hon menar att man bör anpassa skoluppgifter till mediet för att undvika att 

webben endast används för att hämta informationssnuttar där ingen bearbetning krävs (2002). 

Hon konstaterar också att sökbeteendet hos eleverna kan förutspås just i skoluppgifternas 

konstruktion; om de kommer att klippa och klistra eller reflektera över informationen de får 

från Internet är avhängigt uppgiften de blir tilldelade och vilka kraven är (a.a.). Skolor idag 

skaffar fler och fler datorer och läsplattor vilket självklart är en del av utvecklingen. Jag anser 

dock att man bör undersöka kvalitén på elevernas arbete med datorerna och lärarnas förmåga 

att använda dem på ett pedagogiskt och kunskapsmässigt effektivt sätt innan man genomför 

dyra och resurskrävande projekt som till exempel en dator per elev. 

 

6.3 Hur mycket tid läggs på skolarbetet vid datoranvändandet och hur 

mycket tid går till annat? På vilka sätt är eleverna effektiva vid 

datorarbetet? 

Många elever använder alltså datorn till annat än skolarbete, de flesta t.o.m. varje dag. Detta 

är ofrånkomligt eftersom man inte kan ha full kontroll över vad eleverna gör vid datorerna, 

lika lite som man kan ha hundraprocentig översyn på annat de gör i skolan. 31 av de 40 

tillfrågade eleverna använder Internet till privat surf vid varje tillfälle de jobbar med datorn, 

och det låter onekligen illa. Många av dessa trodde att de i någon mån skulle bli effektivare 

om Internet låstes för privat surfande. Det enda sättet att komma åt detta skulle väl vara just 

det, att på något sätt spärra de sidor man vet att elever surfar på. Det skulle å andra sidan vara 

problematiskt på flera sätt. Dels rent tekniskt men framför allt etiskt; det blir kränkande att 

begränsa deras frihet och minska förtroendet för dem när de inte får använda datorn på det sätt 

som de är vana vid. Det bästa sättet måste i slutändan vara att skapa pedagogiskt kvalitativa, 

engagerande uppgifter för dem när datorn ska användas så att de inte lockas, eller får tid, att 

hålla på med annat. Bergman kopplar just bristande engagemang för skoluppgifterna och 

kreativa försök att fördröja eller skolka från arbetet till den pedagogiska metoden. Hon menar 

att det sällan förekommer undersökande arbetssätt med problemlösning och att det är ovanligt 

med bra handledning från lärare. ”Skoluppgifterna måste ha avgränsning och relevans…Detta 

kräver lämplig handlingsmetodik om Internetanvändning anpassad för grundskolan” 

(Limberg, 2002: 38-39) Av eleverna på den mindre skolan med större datortäthet var det en 

högre frekvens som använde datorn mer till annat än till skolarbete, än på den stora skolan 

med färre datorer. Som jag nämnt innan tror jag att de eleverna lockas att använda datorerna 
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till annat just på grund av tillgängligheten. Om man ofta har tillgång till datorn och Internet 

blir det mindre viktigt att bli färdig just då. Man kan ju alltid göra färdigt på nästa lektion, 

eller på en rast. På den lilla skolan fanns inte någon datorsal som på den större utan de var 

placerade lite här och var. Man behövde alltså sällan boka datorerna och för det mesta fanns 

alltid någon ledig. Ett sätt att effektivisera tror jag skulle kunna vara att begränsa elevernas tid 

vid datorn. I undersökningen svarande några fler (16 mot 13) att arbetet skulle fungera bäst 

om de fritt fick välja arbetssätt, med eller utan dator, än om de fick arbeta fritt med datorn och 

ha långt till deadline. 8 elever svarade dessutom att det skulle fungera bäst om de fick 

begränsad tid vid datorn och med en tydlig deadline. Lika många svarade ja eller kanske som 

nej på frågan om de skulle använda Internet oftare om det fanns fler datorer. 12 av 16 svarade 

dessutom ja på frågan om de skulle surfa mer privat vid fler befintliga datorer. Jag tycker att 

svaren talar för sig själva; det är egentligen inte fler datorer som behövs utan kvalitativ tid vid 

arbetet med dem. Jag var på ett av Microsofts ”IT-fortbildning för lärare” för ett par månader 

sedan (läs: maj 2012). De talade om den nya teknikens förträfflighet och vi fick träffa 

innovatörer inom IKT i skolan och titta på de senaste bärbara datorerna och I-padsen. Säljö 

och Linderoths ord om att tillverkarna av tekniken varit beroende av att skolor köpt in deras 

produkter kändes plötsligt väldigt aktuell. ”Retoriken om IT det nya lärandet kan därmed 

förstås utifrån andra grunder än omsorgen om skolan, dess elever och lärare”, skriver de. De 

orden blev väldigt klargörande på mötet, som utgav sig vara en IT-fortbildning, men som i 

själva verket var ett rent promotion- möte med syfte att sälja in Microsofts senaste produkter 

till skolorna i området (a.a. 2002:11). Vid efterföljande diskussioner fick jag veta att 

kommunens storsatsning en-till-en projektet hade gått i stöpet. Projektet blev för stort och inte 

oväntat, för dyrt. Utvecklingen går fort och jag förstår att man måste förnya tekniken och 

hålla sig uppdaterad. Fler datorer i all ära men mot bakgrund av det jag har observerat och lärt 

mig under detta arbete tycker jag att skolorna borde satsa på bra, regelbunden fortbildning av 

IKT i skolan för både lärare och elever och på att hitta bättre metoder för att lära och lära ut 

med den nya tekniken. 

Klart är att vi som arbetar i skolan har ett stort ansvar för hur användningen av 

datorer och annan IT i skolan sker så att eleverna kan möta framtidens IT-värld med allt vad 

det innebär. Jag avslutar med delar av ett citat från Lars Bolander om vikten av skolans roll: 

Dagens lärare är också morgondagens lärare vilket inte bara ställer krav på 

dem idag utan också nya krav under den fortsatta utvecklingen…Skolans ansvar 

har aldrig varit större vad gäller lyhördhet, anpassning och utveckling 

(Bolander 1995:5). 
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Jag tycker att mitt arbete har varit givande eftersom jag fått svar på flera frågor vad gäller 

elevernas användning av datorn. Jag har också lärt mig en del om lärarnas sätt att undervisa 

med datorns hjälp och att det finns en del brister i området. Arbetet kan vara till hjälp för 

andra lärare som behöver reflektera över elevernas användning av datorer och sin egen 

undervisning inom IT.  

 

6.4 Arbetet med IT på den lilla skolan idag 

 

Som jag nämnde inledningsvis är undersökningen gjord för ett par år sedan. Eftersom antalet 

datorer har ökat radikalt på den mindre skolan kontaktade jag rektorn för att ställa några 

frågor om utvecklingen av datorarbetet på skolan. Här följer en sammanfattning av samtalet 

med henne: 

 Hon berättade att det självklart har blivit förändringar i sättet att jobba med IT 

nu när eleverna har ständig tillgång till en egen dator (I-pad) och information. Stora skillnader 

mot tidigare menar hon är att det blir mycket mindre pappershantering. Information och 

stenciler läggs ut på skolportalen och eleverna får ofta lektioner i förväg, dvs. de får tillgång 

till genomgångarna innan, till exempel via powerpointpresentationer, och så kan de föra egna 

anteckningar direkt på skärmen. Lärarna försöker hitta nya arbetssätt och är inne i en fas där 

de håller på att utveckla nya arbetsmetoder anpassade efter den digitala miljön som nu råder. 

Färre läroböcker har det också blivit. På skolan finns än så länge böcker i alla ämnen men de 

tror inte att nya uppdaterade böcker kommer att skaffas på sikt; de jobbar mycket med appar 

och tror att läromedel i framtiden kommer att läggas ut digitalt. Lärarna upplever ett annat 

lugn på skolan i det digitala arbetet då eleverna slipper konkurera om datorerna men att det 

möjligen blivit mer surfande på den fria tiden i skolan. Elever som missbrukar sin I-pad och 

nätet på lektioner förekommer precis som innan. Rektorn upplever emellertid inte att det 

missbruket är större nu (de hade ju redan smarta mobiler) och menar att om de elever som 

sysslar med annat inte haft sina I-pads hade de haft fokus på annat som inte hade med skolan 

att göra. Hon tycker att den ständiga tillgången till nätet har gjort att eleverna blivit bättre på 

att söka information och också att uppgifterna de får är mer utmanande än innan. Lärarna 

måste jobba vidare med att utveckla nya anpassade arbetssätt och planer finns på ett 

samarbete med ”Tänk om”, ett företag där utbildningskonsulter är inriktade på att hjälpa 

skolor att lyckas med 1:1 (en dator per elev). Eleverna har enligt rektorn blivit mästare på att 

göra flera saker samtidigt. Det eleverna kan behöva träna på framöver tror hon är att fokusera 

på en sak och att inte vara ständigt tillgängliga via sociala medier. 
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Tankar med utgångspunkt i min frågeställning: På skolan håller stora förändringar på att ske; 

datorn används inte längre bara till enskilda uppgifter då och då utan tar sakta över som både 

arbetsredskap och informationskälla. Om datorn tidigare var ett komplement vid sidan av 

annat studiematerial verkar det nu ha svängt till att bli det främsta redskapet/materialet. 

Lärarna engagerar sig för att hitta nya passande arbetssätt och detta verkar också avspegla sig 

i elevernas arbete eftersom klimatet har blivit lugnare och de uppenbarligen är bättre på att 

söka och hitta information. Tid läggs till synes fortfarande på annat än skolarbete när tillgång 

till Internet finns och att det förbättras med större tillgång är knappast troligt. Däremot kanske 

det inte förändrar effektiviteten nämnvärt eftersom rektorn pratar om att de blivit så duktiga 

på att hantera sin I-pad och den nya tekniken. I min undersökning nämnde elever just att 

användning av Internet samtidigt som de gjorde skoluppgifter inte påverkade arbetet eftersom 

de var vana att göra flera saker samtidigt. Om eleverna nu fått ytterligare förbättrad 

simultanförmåga finns det anledning att tro att effektiviteten inte har försämrats speciellt. Det 

man istället kanske måste beakta framöver är att försöka få dem att komma bort från den 

ständiga uppkopplingen, fokusera och att faktiskt göra en sak i taget när det behövs. Det 

förändrade läget ger upphov till många intressanta funderingar och nya frågeställningar om 

användningen av datorer och IT i skolan. 

 

Framtida forskning 
 
Eftersom förutsättningarna med IT och arbetet med datorer har ändrats mycket på den ena 

skolan men inte på den andra skulle man kunna göra en ny studie med en annan typ av frågor. 

Intressant är om arbetet med IT ändrats alls på den stora skolan eller om har man några planer 

på förändring. Frågan är om man alls kan jämföra arbetet med datorer under två så olika 

förhållanden. De nya förutsättningarna öppnar i vilket fall som helst upp för nya frågor och 

nya synvinklar på ämnet skulle kunna göras. Datorn i skolan är ett område som ständigt känns 

aktuellt och samtidigt outforskat eftersom det hela tiden förändras i snabb takt. Det skulle vara 

intressant att fortsätta forska i området under de nya omständigheterna. 
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