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ABSTRAKT 
Detta examensarbete behandlar elevernas syn på användningen av IKT i skolan. Syftet 
med arbetet är att undersöka vad eleverna anser om, när och hur de får använda IKT i 
undervisningen, samt om eleverna tycker att IKT är ett hinder eller ej i undervisningen, 
och slutligen om eleverna tror att IKT har någon betydelse för deras betyg. Metoden är 
baserat på en kvalitativ enkätundersökning i form av enkäter som utförts på två skolor. 
Resultatet visar att elevernas syn på när de får använda datorn är olika och handlar till 
stor del om hur läraren undervisar IKT samt använder sig av dator i sin undervisning. 
Hur eleverna använder datorn är snarlika och betraktas genom olika typer av 
skoluppgifter och att de renskriver sina arbeten. I frågan om hur det påverkar deras betyg 
och om det är ett hinder är olika är eleverna delade. Ungefär hälften av elever anser att 
IKT är ett hinder och syftar på att det är sociala medierna som utgör det, medan 
resterande anser att datorn är ett hjälpmedel i deras skoluppgifter. 

NYCKELORD: IKT, undervisning, lärande, datoranvändning, undervisningsmetod, 
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1 INTRODUKTION 
Det är viktigt att vi lärare kan se elevens och lärarens vardag och vilka problem som 
kan uppstå i skolvärlden. Lärare har en skyldighet att arbeta efter Lgr11, och tolka de 
paragrafer som står där. Lärandet pågår ideligen i vardagen, det försiggår lärande i 
alla de rum som individen ingår i (Illeris, 2005:189). Både lärarna och eleverna 
påverkas av vad de stöter på under sin vardag. Detta är ofta något som individen 
själv inte är medveten om att det inträffar. Vissa delar av omedveten inlärning kan 
inte beskrivas med ord, medan andra delar kan. Inlärningen sker alltså inte bara i 
skolväsendet. Mycket av det som lärarna stöter på som individer i samhället kan man 
sedan omvandla och använda i sitt yrke, speciellt i läraryrket. I dagens samhälle 
använder vi människor oss av datorer/Internet i överflöd. Illeris (2005:190) menar att 
det lärande som sker i vardagslivet är som regel direkt användbart i läraryrket. Dock 
måste läraren omvandla lärandet så att det passar in i undervisningen och så det även 
passar in i elevens lärande. Därför kan det finnas problematik med att datorn har 
rusat in i undervisningen och det kan vara så att lärare och skolor ännu inte vet hur 
man ska behärska den. Tanken bakom elevens användande av dator i undervisningen 
är att det ska främja elevernas lärande, men kan det finnas en tendens till att lärandet 
skjuts åt sidan vid användningen av datorerna i skolan. Av många avseende kan det 
ses som att detta lärande ska läras ut i skolan och att detta ställer då krav på skolan 
och lärarna att de ska finna eller att det ska skapa ett sätt för hur eleverna ska lära sig 
att hantera datorn och Internet. För vissa elever kan det vara krångligt att förändra 
sitt användande av datorer och lära sig att använda det i sitt lärande. Det kan 
förekomma att lärare och skolor inte tänker på är att det är elevernas lärande som 
hamnar i kläm. IKT i skolan kan ibland få väldigt lite utrymme i undervisningen och 
detta kan bero på olika företeelser som att lärare kan ha det besvärligt med hur man 
ska undervisa med IKT som redskap. Några av anledningarna till detta kan vara att 
lärarna kan se IKT som ett hinder istället för att se det som ett redskap i 
undervisningen. Som Illeris (2005:191) menar kan det göra att det kan gör att gapet 
mellan teknik och pedagogik förblir öppet. 

Min undersökning syftar till att se hur elever på högstadiet använder datorn i 
undervisningen. Detta eftersom elever är födda in i ett informations- och 
kommunikationssamhälle där dator och Internet är som vardagsmat, samt att 
eleverna ofta bara har kunskap om hur man använder datorn till bland annat sociala 
medier. I läroplanen finns det kunskapskrav som innebär att eleven ska lära sig att 
hantera informationen på Internet. Datorer har blivit ett viktigt verktyg i skolan och 
den används allt mera. I många fall gör skolor stora datorsatsningar med motivet att 
elevernas lärande och skolbetyg ska förbättras. Därför blir det intressant att se hur 
eleverna ser på användningen av datorer i skolan, samt hur eleverna ser på sin 
användning av datorer och vad som de tror gör att deras skolresultat blir bättre med 
datorn som hjälpmedel. I min undersökning vilar fokus på ett elevperspektiv och 
behandlar hur elever använder och hur de upplever användningen av datorn i sitt 
skolarbete. Jag har även för avsikt att undersöka huruvida eleverna anser att datorn är 
ett hjälpmedel eller om de anser att den är ett hinder under lektionerna. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrundssektionen redovisas innebörden av de vanligaste begreppen som är 
återkommande i uppsatsen och hur styrdokument ser på IKT. Fortsättningsvis 
beskrivs lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv, tidigare forskning om hur 
undervisningen har förändrats genom tiden med IKT, hur undervisningen med IKT 
ser ut och även hur eleven använder sig av datorer i skolan. Det redogörs om det 
finns några hinder eller fördelar med att använda IKT i undervisningen och om det 
påverkar elevens lärande och deras studieresultat. Lärarens perspektiv på IKT 
uppmärksammas också och detta utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där elevens 
lärande är i fokus.  

2.1 Begreppsförklaringar 
Begreppsförklaringar förklarar återkommande termer i texten, vilka som är 
nödvändig att känna till för att förstå undersökningen. 

IT: IT definieras som informationshantering med användning av datorer och Internet 
(Fleischer, 2013:1). Termen används när man generellt talar om dator- och 
Internetanvändning. 

 

IKT: IKT står för informations- och kommunikationsteknik och är en nyare term som 
används i skolan (Fleischer, 2013:1). IKT är ett skolbegrepp som används mest inom 
undervisnings- och utbildningssammanhang. Jämterud (2010:54) påstår att de flesta 
utanför skolans värld inte har hört talas om detta ord.  

 

En-till-en: Termen syftar till förhållandet mellan antalet elever och antalet datorer. 
Det vanligaste är att eleverna får varsin dator med lämpliga program och 
Internetuppkoppling, som ska användas för pedagogiska bruk i skolverksamheten 
(Fleischer, 2013:1). 

 

Sociala medier: Medier betyder att någon använder sig av ett tekniskt hjälpmedel för 
sin symboliska kommunikation med andra. Med den definitionen av mediebegreppet 
skulle sociala medier innefatta allt från SMS till Facebook (Åkerlund, 2013:20). 
Alltså, en teknik som tillsammans med teknologi understödjer och används för social 
interaktion (a.a.20). 

 

2.2 Lärandet 
I undersökningen kommer det läggas ett fokus på elevens lärande och hur eleven lär 
sig bäst med IKT som ett hjälpmedel enligt eleverna. Detta utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv och för att kunna definiera begreppet lärande måste man 
också förstå ord som till exempel kunnande och vetande. Det anses också att man ska 
utgå från lärprocessen som en aktivitet eller färdighetsträning (Åkerlund, 2013:83). 
Lärandet är inte en företeelse utan ett resultat av en mängd samverkande aspekter av 
mänskligt tänkande, intressen och handlande (a.a.83). Ett lärande kan ske i många 
olika former. Lärande är ingen homogen eller endimensionell företeelse eller 
process. Lärandet kan äga rum på individuell eller kollektiv nivå (Säljö, 2000:13). 
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Det kan hänvisas till resultaten av lärprocesserna hos den enskilde eleven och Illeris 
hänvisar till inlärningen hos individen (Illeris, 2005:13). Ordet kan också användas 
till de psykiska processer hos individen som kan leda fram till att skolresultat 
förändras (a.a.13). Orden lärande och läroprocesser kan också hänvisas till 
samspelsprocesserna mellan individen och hans och hennes materiella och sociala 
omgivning (a.a.13). Hur människor tar till sig olika tankeformer och färdigheter och 
använder det i nya sammanhang är en av kärnfrågorna i vår förståelse av lärande och 
utveckling (Säljö, 2000:142). Dessa ord kan även användas som liktydiga med 
undervisningen, alltså att man lär sig både i vardagslivet och i professionella 
sammanhang (Illeris, 2005:13). Lärandet är både en fråga om att besitta information, 
ha färdigheter och förståelse, men samtidigt också kunna avgöra vilken information, 
vilka färdigheter och vilken förståelse som är relevant i ett visst sammanhang (Säljö, 
2000:141). 

2.3 Styrdokument 
I grundskolans tidigare läroplan, Lpo94, skrivs det kort om hur 
informationsteknikens nyttjande för lärandet behandlades, dock reviderades den år 
2000 för att förstärka vikten av digital kompetens. Enligt den reviderade versionen 
av Lpo94, ska eleven söka och kritiskt granska information. Eleven ska ha förmågan 
att kommunicera via skilda medier samt i kontakt med samhället. Dessa är områden 
inom vilka IKT spelar en central roll för elevens måluppfyllelse (Skolverket, 2000). 

I den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet för grundskolan, står 
det att ”eleven ska få möjlighet till att utveckla kunskap inom modern teknik som ett 
redskap till att söka kunskap och ett sätt att ha kommunikation med andra, samt för 
skapandet av en lärandemiljö” (Skolverket, 2011:14). Utöver detta finns det andra 
paragrafer i Lgr11 som skulle kunna relateras till användningen av IKT, dock är 
kopplingen inte självklar. Det står till exempel att ”skolan ska ansvara för att 
eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 
individ och samhällsmedlem” (Skolverket, 2011:13). Vikten av att ha kunskap om 
IKT, har i dagens och framtidens samhälle utformat att man vill att man undervisar 
IKT-kunskaper inom skolans ramar (a.a.19). Även om det inte uttalas att IKT ska 
användas så att ”formerna för samarbetet mellan skolan och hemmen utvecklas och 
att vårdnadshavare får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika 
valalternativ” (a.a19), så använder sig skolorna idag av e-post och Internetbaserade 
läroplattformer som förenklar samarbetet mellan skolan och vårdnadshavare. 

Lgr11 lyfter fram att rektorerna har ansvar för att skolans arbetsmiljö 
utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och 
annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, till exempel bibliotek, 
datorer och annat läromedel (Skolverket, 2011:18). Det framgår inte tydligt att IKT 
ska läras ut i skolan. Dock yttrar ämnenas kursplaner att behovet av IT i 
undervisningen fordras. Exempelvis är ett av syftena för ämnet bild att ”skapa bilder 
med digitala och hantverksmässiga tekniker…” (a.a.20). Som ett av de centrala 
innehållen i hem- och konsumentkunskap är att ”ungas privatekonomi, som till 
exempel att kunna handla över Internet…” (a.a.44). Det finns många exempel i 
kursplanerna som indikerar att det sker ett lärande av användningen av IKT. Det 
framgår bland annat i ämnena matematik, historia och samhällskunskap.  

Vid närmare granskning visar det sig att det bara är i ämnet svenska som man 
skriver ut att användning av dator är ett kunskapskrav. I kursplanen för svenska för 
årskurs 7-9, står det i det centrala innehållet att eleven ska med hjälp av dator kunna 
”olika funktioner för språkbehandling i digitala medier”. Eleven ska kunna använda 
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digitala verktyg vid presentationer av arbeten, även blogginlägg och andra 
webbtexter nämns också i det centrala innehållet (Skolverket, 2011:226). Den största 
kopplingen till digital kompetens i ämnet svenska är paragrafen om 
informationssökning och källkritik. Där lyfts det att eleven ska göra 
informationssökning på bibliotek och på Internet och massmedier (a.a.227). 
 

2.4 Förändringen i skolan 
Tidigare forskning visar att datoranvändning fyller en viktig funktion i kunskap och 
lärande, samt att dator/Internet utgör sig som ett verktyg i undervisning. Jedeskog 
(2000) är ett namn som kommer upp i många sammanhang när man diskuterar om 
dator, IKT och skola. Jedeskog (2000) menar att det pågår en långsam förändring i 
skolans värld, vilket sker i det tysta. Ett nytt arbetssätt gör att tid och rum kan vara på 
väg att lösas upp. Forskning visar att kommunikationen mellan människor är den 
mest centrala för lärandet (Åkerlund, 2013:27). Detta håller nu på att förändras, man 
måste fortfarande vara två för att det ska bli en kommunikation men det kan även ske 
i det tysta (a.a.28). Jedeskog menar att alla elever ska kunna hantera IKT oavsett kön, 
social bakgrund eller vilken bostadsort eleven i fråga har (Jedeskog, 2000:18). Det 
blir ändrade ansvars- och kontrollmöjligheter och det kan skapa nya lärar- och 
elevroller, normer och maktförhållanden (a.a.18). Skolan är även en funktion och en 
spegelbild av samhället och en sådan utgångspunkt innebär ett erkännande av den 
snabba förändringen som sker i skolan och som också finns i samhället (Fleischer, 
2013:7). Skolverksamheten blir ständigt betydande för förändringens tryck på grund 
av tekniken som blir allt större (a.a.10). Annan forskning visar att dagens elever i 
grundskolans senare år och gymnasiet har ett större och modernare krav på skolorna, 
vilket innebär att eleverna vill att skolan använder den nya tekniken som råder kring 
datorerna (Holgersson & Seigerroth, 2010:4). Detta kan bero på, menar Jedeskog 
(2000:18), att sökningen av information och kommunikation genom IKT, idag är lika 
värdefullt som att kunna läsa, skriva och räkna.  

Fleischer (2013:10) menar att det kan skapas oro hos människor i samhället 
gällande förändringen i undervisningen då denna troligtvis kommer att påverka och 
ge konsekvenser för elevens lärande i skolan. Detta eftersom att införande av ny 
teknik har påverkat såväl vad som hur eleven ska lära sig på bästa sätt (a.a.10). Det 
nya IKT-systemet handlar inte bara om att lära sig tekniken utan, kanske framför allt, 
att ta till sig och utveckla ny pedagogik där IKT blir en naturlig del i 
lärandeprocessen för eleven (Holgersson & Seigerroth, 2010:4). Den hittillsvarande 
forskningen pekar inte åt att lärandet har blivit bättre sen dator och IKT-
användningen kom till skolan (Jedeskog, 2000:19). Dock rapporteras det med jämna 
mellanrum att användningen av IKT har gett positiva effekter på elevernas lärande, 
framförallt för de elever som har särskilda behov (a.a.19). Åkerlund (2013:87f) 
påstår att sociala medier har förändrat lärandet som sker i vardagen. Det som händer 
är att vi kommunicerar med varandra genom tekniken, vilket betyder att vi med 
avsikt försöker förändra andra människors kunskaper (a.a.88). 
 

2.4.1 Undervisningssituationer 
Det framkommer i tidigare forskning att genom användandet av IKT kan 
reflektionen öka samt främja det analytiska tänkandet. Det kan även utveckla 
kommunikationen hos eleven (Fleischer, 2013:27). De positiva effekterna som 
Fleischer fick fram, visade sig också i form av engagemang i visuellt, kinestetiskt 
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och auditivt deltagande hos eleven (a.a.28). Åkerlund (2013:202) menar att den 
första undervisningsmetoden med hjälpmedlet IKT i klassrummet var en 
envägskommunikation där läraren visade filmer, fotografier och presentationer i 
datorprogrammet powerpoint. Medan Fleischer (2013) betonar att förändringen har 
gått oerhört fort och i dagens skola är datorer ett vanligt hjälpmedel. De typer av IT 
som har störst inverkan på eleverna är användandet av Internet, interaktiva 
skrivtavlor, ordbehandlare samt presentationsprogram (Fleischer, 2013:28). Det finns 
många små detaljer inom IKT som kan frambringa lärande hos eleverna, som till 
exempel användning av interaktiv skrivtavla, vilket innebär att eleverna inte behöver 
lägga all sin fokus på att anteckna eftersom det lärarna skriver på en interaktiv 
skrivtavla sparas automatiskt i dess databas (Holgersson & Seigerroth, 2010:9). I 
Åkerlunds (2013) forskning konstateras att inom de närmsta åren kommer 
undervisningsformerna förändras och att de flesta skolor kommer att ge/låna ut en 
dator till varje elev. Således kommer de på de flesta skolor att användas en-till-en 
datorer. En del politiker, lärare och forskare tror att datorn kommer bli elevernas 
främsta redskap och det nya läromedlet i skolan (Åkerlund, 2013:24). 
Fortsättningsvis vet man inte om hur datoranvändningen kommer att påverka elevens 
lärande. I en annan avhandling kan man dock se positiva följder av 
datoranvändningen mycket på grund av den orsaken att undervisningsstrategierna har 
förändrats i skolan (Jedeskog, 2000:106f). Det framkommer att IKTs inflytande på 
eleverna är i vissa lägen är överlägsna. För de elever som läser svenska som 
andraspråk, elever med någon slags funktionshinder eller elever som arbetar 
snabbare än andra, kan hjälpen av IKT underlätta och på så vis skapa 
individanpassad undervisning (Holgersson & Seigerroth, 2010:9). I en studie som 
Fleischer (2013:35) har genomfört, framkommer det att eleverna anser att 
inkluderingen av datorer i klassrummet hade förändrat skolvärlden till det mer 
positiva. Hans resultat visar att elever också anser att lärandet i skolan har blivit 
roligare och enklare. 

I Samuelssons (2014:70) undersökning visar det sig att elever använder IKT 
och datorn i skolan för att göra olika slags skoluppgifter, vilket även till viss grad 
görs i elevernas hem. Vidare använder merparten av eleverna sin dator till att skriva 
föreläsningsanteckningar, planeringar och skoluppgifter men även också till nöjen, 
exempelvis diverse sociala medier (a.a.79). Däremot i Åkerlunds (2013:203) 
undersökning framgår det däremot att eleverna framförallt använder datorn i skolan 
och till att skriva blogg, fotografera och dokumentera och (detta är oftast en uppgift 
som ges av läraren). Åkerlund menar på att det finns en enighet hos skolorna om att 
användandet av datorerna har gjort det enklare för eleven att kunna ta del av 
informationen på ett bättre sätt. Dessutom kan eleverna på ett modernare sätt 
producera olika varianter av skolarbeten. Elevernas arbeten kan även samlas in och 
bedömas på ett enklare sätt av läraren (Åkerlund, 2013:24).  Även att textskapandet 
är en medveten process och ett viktigt verktyg för lärandet (a.a.197). 
 

2.4.2 Användningen av IKT i skolan 
De flesta eleverna enligt Samuelsson (2014:14) vet hur man använder sociala medier. 
Dock har de inte kunskapen att kunna använda teknikens programvaror, som är ett 
redskap för att underlätta deras skolarbeten. I en av studierna, som Samuelsson 
gjorde kom det fram att lärarna hade gett eleverna information om vilka sidor på 
Internet som var användbara till deras skolarbeten (a.a.78). När den första 
användningen av datorer i undervisningen startades, skedde det i form av att eleverna 
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skulle lära sig programmen och kunna följa datorns instruktioner (Jedeskog, 
2000:48). En av Samuelssons (2014:77) undersökningar påvisar att eleverna fick 
genomföra IKT-undervisning i form av att öva ordbehandling, presentationsteknik 
samt informationssökning. Undervisningen utfördes i en datasal men 
implementerades sällan eller aldrig i den ordinarie undervisningen (a.a.77). På en del 
skolor som Åkerlund (2013:21) har granskat kan man se att de har börjat med 
flexibelt lärande, detta innebär att skolan använder sig av olika typer av 
läroplattformer. Dessa läroplattformer är till för den lokala undervisningen och även 
som läxhjälp, såväl för skolarbete utanför klassrummet som för distansutbildningar 
(a.a.21). 

Forskningen säger att elevers användande av IKT i skolan i stora drag beror 
på hur stort intresse läraren har samt hur personen i fråga tolkar styrdokumenten 
(Samuelsson, 2014:25f). Det undervisningssätt som man använder i skolan består i 
stor utsträckning på att elever skapar representativa lärostoff som läraren sedan ska 
behandla, med detta menar Åkerlund att eleven skickar in sina arbeten för 
bedömning till läraren (Åkerlund, 2013:198). Samuelsson (2014:88) får fram i sin 
forskning att många elever brukar datoranvändningen genom att på några lektioner 
lära sig använda ordbehandlingsprogram, söka information på Internet och samt göra 
olika digitala presentationer. Han menar på att denna undervisning främst består av 
digital kompetens, med andra ord kunskap i användning (a.a.88). Det finns många 
undervisningsmetoder att tillgå, dock vill lärare finna den metod som har störst 
positiva påverkan på elevernas lärande. Åkerlund (2013:85) anser att det handlar om 
att eleverna lär sig på olika sätt och hur viktigt det är att det sker en kommunikation 
mellan läraren och eleven, men också mellan elev och elev.  

I Samuelssons (2014:70) studie framkom det att de eleverna som var dagliga 
användare av datorer, även ägnade mer tid åt användningen av sociala medier och 
spel än övriga elever. De elever som var veckoanvändare använde, i första hand 
använde datorn till skolrelaterade uppgifter (a.a.70). I studien framgår det också att 
ett flertal elever blev påkomna när de ägnade tid åt sociala medier under lektionstid, 
detta eftersom eleverna oftast övervakades av läraren eller på grund av att någon 
annan elev skvallrade (a.a.70). 
 

2.4.3 Hinder och fördelar i undervisningen 
Fleischer (2013:30) framhäver att en dator per elev skulle ge möjligheten att förändra 
skolstrukturer som lärandets form och innehåll. Utan datorn blev det uppenbart att 
elevernas arbete blev ensidigt och att det bildades större klyftor mellan eleverna 
(a.a.30). De elever som tidigare haft problem i skolan fick större problem och de 
elever som hade presterat bra blev ännu bättre. Således ökade avståndet mellan dessa 
elever vilket resulterade i ännu större glapp än det var tidigare (a.a.33). I ett senare 
projekt i Sverige blev betygen högre efter implementeringen av datorer. Det menades 
att eleverna inte hade kunnat nå dessa betyg om det inte hade varit för datorernas 
skull (a.a.35). 

Fleischer (2013:35) stöter på i sin undersökning på att datorn kan vara ett 
distraktionsmoment, både under lektionstid och under övrig skoltid. Distraktionen 
består i vanliga fall av sociala medier, musik och spel. Forskningen visar att det är 
viktigt att undervisningen skapar en miljö som främjar elevernas lärande, dock kan 
man se vid vissa införande av en-till-en att lärandemiljön har komplicerats i olika 
avseenden (Holgersson & Seigerroth, 2010:15). Samtidigt lyfter Åkerlund (2013:85) 
att en-till-en kan erbjuda lugn och ro i klassrummet genom sin medverkan i 
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undervisningen. I Samuelssons (2014:79) undersökning framkom det att eleverna 
använde delar av lektionstid till sociala medier, som till exempel Facebook, men att 
eleverna var noga med att de inte skulle påverka skolarbetet negativt. Sociala medier 
var något som skolverksamheten fick problem med när införandet av datorer skedde, 
dock kan strukturer som läroplattformer istället bidra till att skolan driver sociala 
medier tillsammans med eleverna i form av exempelvis bloggar och därför kan det 
används som en undervisningsstrategi istället (Åkerlund, 2013:23). 

Det inträffar att det finns personer inom läraryrket som inte anser att eleverna 
behöver ha varsin dator i skolan. Problemen som Jedeskog (2000:107) ser är att med 
dator i undervisningen kan det bli svårare att bedöma elevernas arbeten och att 
arbetsbelastningen blir tyngre på läraren. Holgersson och Seigerroth (2010:15) lyfter 
att det finns andra anledningar också till varför vissa inte uppskattar en-till-en, 
exempelvis kan det vara att det går åt mycket tid för att starta upp datorn, att eleverna 
inte har med sig datorerna till skolan och att de använder datorn till att underhålla sig 
på sociala medier under lektionstid. Enligt Jedeskogs (2000:49) resultat bör det 
lämpligen vara så att det är läraren som tillsammans med sina elever, beslutar om 
datorn är ett hjälpmedel för att nå de uppsatta målen i skolan eller ej. 

 
 

2.4.4 Lärandemiljö 
Diskursen kring det informella lärandet ökar enligt Fleischer (2013:11) med hjälp av 
Internet, beroende på vad eleven har för möjligheter att söka sig information. Det 
främjar att eleven tar eget ansvar för sin lärprocess och motiveras av användandet av 
IKT i skolan (a.a.27). Skolorna som Åkerlund (2013:55f) har studerat är överens om 
att införandet av en-till-en har förändrat undervisningens karaktär drastiskt, men 
genom studien framkom det att det är för tidigt att säga vilka effekter på elevernas 
betyg och deras lärande det ger. Det har gjorts många studier på hur IKT kan främja 
lärandet och det som har störst positiv effekt på elevernas lärande är när IKT används 
i undervisningen (Fleischer, 2013:28). Dessvärre framkommer det ingen studie 
gällande i vilka sammanhang som elever lär sig på bästa sätt. Forskningen visar att 
lärare uppmärksammar individuella skillnader tydligare när elever använder sig av 
datorn (Jedeskog, 2000:107). För att en elev ska kunna lära sig, måste eleven uppleva 
något på ett nytt sätt (a.a.107). I detta fall sker en förändring i skolan och eleven får 
ett lärande av detta (Fleischer, 2013:49). Emellertid lyfter Åkerlund i en annan studie 
att det finns undersökningar som påvisar att det inte är möjligt att bevisa tydliga 
förbättringar av elevens skolbetyg med införandet av dator (Åkerlund, 2013:55). 
Författaren menar snarare att man kan se en försämring i elevers betyg i samband 
med implementeringen av datorer. I Fleischers (2013:86) studier får han fram att en-
till-en stimulerar lärandet och deras förmåga att samverka genom att tekniken är 
transparent. Dock framkommer det i en annan studie (Samuelsson, 2014:80) att det 
finns de elever som är kritiska till användningen av datorer och därför avstår från att 
använda datorn om deras upplevelse påverkar deras lärande och betygen negativt 
(Samuelsson, 2014:80). Åkerlund (2013:86) anser att ett lärande sker när vi söker 
och finner olika mönster i tidigare kunskaper i kombination med ny information, 
ungefär som att fylla i en pusselbit för att kunna spara det i vårt minne. Eftersom 
varje intryck uppfattas av vårt minne, kan vi pussla ihop det med något som vi har 
varit med om tidigare i vårt liv, forskning visar även att den nya kunskapen lättare 
stannar kvar lättare i vårt minne om det går att koppa till ett äldre minne (a.a.86).  
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Motivationen till skolarbete ökar tack vare att datorer samt Internet, även gör det 
möjligt för individanpassning i skolan (Fleischer, 2013:27). Holgersson och 
Seigerroth (2010:9) lyfter också att datoranvändning bidrar till ett bättre skolresultat 
och att undervisningen kan anpassas efter elevernas individuella inlärningsförmåga. I 
vissa fall kan man se att datorn kan ta bort eventuella läs- och skrivsvårigheter hos 
elever (Åkerlund, 2013:57). Emellertid står det inte uttryckligt i grundskolans eller 
gymnasiets styrdokument att eleverna ska få sin kunskap om hur man använder sig 
av IKT genom skolan (Samuelsson, 2014:87). Med dator som verktyg för lärandet 
kan eleverna utöva sitt elevinflytande och sitt elevansvar i sina studier (Fahlström & 
Örvill, 2008:24). Elever ska använda dator/Internet till att kunna välja passande 
arbetsinnehåll till sina arbetsuppgifter utifrån de regler som finns utan att dessa 
förhindrar skolarbetet. På detta sätt anser Fahlström och Örvill (2008:24) att eleverna 
utvecklar sin förmåga och vilja att ta ett personligt ansvar och delta i sina studier.  

Det finns tydliga forskningsresultat som säger att lugn och ro i ett klassrum leder 
till bättre skolresultat, eftersom man stimulerar lärandet genom kommunikation på 
datorn, kan det fortfarande ske genom datorn (Åkerlund, 2013:203).  Fleischer 
(2013:11) lyfter att man antar att eleverna själva ska bli producenter i de förändrade 
lärprocesserna. 
 

2.5 Lärarnas perspektiv 
Det finns både möjligheter och hinder med att använda IKT. Dock anser Samuelsson 
(2014:15) att möjligheterna alltid inte är självklara eller uppskattade. För vissa lärare 
växer intresset för IT i skolan men det är oftast lärarens förändringsobenägenhet och 
deras misstro till det egna kunnandet som sätter gränser för utvecklingen (Jedeskog, 
2000:92). Samuelssons (2014:15) forskning lyfter att det är oftast mötet mellan den 
traditionella undervisningen och den nya tekniken som skapar svårigheter för läraren. 
Det vill säga att den fördjupade kunskapen utvecklas i mötet mellan teknikens 
möjligheter och ämnets innehåll och tradition (a.a.15). Det är framförallt i lärarens 
tid som det brister. Forskning visar att lärare ska lära sig hantera tekniken, 
fortlöpande och ta del av vad som händer och att lära sig använda den i 
undervisningen (Jedeskog, 2000:108). Emellertid är det inte alltid lätt som lärare att 
planera sin undervisning om eleverna inte har varsin dator som läget är i många fall. 
I dessa lägen måste läraren boka datasalen/datavagnen och i vissa fall finns det inte 
datorer så det räcker till alla eleverna i klassen i alla fall (Samuelsson, 2014:87). 

Åkerlund (2013:56) påstår att det är en stor utmaning för lärarna att 
strukturera elevernas uppgifter och att de största problemen just nu i skolan är att det 
saknas läromedel som stämmer överens med den nya tekniken, samt att lärarna 
upplever att eleverna har det lättare att kontakta dem utanför skoltid. Förändringen 
sker i ett hastigt tempo och gör att läroböckerna inte hinner med i utvecklingen 
samtidigt som de blir överflödiga. Detta resulterar i att lärarna på egen hand ska 
söka, granska och bedöma den informationen som finns på Internet, med andra ord 
har lärarnas fokus förflyttats (Åkerlund, 2013:92).  

Lärare som undervisar på gymnasienivå i Samuelssons (2014:89) studie 
ansåg sig själva vara tvungna att ha didaktisk digital kompetens för att kunna se 
potentialer och utmaningar som tekniken tillför i ämnet. Således behövde lärarna en 
utbildning inom IKT för att kunna utföra undervisningen med dator på ett bra sätt. 
Dock var det inte var lärarna själva som tog beslutet om att införa datorer i skolan 
vilket resulterade i att lärarna i många fall inte kunde hantera tekniken, något som i 
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förändringen gjorde att användningen av datorer i undervisningen begränsas 
(Jedeskog, 2000:47). 

Åkerlund (2013:22) menar att när man använder läroplattformar kan man 
tänka som om det vore ett klassrum fast genom Internet. Det innebär att läraren har 
kontrollen, men i ett klassrum blir det rätt ofta bullrigt och med en läroplattform styr 
fortfarande läraren men det sker under tystnad. En positiv potential till IKT i skolan 
är att i stort sett allt material, information, presentationer och mejl går att lösa genom 
användningen av dator och Internet (a.a.204). Jedeskog (2000:107) anser att 
meningen med datoranvändning i skolan inte är att få eleverna ”beroende”, utan att 
eleven ska lära sig med datorn som ett hjälpmedel. Lärares syn på förändringen riktar 
sig inte på användandet av dator, utan till hur elevers lärande och deras tro på deras 
förmåga att använda sig av IKT (a.a.107). 

I en studie som gjordes på lärare i Sverige om användningen av dator i 
skolan, erhöll att antingen ansåg lärarna att det var ett hot eller en möjlighet 
alternativt en viktig del av skolan (Samuelsson, 2014:39). Det framkom alltså att det 
kan finnas tre stycken typer av lärare i skolan. Samuelsson förklarar detta med att 
skolan kan ha svårigheter att möta de nya ”redskapen”, för att kunna möta dessa 
svårigheter måste läraren hantera utmaningar och ta tillvara på de nya möjligheterna 
som skapas i skolvärlden (a.a.39). I många fall lever lärare under press från 
omgivningens värderingar och förväntningar, som inte alltid stämmer överens med 
deras egna (Jedeskog, 2000:107). Enligt Åkerlund (2013:17) ser många lärare datorer 
i skolan som en spännande utmaning och en möjlighet till nya sätt att undervisa och 
lära ut. Skolan ska vara likvärdig för alla elever men i undersökningen som 
Samuelsson (2014:89) gör, framgår det av elevers svar att det blir uppenbart att det 
finns en varierad ämnesdidaktisk digital kunskap bland lärarna och därför får skolan 
det svårt att ge eleverna en likvärdig skolgång. Som Åkerlund (2013:206) lyfter att 
lärares uppgift kommer alltid att vara ledaren i klassrummet, men rollen kommer inte 
att vara att föreläsa om det som står i läroböckerna och inte att kontrollera all 
kommunikation i klassrummet. 
 

2.6 Det sociokulturella perspektivet 
Den teoretiska utgångspunkt jag tänker utgå från är ett sociokulturellt perspektiv och 
ett sociokulturellt lärande där datorn ses som en medierande produkt. Det handlar om 
hur ett barn föds in i en social värld som redan är utformad historiskt och kulturellt 
(Hundeide, 2006:5). Det är redan förutbestämt i vilken social nivå som barnet 
kommer att utvecklas i när det föds (a.a.5). Studien utgår ifrån att allt lärande och 
kommunikation sker i ett samspel med andra och att läromiljön är en viktig faktor för 
lärandet. Hundeide (2006) lyfter att det sociokulturella perspektivet redogör att 
människor och deras omsorgspersoner utvecklar ömsesidiga förväntningar på 
varandra som kallas för kontrakt och metakontrakt. Ett kontrakt mellan människor är 
som en impulsiv försöksprocess mellan olika människor och det är som en ge-och-ta-
process. Medan han menar på att metakontrakt är mer om hur människor ger sin tillit 
åt andra människor (a.a.47f). Det sociokulturella perspektivet lyfter fram att 
skapande av kunskap sker i samspelet mellan individer. Enligt Vygotskij skapar 
människor gemensamma uppfattningar och kunskap i omgivningen i en situation, 
förmögen kunskap (a.a.47f). Meningsskapandet sker i samspelet mellan människor 
och språket är ett medierande redskap som överför mening och delar in kunskap i 
meningsbärande begrepp (Stensmo, 2007). Vygotskij betonar vikten av interaktioner 
människor emellan för att möjliggöra kunskapsutveckling, men påpekar samtidigt att 
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“för att förstå lärande kan man inte koppla loss vare sig individer eller kollektiv från 
den omgivande världen, dess teknik eller dess sociala praktiker” (Säljö, 2010:34). 
Vidare lyfter han att det är människors beteende som utgör sociokulturella 
perspektivet, att kommunicera och uppfatta andra format av sociala och kulturella 
erfarenheter. (a.a.35).  

Informationssamhället Sverige etablerar sig snabbt och kommer in i skolans 
värld i en rusande fart. Utvecklingen kommer att kräva, strukturering och personer 
som kommer att kunna vägleda genom att de innehar en speciell kunskap (Säljö, 
2010:242). Dock är det vanligt att läraren har ett övertag över eleven i klassrummet 
(Hundeide, 2006:61). Våra vanliga undervisningstraditioner håller på att bytas ut 
(a.a.61). Säljö menar på att man kan tydligt se att teknikens resurser omvandlas till 
hjälpmedel i läroprocessen (Säljö, 2010:245). IKT blir som ett redskap i 
undervisningen. Möjligheten att kommunicera med någon och finna information är 
stor. De virtuella gemenskaper skapar sammanhang för lärandet som påminner om 
fysisk kontakt (a.a.245). Interaktivt mellan människan och datorn är något som är 
någorlunda nytt i den sociokulturella världen. Datorns mjukvara kan hjälpa oss med 
att stötta uppbyggnaden av till exempel en skriven text (a.a.245). Med andra ord kan 
olika elever ta andra vägar för att komma till samma slutmål. Det kan också ge olika 
svårighetsgrader och skapa hinder för att nå ett högt kunskapsmål (a.a.245). Det är 
osynligt men gjordes synligt genom bilder som fanns på papper, läroböcker, grafer 
och diagram med mera (a.a.245). Genom den nya tekniken kan vi se förändringen 
som sker, till exempel kemiska reaktioner som innan var osynligt. Detta leder till att 
lärandet kan bli tämligen kraftfullt när det sedan utvecklas vidare (a.a.246). 
Simuleringen ökar genom användandet av IKT i skolan. Genom användningen kan 
man experimentera, laborera och detta kan hjälpa eleverna att förstå från modellen 
och sedan hur de ser ut i verkligheten (Säljö, 2010:246).  

IKT’s möjligheter till att ha lätt att kommunicera och tillgången till 
information utgör det allvarliga hotet för den traditionella klassrumsinteraktionen 
som har funnits i skolan i århundraden (Säljö, 2010:246). Lärare anses i det 
sociokulturella perspektivet som att lärare mer uppfostrar och vägleder eleverna i sin 
utveckling. Hundeide menar att det sker en dold uppfostran, den dolda läroplanen 
(Hundeide, 2000:7). I datormedierade miljöer blir handledning mer vanligt än 
regelbunden undervisning (Säljö, 2010:246). En förklaring på detta är att problem 
och svårigheter blir mer individuellt hos dagens elever. De nya artefakter som är 
sammanbundna till datortekniken bidrar till att skapa förståelseformer, kognitiva 
strategier, ideal och känslomässiga orienteringssätt som ger beskrivningar på hur vi 
ska leva ett gott liv (Hundeide, 2000:9). Lärandet har också förändrats genom att 
man skriver, syntetiserar och analyserar mer än vad man gjorde tidigare i skolan 
(Säljö 2010, 247). Självklart finns det positiva delar av att använda datorn i 
skolundervisningen och det är att den öppnar klassrummets dörrar mot en större 
värld och mer aktuell information (a.a:247). Dokumentationen blir lättare att förvara 
när man använder av dator i skolan (a.a:247), eftersom inlämningar sker till stor del 
genom Internet. Det sociokulturella perspektivet kommer att användas till att knyta 
ihop det som eleverna har svarat på enkäterna med vad tidigare forskning säger. Vid 
diskussionen kommer teorin att styrka undersökningen som är gjord. 
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3 SYFTE 
Syftet är att undersöka elevers upplevelse av IKT som redskap i undervisningen och 
för att se elevers uppfattningar om användandet. Undersökningen syftar till att 
urskilja i vilket sammanhang eleven nyttjar datorer i undervisningen och hur eleven 
använder sig av datorn i sina skolarbeten. Även vilka möjliga problem som datorn 
utgör i undervisningen och om datorn ger underlag för lärande och eventuellt om det 
ger ett bättre skolresultat. 
 

3.1 Frågeställningar 
- När får elever använda IKT i skolan? 

- Hur använder elever IKT i sitt skolarbete? 

- Vilka hinder eller fördelar för lärandet och skolresultat utgör IKT, enligt 
eleverna? 

- Vilket stöd för lärande och möjligheter att erhålla bra skolresultat utgör IKT 
enligt eleverna? 
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4 METOD 
I detta kapitel presenteras vilket metodval som valdes till denna undersökning. 
Vidare belyses urvalet och dess bortfall. Fortsättningsvis redogörs det hur 
tillvägagångssättet har sett ut och vad för etiska förhållningssätt undersökningen har 
förhållit sig till. Samt lyfter kapitlet undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet. 
Avslutningsvis ges det en analysmetod om undersökningen. 

 

4.1 Metodval 
Metoden för denna undersökning bli en kvalitativ metod. Frågeställningarna 
innehåller sådana frågor som gör att undersökningen ska ta reda på om det finns 
någon variation och försöka förstå situationen (Trost, 2007:23). Målet med denna 
studie är inte att göra några generella slutsatser utan få en inblick i hur elever 
förhåller sig till IKT i skolan. För att kunna få fram material som stämmer in på 
undersökningen, skapas det enkäter som delats ut till eleverna. Enkäterna är 
utformade på ett ostrukturerat vis, frågorna i enkäten är således öppna frågor vilket 
innebär att de inte finns några svarsalternativ. Det ostrukturerade formuläret 
innehåller så kallade öppna frågor, det vill säga frågor som kräver ett skriftligt svar 
och motiv (Stukát, 2011:49). Detta är inte olikt en vanlig intervju som brukar göras 
när det är en kvalitativ studie. Ju mindre grupp som deltar i studien desto mer 
ostrukturerad kan enkäten vara och därför innehålla fler öppna frågor och svar 
(a.a.49). Självklart kommer det blir ansträngande att bearbeta och analysera men 
ändå möjligt med tanke på att undersökningsgruppen inte är stor (a.a.49). 

 

4.2 Urval 
Studien riktar sig till elever på grundskolans senare år, högstadiet och enbart de 
elever som går i årskurs åtta och nio. Detta innebär att eleverna är födda 2000-2001. 
Jag bestämde mig för att använda två skolor som ligger i södra Sverige. Skolorna 
valdes genom att jag hade kontakt med personal på skolorna. Enkäterna genomfördes 
på respektive skola. På skola 1 finns det två stycken årskurs åtta och två stycken 
årskurs nio. Skola 2 har också två stycken årskurs åttor och två stycken årskurs nio. 
Dock gjordes undersökningen enbart att ske på en klass i åttan och en klass i nian på 
skola 2. Detta på grund av att verken möjlighet eller tid fanns. Totalt besvarade 89 
elever enkäten på skola 1 och på skola 2 besvarade 59 elever enkäten. Sammanlagt 
kom undersökningen att hamna på 148 stycken elever och då är inte bortfallet 
medräknat. Ett undersökningsresultat som endast gäller för en liten grupp som 
studerats och inga andra, kan ofta bli ointressanta vilket åtminstone kan en forskare i 
kvantitativa studier tycka det (Stukát, 2011:63). Dock kan sådana här urval vara de 
riktiga och lämpliga. Detta eftersom undersökningen kanske bara intresserar sig för 
en eller två skolor, där generaliseringen inte är intressant eller möjligt (a.a.63). 

 

4.2.1 Bortfall 
De bortfall som kunde inträffa var de elever som av någon anledning inte var på 
skolan just den dagen som jag var där och genomförde undersökningen. Ett vanligt 
skäl till bortfall är att man av någon anledning inte når till den utvalda och detta kan 
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betyda att personen antingen är bortrest eller sjuk (Stukát, 2011:73). Då jag 
personligen åkte till skolorna och vara med i alla klasserna, säkrade jag att alla de 
elever som var närvarade genomförde enkäten. Dock kan man stöta på internt 
bortfall som innebär att någon eller några inte vill besvara enkäten eller någon av 
frågorna som står på enkäten (a.a.73). Detta gjorde att jag till stor del har kontroll på 
bortfallen som sker men jag kunde inte förutse om alla elever ville vara med i 
undersökningen. 
 Bortfallet i undersökningen resulterade i en total summa på 47 elever på både 
skola 1 och skola 2. Denna stora summa har sin största betydelse i att en av klasserna 
på skola 1 som jag skulle besöka och hade bestämt tid med var tvungna att öva till 
luciatåget. Detta gjorde att 27 elever föll bort från studien på grund av ändringar i 
deras planering. Tre elever på skola 1 ville inte delta i undersökningen och resterande 
fem eleverna var antingen sjuka eller lediga. På skola 2 besvarade alla eleverna 
enkäten, förutom de 12 eleverna som inte befann sig i skolan av den anledningen att 
de var sjuka eller lediga. Vid sammanställningen av resultatet plockades även 
irrelevanta enkäter bort då eleverna hade svarat oprofessionellt och detta ingår i den 
totala summan som plockades bort.  
 

4.3 Tillvägagångssätt 
Innan skrivandet på uppsatsen började det funderas på hur och på bästa sätt denna 
studie kunde genomföras. Frågeställningarna handlade om att försöka hitta ett 
mönster och förstå, det vill säga att studien är en kvalitativ undersökning (Trost, 
2007:23). Eftersom undersökningen lutade åt en kvalitativstudie kunde man 
förväntas att metodvalet skulle vara intervjuer. De strukturerade intervjufrågorna är i 
stort sett samma företeelse som en enkät och kallas därför enkätintervju (Stukát, 
2011:43). Därför valdes en enkät till studiens intresse för insamlingen av empiri. I 
valet av enkät valdes det ostrukturerade formuläret för att kunna ställa så pass öppna 
frågor som möjligt. Som Stukát (2011:49) liknar det vid att genomföra intervjuer fast 
på ett papper. Detta innebär att generaliseringen inte har en så pass betydande roll i 
denna studie. 
 Vid utformandet av enkäten studerades frågeställningarna och utefter dem 
konstruerades det öppna frågor. Strukturen på frågorna var konstruerade på det vis 
att eleverna inte skulle kunna svara ”ja” eller ”nej” (Patel & Davidson, 2007:72f). 
Totalt blev de sex stycken frågor varav fem av dem var frågor som eleven  bara 
kunde besvara skriftligt med en mening, medan den sista frågan var en typ av 
kvantitativ fråga och innebar att de fick fyra olika svarsalternativ som de skulle ringa 
in det som passade in på eleven bäst. Enkäten konstruerade jag när jag hade läst 
avhandlingarna till bakgrunden, tidigare forskning och i dessa avhandlingar stötte jag 
på att de lyfter ett moment som kan vara negativt med användningen av IKT, mycket 
av detta handlade om användandet av sociala medier under lektionstid. Därav 
formades en kvantitativ fråga i enkäten. I många fall kan en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa studier var det mest lämpliga tillvägagångssättet (Stukát, 
2011:41f). Enkäten skrevs ut på papper och togs till både skola 1 och till skola 2 så 
att eleverna kunde besvara den. Enkäten togs dit personligen av mig och det gjordes i 
hopp för att bortfallet inte skulle bli för stort. 
 När enkäten var färdig för att kunna besvaras kontaktade jag lärarna som 
ansvarade för de klasser som undersökningen var riktad till och frågade om det fanns 
möjlighet att komma till en lektion och genomföra enkäten. De ansvariga lärarna 
som undervisade eleverna var positivt och godkände att jag skulle göra 
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undersökningen under deras lektioner. Detta kallas för enkäter under ledning, som 
innebär att man tar med sig formuläret med frågor och besöker den person eller den 
grupp som enkäten är utformad för, så kan man hjälpa till och besvara de eventuella 
frågor som kan uppkomma (Patel & Davidson, 2007:69). 
 

4.4 Etiska övervägande 
I undersökningens genomförande har etiska övervägande gjorts enligt Stukát 
(2011:139) grundbegrepp, som är fyra stycken. Informationskravet är det först 
nämnda och innebär att de personer som berörs av undersökningen ska informeras, 
både om undersökningens syfte och om att det är frivilligt att vara med i studien. I 
förhandsinformationen ska det framgå vart ifrån forskningsansvarige kommer ifrån 
och vilken institution forskningsansvarige studerar på (a.a.139). I informationen ska 
även undersökningens syfte och tillvägagångssätt förklaras, samt hur studiens 
resultat kommer att användas och presenteras (a.a.139). Det andra grundbegreppet är 
samtyckeskravet och handlar om deltagarens val om att medverka i undersökningen. 
Vid känsligare etiska undersökningar bör forskningsansvarige kontakta föräldrar 
eller vårdnadshavare (a.a.139). De som medverkar har rätt till information gällande 
hur länge de ska vara delaktiga i undersökningen och på vilka villkor de ska delta, 
samt ska de kunna avbryta sin medverkan utan att de medföljer negativa följder för 
dem (a.a.139). När undersökningen inte består av några frågor om deras privatliv 
eller etiskt känslig natur kan godkännandet erhållas från till exempel skolledningen, 
lärare, arbetsgivare med mera (a.a.139). Tredje grundbegreppet, 
konfidentialitetskravet betyder att undersökningen måste ta hänsyn till de 
medverkandes anonymitet. De personer som ska delta i undersökningen ska vara 
införstådda med att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och att det material som 
skulle kunna identifieras, inte kommer att redovisas i forskningsmaterialet (a.a.139). 
Alla uppgifter ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sätt som gör att de 
enskilda människorna inte ska kunna identifieras av utomstående och detta är oerhört 
viktigt när det angår etiska frågor. Deltagaren har rätt till att få veta vad 
forskningsresultatet blev innan den kommer publiceras (a.a.140). Det sista 
grundbegreppet som Stukát (2011:140) nämner är att nyttjandekravet som innefattar 
att den informationen som forskaren har samlat in får inte lånas ut eller utnyttjas. Det 
är enbart till för den undersökningen som den är skapad för. Dock får den 
informationen som ingår i forskningsrapporten får givetvis vara tillgänglig för 
läroböcker med mera (a.a.140). 
 För att kunna genomföra undersökningen informerades rektorn i första hand 
och sedan den ansvarige läraren. Informationen till eleverna framkom när jag 
träffade eleverna för att göra enkäten. I första mötet berättade jag för eleverna vem 
jag var och varför jag var där, samt delgav jag information om vad enkäten handlade 
om. Det gjordes klart och tydligt för eleverna att de inte var tvungna att medverka i 
min undersökning om de inte fann det intressant och att de inte skulle vara blyga 
med att ställa frågor kring enkäten. Eftersom enkäten inte undersökte något privat 
räckte det med ett godkännande från rektorn och ansvarige lärare, samt att eleverna 
själva fick välja att delta eller inte. När enkäten skapades gjordes den anonym med 
en gång. Det närmsta jag eller en utomstående kan komma till eleverna är vilken 
årskurs och vilket kön eleverna har. Eftersom eleverna bara behövde skriva vilken 
årskurs de gick i och om de var en kille eller tjej kan jag i dagsläget inte namnge 
någon av de eleverna som ingick i undersökningen. Studiens resultat kommer att 
vara bundet till enbart den egna forskningen och inte vidarebefordras till övriga 
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parter, detta för att inte bruka deltagarens svar till annat än vad som meddelats vid 
informationen av deltagandet i enkäten. 
 

4.5 Trovärdighet/tillförlitlighet 
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och man menar att undersökningen är stabil och 
inte är utsatt för slumpmässiga företeelser. Alla deltagare ska frågas på samma sätt 
och situationen ska vara likadan för alla deltagare. Vidare menar man att en mätning 
ska göras vid samma tidpunkt så att undersökningen kan göras om och resultatet ska 
bli detsamma (Trost, 2007:64). Kongruens innebär att det är likheter mellan frågorna 
och det är relevant vid enkätundersökningar. I enkäten ställs det frågor som har 
ungefär samma företeelse för att kunna få med alla dess nyanser (a.a.64). I denna 
undersökning skedde utdelningen av enkäterna vid olika tider, dock samma dag. 
Reliabiliteten kan ha förändrats eftersom eleverna hade olika lektioner och det var i 
slutet av en skoldag.  
 Validitet innebär om studien är trovärdig och även se om resultatet som 
undersökningen får fram är avsedd att mäta det den är avsedd att mäta (Trost, 
2007:65). Det resultat vi får innehåller både sanna och felaktig data, ju mer felaktig 
informationen är desto mindre trovärdig är studien (Patel & Davidsson, 2003:100). 
Undersökningen är skapad med en hög validitet, då enkätformuläret är anpassad efter 
undersökningens syfte och frågeställningar. Vid sammanställning av resultatet var 
det några fåtal elever som inte besvarade frågorna på ett ”rätt” sätt, vilket medför att 
validiteten sjönk något och i efterhand hade några frågorna på enkäten ha korrigerats. 
 

4.6 Analyskritik 
Vanlig förkommande kritik mot enkätundersökningar är att man inte kan ställa några 
följdfrågor till den medverkande. Där kan vi inte ha någon kontroll över själva 
svarssituationen, dock besvarades frågorna någorlunda så som tanken var. Detta 
berodde på att jag befann mig i klassrummet tillsammans med eleverna som kunde 
ställa frågor och få en förklaring i rätt riktning. 
 Den problematik som tillkom i undersökning var enkätens ostrukturerade 
inslag. Metodvalet med kvalitativ studie och att göra en enkät med öppna frågor 
kändes helt rätt eftersom med en enkät kunde antalet deltagare öka enormt. Det 
positiva var att deltagarna inte fick några förbestämda frågor som skulle kunna styra 
deras svar. Det negativa blev istället att frågorna inte konstruerades tillräckligt 
noggrant. Detta kunde medföra att svaren blev magra och intetsägande istället 
(Stukát, 2011:49). I undersökningsmaterialet finner man både fylliga- och magra 
svar, detta kan bero på att en del elever tog undersökningen på ett större allvar än 
andra (a.a.49). 
 En annan problematik som kan ha infunnit sig är viljan att delta i studien. 
Som det nämnts tidigare fick eleverna själva bestämma om de ville delta i 
undersökningen eller inte. Eftersom jag närvarade och frågade om eleven ville delta 
eller inte, samtidigt som jag delade ut enkäten, kan detta ha bidragit till att eleven 
inte vågade tacka nej. Det höga svarstagandet kan också ha påverkats av att jag hade 
en relation till eleverna. Detta är en aspekt som jag inte kan råda över men som ändå 
måste tas med i betänkandet kring förkommandet av felaktigheter i studien. 
 När enkäten konstruerades var syftet formulerat att det skulle göras en 
jämförelse mellan vad killar respektive tjejer ansåg om användningen av dator i 
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skolan. Detta ändrades under undersökningens gång och därför finns det med på 
enkäten. Dess betydelse har ingen relevans i denna undersökning. 



19 

 

5 RESULTAT 
I detta kapitel presenterar resultatet från enkäterna som utfördes på eleverna. Det 
introduceras med vilka användningsområden som eleverna får använda sig av datorn 
i undervisningen, hur elever använder sig av datorn när de använder den i 
undervisningen. Samt om det finns några fördelar/hinder med att använda datorn och 
om de påverkar elevernas betyg. Även om hur eleverna anser att de använder sin tid 
på rätt sätt under lektionerna. 

 

5.1 När får elever använda IKT i skolan? 
Några elever ansåg att de använder datorn i undervisningen när de har fått order från 
deras lärare att använda datorn. Eleverna menar på att det är läraren som bestämmer 
när de får använda datorn under lektionstid. 

”På lektionstid om läraren har planerat det” 

I många fall framkommer det att eleven ska renskriva ett arbete som de har skrivit på 
lösblad och för att kunna lämna in det ska det renskrivas. 

”Beror på vilket ämne men mest till renskrivning”. 

Vidare beskriver eleverna att när de använder datorn på lektionstid är det till att 
arbeta med olika sorters skoluppgifter, som till exempel skriva berättelser och detta 
sker framförallt i ämnena svenska, engelska, so, bild, spanska och tyska. Dock är det 
en elev som nämner att de får använda datorn i alla ämnena. Eleverna menade på att 
de fick öva på sina läxor som var i form av glosor som de hade i språk ämnena. 
Medan i ämnena engelska och franska hade de datorerna till att öva på grammatiken 
och att eleverna fick hjälp av datorn att översätta orden som de inte förstod. 

[…] Jag använder datorn i engelska när man pluggar glosor. 

När eleverna besvarade frågan om deras användande under lektionstid, var det främst 
till att göra skoluppgifter och det var i samband med att eleven hade fått en uppgift 
som skulle göras på lektionen. Formerna på uppgifterna var olika och kunde 
innehålla olika uppgifter som till exempel att de skulle forska, skriva uppsatser eller 
göra olika skolprojekt. 

”Arbeta med det man ska göra. Skolarbete helt enkelt.” 

Större delen av eleverna framförde att de fick bruka datorn när de skulle skriva 
arbeten och behövde fakta och söka information om sitt ämne. Detta kopplade 
eleverna till att de skulle redovisa arbetet för läraren och använda sig av 
rättstavningsprogram så att deras arbeten skulle blir bättre. Ett fåtal elever ansåg att 
det är lättare att skriva på datorn än förhand. 

[…] Får lättare förståelse och det är lättare att skriva. 

Några enstaka elever nämner att de fick använda datorn under lektionstid till att göra 
grupparbeten och skapa en powerpoint som skulle vara till en redovisning av deras 
eget arbete eller av ett grupparbete.  

”Skrivarbeten i ex. word-document och powerpoint”. 

Två elever berättar att de använder datorn till att spara sina arbeten som de hade 
skrivit på datorn. 

”använder den till att spara mina arbeten som jag har gjort”  
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En annan elev ansåg att det inte går att använda datorerna för att de är dåliga. 

”Det går inte jobba med gamla datorer.” 

 

5.2 Hur använder elever IKT i sitt skolarbete? 
De flesta eleverna använde datorn på så vis genom att leta och söka efter fakta. För 
att kunna göra det använde eleverna sig främst av sökprogrammen Wikipedia och 
Google.  

”Är inne på internet och letar info om det temat vi har.” 

Eleverna nyttjade datorn genom att renskriva sina skolarbeten, grupparbeten, söka 
efter ord och för rättstavning, samt att eleverna översatte orden genom att ta hjälp av 
lexikon med mera. Programvarorna som användes var först och främst Drive, 
Onedrive och Word. En annan programvara som används framförallt vid 
redovisningar var Words power point program. 

[…] Söka på Google om det är någon fakta som jag behöver […] 

Många av eleverna gjorde klart för sig att de använde datorn till andra saker än bara 
till skolarbeten. I dessa fall använde eleverna sig av Youtube och Spotify, som de 
under lektionen lyssnade på genom hörlurar. Det framgick även att eleverna ägnade 
sin tid åt att granska sociala medier som till exempel Facebook. 

[…] använder ibland Youtube och Spotify […] 

 […] letar efter musik[…] 

Vissa av eleverna menade på att de gjorde de uppgifter som läraren hade bestämt. 
Även några elever påstod sig använda datorn på ett ”normalt” sätt. På vilket sätt 
eleverna använde sig av datorn är många, men en elev nämner att de använder datorn 
för att göra sina läxor och detta görs i ett program som kallas glosmästaren och 
ljudmästaren. 

”För att söka fakta och använder glosmästaren och ljudmästaren för att göra läxorna. Ibland också 
youtube och Sportify”.  

En elev påstår att de inte använder datorn tillräckligt ofta, medan en annan elev 
förklarar att datorn är ett hjälpmedel på lektionerna.  

”Använder inte datorn så ofta bara när de behövs, men helst inte.” 

Datorn kan användas i många olika områden och en elev yttrar sig om att de 
använder datorn till att redigera bilder som de har tagit till en skoluppgift. 

[…] Redigerar bilder på bilden som vi har tagit […] 

 

5.3 Vilka hinder eller fördelar för lärandet och 
skolresultatet utgör IKT, enligt eleverna? 

I denna underrubrik framförs elevernas tankar om de ansåg att IKT medförde hinder 
eller fördelar i undervisningen? 
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5.3.1 Hinder i undervisningen 
Den största delen till varför datorn är ett hinder i undervisningen enligt eleverna är 
att datorn oftast inte fungerar, att den är långsam vilket gör att det tar lång tid och att 
Internet inte fungerar på datorn.  

”Skolans datorer suger” 

Ett annat vanligt problem som eleverna lyfter är det inte finns en dator till varje elev 
och att skolan har blockat visa sidor på Internet. 

”Ibland behöver man verkligen en dator till ett arbete och då är alla upptagna”. 

Datorn kan vara ett motstånd när det gäller att göra det eleverna ska. Enligt de flesta 
eleverna blir datorn ett hinder när de inte gör det man ska som till exempel lyssnar på 
musik, sitter på Facebook och i vissa fall sjunger med i låtarna.  

[…] Musik är ett stort hinder för koncentrationen […] 

En elev menar på att man tappar lätt fokusen när man använder sig av datorn. Medan 
en annan elev påstår att man inte hinner klart med sitt skolarbete om de gör andra 
saker. 

”När man skriver så tycker jag att musik som man lyssnar på datorn stoppar idéer och 
du börja sjunga tyst istället för att skriva”. 

Dock finns det en elev som har en åsikt om att datorn aldrig är ett hinder i 
undervisningen. 

”Datorer är aldrig ett hinder”. 

Två elever anser att det är bättre att skriva på papper, för om man behöver ta med sig 
skolarbetet hem och det enbart finns på datorn så finns det ingen möjlighet till det. 

[…] om man ska göra något både i skolan och fortsätta hemma så är det 
lättare att ha ett papper […] 

Tre andra elever tycker att de inte får arbeta med datorn tillräckligt mycket som de 
behöver, detta i sin tur leder till att datorn blir ett hinder.  

”Vi använder den nästan aldrig” 

En elev menar på att det blir negativt om läraren inte säger ifrån när de andra gör 
saker som till exempel spelar spel under lektionen. 

”Om man har en lärare som inte säger ifrån så blir det ofta att man inte gör det man ska 
göra”. 

Även en elev lyfter upp att elever kan fuska lättare med dator, eftersom de letar efter 
andras uppsatser på Internet och vidare menar på att datorn kan rätta orden fel ibland. 

”Det finns personer i klasser som använder datorn för att tex hitta en novell som någon 
annan har skrivit. Man kan helt enkelt fuska vilket är fel.” 

 

5.3.2 Fördelar i undervisningen 
Större delen av eleverna ansåg att det var lättare att hitta information och fakta med 
hjälp av datorn. Vidare påstår eleverna att de fick tillgång till mer fakta än vad de 
hade fått om de använt sig av läroböckerna. En elev säger att användandet av dator 
gör att de slipper leta fakta och information i läroböckerna. Det går snabbare att göra 
färdigt arbetena med datorn som hjälpmedel anser eleverna. Ett fåtal elever förklarar 
att det går lättare och på ett bättre vis att ta reda på något som de inte visste sedan 
tidigare.  
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”man kan hitta fakta väldigt snabbt på Google istället för att slösa bort 
en hel lektion på att söka fakta i boken.” 

Det nämns många olika fördelar med att använda datorn i undervisningen. Den mest 
förekommande är att det blir en finare handstil än när eleverna skriver förhand. 
Medan andra förklarar på det viset att de slipper tänka på deras handstil och stavning 
när de brukar datorn. Även anser de att det är bättre att skriva på datorn än på papper 
anser eleverna. 

[…] Det är också snabbare och texten blir finare […] 

Eleverna lyfter också att det är roligare, enklare och blir finare skolarbeten när det är 
klart.  

”Det är roligare och blir finare när det är klart.” 

Några elever nämner att genom användandet av dator gör så att det blir enklare att 
rätta texten i deras arbeten efter att läraren har rättat det. 

[…] som tex repotage så kan man gå tillbaka i  texten och  kanske sudda eller skriva till 
något och om man skrev förhand skulle man få skriva om allt.” 

Vidare berättar ett fåtal elever att de lär sig bättre med datorn i undervisningen. 
Medan andra förtäljer att eleverna inte behöver fokusera på att anteckna utan att de 
kan lyssna mer under genomgångarna. 

 […] lär mig lättare med hjälp av datorn, speciellt när jag ska plugga 
glosor […] 

En elev hävdar att med hjälp av datorn kan de finna svar som läraren inte kan besvara 
och att de har tillgång till sociala medier som till exempel Facebook och Youtube.  

”Om läraren inte kan svara på en fråga kan man kolla upp det själv.” 

Eleverna menar att det blir smidigare att arbeta på datorn då de kan skicka arbetet 
direkt till läraren när de är färdiga med det. Samt att eleverna också kan spara arbetet, 
använda rättstavningsprogram och slå upp ord. 

[…] skicka till läraren direkt när man är klar, inloggningen kan man 
använda efter skoltid och det sparas […] 

 

5.4 Vilket stöd för lärandet och möjligheter att 
erhålla bra skolresultat utgör IKT enligt 
eleverna? 

Nedanför kommer elevernas åsikter om huruvida de anser att IKT gav dem bättre 
skolresultat eller inte.  

 

5.4.1 IKT lika med bättre betyg 
Många elever anser att de kan få bättre betyg genom att de kan finna mer information 
och fakta med datorn, det går fortare att få tag på information och fakta och man kan 
skriva mer på ett skolarbete.  

[…] men man kan hitta mycket mer information. 

En annan tanke som eleverna har är att de blir färdiga med sina skolarbeten snabbare 
än om de skulle skriva förhand.  

”Jag har kunnat skriva mer på kortare tid.” 
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Vissa elever tycker att de kan få fler källor i sina arbeten med hjälp av datorn och 
Internet. 

[…] jag kan leta fakta som är mer överkurs […] 

Eleverna har också besvarat att de ger högre betyg om man kan skriva sina arbeten 
på datorn eftersom att läraren ser vad det står och att datorn har 
rättstavningsprogram, vilket enligt eleverna höjer betyget.  

[…] Läraren ser vad det står i skoluppgiften […] 

En annan anledning till att betyget blir bättre enligt eleverna är att det är roligare och 
då blir det nöjsammare att plugga med datorn. Även några elever anser att det är ett 
snabbare sätt att studera på. 

”Det är roligare att plugga och då blir man på bättre humör.” 

Enligt en elev blir man bättre som person när man använder sig av datorn i 
undervisningen. 

 

5.4.2 IKT negativt för betygen? 
Det finns elever som inte tror att datorn har hjälpt dem med att få ett högre betyg. 
Anledningarna till detta är att datorerna är gamla och dåliga, det går fortare att skriva 
förhand än på datorn och att eleverna inte få möjlighet till att använda datorn 
tillräckligt mycket.  

”Nej, det gör det bara lättare att skriva men inte kvalitén.” 

En elev påpekar att det inte är datorn som gör att de får bättre betyg. 

”Asså jag tror inte datorn har hjälpt mig att få bättre betyg. Det är givetvis inte datorn 
som man får betyg för” 

Medan en annan elev anser att datorn inte påverkar betygen.  

”Datorn ska inte påverka mina betyg. Det kan ingen annan än jag själv” 

Dock är det fyra elever som inte tycker att datorn inte spelar någon roll för betygen. 

”jag behöver egentligen inte datorn utom när jag ska göra en powerponit.” 

En annan elev påstår att datorn har gjort att eleven har fått sämre betyg sen datorn 
kom in i undervisningen. Enstaka elever anser att det går att plugga bättre utan att 
använda datorn. 

”Jag pluggar bättre utan datorn.” 

 

5.5 Sociala medier under lektionstid 
Tabell 5.1 skapades eftersom det konstruerades en strukturerad fråga i enkäten. 
Frågan som ställdes var ”hur ofta använder du dig av datorn till annat än skolarbete 
under lektionstid?” Eleven skulle ringa in det svarsalternativ som passade bäst in på 
eleven. Anledningen till varför det finns ett bortfall är på grund av de elever som 
antingen ringade in två alternativ eller inte ringade in något alls hamnade i kategorin 
bortfall. I bortfallet räknas de sex eleverna som inte hade ringat in något 
svarsalternativ och därför inte kunde vara med i denna undersökning. Även i 
bortfallet tillhör de eleverna som ringade in två svars alternativ. I detta fall var det 
nio elever som inte kunde bestämma sig mellan ”aldrig” och ”en gång varje lektion”. 
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Det fanns även två elever som ringade in svarsalternativet aldrig men gjorde en egen 
ruta därintill med motiveringen: 

”lyssnar på musik en gång i veckan”  

”När jag är väldigt trött sitter gör jag annat” 

Det fanns även en elev som räknades bort på grund av att eleven hade ringat in alla 
svars alternativ och detta gjorde att det inte kunde utläsas och därför inte heller 
kunde vara med i undersökningen.  

 

Tabellen 5.1 visar att 48 elever aldrig gjorde annat än vad det var meningen att de 
skulle göra. 27 stycken elever sysslade med annat en gång varje lektion. Medan det 
var 10 elever som sysselsatte sig med andra ting flera gånger under varje lektion. Det 
var ingen elev som kryssade i svarsalternativet att de ägnade sin tid åt annat under 
större delen av lektionen. Bortfallet hamnade 17 elevers svarsalternativ eftersom 
deras svar var ogiltigt. 

Svarsalternativ: Resultat: 
Aldrig 48 st. 

En gång varje lektion 27 st. 

Flera gånger varje lektion 10 st. 

I stort sätt hela lektionen - 

Bortfall 17 st. 

Tabell 5.1 
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6 DISKUSSION 
I diskussionskapitlet diskuteras resultatet och tidigare forskning mot varandra. 
Diskussionen inleds med hur eleven använder sig av datorn i skolan, hur eleven får 
använda sig av datorn. Även om vilka hinder som det finns med att använda datorn i 
undervisningen och om det finns några positiva ting med datorn i undervingen. Även 
vad eleverna anser om datorn har för betydelse för skolbetyget. 

 

6.1 Vilka tillfällen eleven använder datorn 
I resultatet framgick det att några elever ansåg att det var läraren som bestämde när 
datoranvändningen skulle ske. Det menar Hundeide (2006:47f) på att det handlar om 
ett kontrakt mellan människor och det är en impulsiv försöksprocess där människor 
ska kunna ge och ta. Detta lyfter Åkerlund (2013:202) att till en början var IT 
användningen i skolan en envägskommunikation där det var läraren som bestämde. 
Vidare förklarar Åkerlund att undervisningsformerna kommer att förändras och att 
de flesta skolor troligtvis kommer ge/låna ut en dator till varje elev. Medan många 
elever i den här undersökningen beskrev att de fick använda datorn till att arbeta med 
olika sorters skoluppgifter som till exempel skriva berättelser, forska, skriva 
uppsatser och olika sorters skolprojekt. Samuelsson (2014:70) får fram liknande i sin 
undersökning om att IKT används främst till att göra skoluppgifter i olika former. 
Resultatet i denna undersökning visade att elevers användning av datorer framförallt 
var till att renskriva deras skolarbeten. Medan i Åkerlunds (2013:203) undersökning 
brukades datorn mestadels till att skriva blogg, fotografera och dokumentera. Detta 
gjordes ofta till uppgifter som vederbörande lärare hade gett ut till eleverna. 
Fördelningen av vad eleverna ska använda datorn till har förändrats och fokus har 
förflyttats.  
 För lärandet är det viktigt att eleven får använda sig av textskapandet på 
datorn och att det oftast är en medveten process som läraren gör (Åkerlund, 
2013:197). Denna undersökning stödjer det Åkerlund säger eftersom datorn gjorde 
att eleverna lättare kunde skriva och redovisa deras arbeten och kunde visa upp deras 
resultat. Eleverna tyckte att det var lättare att skriva på datorn än förhand och att de 
kunde använda sig av rättstavningsprogram. För Åkerlund (2013:24) menar att 
skolorna är enade om att datorn har gjort det enklare för eleven och att eleverna kan 
på ett modernare sätt åstadkomma olika sorters skolarbeten. Ett annat resultat som 
framkom i undersökningen var att eleverna fick arbeta med datorn när de skulle 
arbeta i grupp och redovisa grupparbeten eller deras egna arbeten. Hundeide 
(2006:47f) tar också upp att människor skapar gemensamma uppfattningar och 
kunskaper i en situation som de ställs inför.  Vidare lyfter eleverna att de fick 
använda sig av powerpoint vid genomförandet av redovisningar. Ett liknande resultat 
fick Fleischer (2013:28) fram att med IKT som hjälpmedel hade störst inverkan på 
eleverna var när de fick använda sig av interaktiva tavlor och när eleverna fick arbete 
i olika sorters presentationsprogram. 
 Ett litet antal av eleverna ansåg att de utvecklade sitt språk bättre med hjälp 
av datorn. Det framkommer att eleverna använde datorn vanligtvis i språkämnena 
som till exempel svenska, engelska, tyska, franska och spanska. Tidigare forskning 
som Fleischer (2013:27f) kommer fram till att användningen av IKT i 
undervisningen kan öka reflektionen och främja det analytiska tänkandet hos eleven, 
samt att det utvecklade kommunikationen hos eleverna. En elev ansåg att det inte 
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gick att använda datorerna för att de var dåliga. Detta är ett problem som i många fall 
inte lyfts i forskning. 
 

6.2 Elevers användning av datorer 
I resultatet framkommer det att när eleverna använder sig av datorn görs det på så vis 
att de letar och söker fakta. Eleverna yppar sig om att de använder sig av 
sökprogrammen Wikipedia och Google när de letar efter information eller fakta. 
Enligt Samuelssons (2014:77) undersökning fick eleverna öva på att informations 
söka. Det framgick även i resultatet att eleverna brukade datorn genom att de fick 
renskriva sina arbeten, till grupparbeten och söka information och fakta till sina 
skoluppgifter, samt användandet av powerpoint. Vidare talar Samuelsson (2014:88) 
om att eleverna fick lära sig under lektionstid om hur man använder sig av 
ordbehandlingsprogram, söka information på Internet och skapa digitala 
presentationer. Kunskap är meningsbärande begrepp som sker i samspelet mellan 
människor och språket (Stensmo, 2007:54f). 
 Endel av eleverna framförde i resultatet att de använder datorn till mycket 
annat än bara skolarbeten. De ägnade gärna sin tid åt att lyssna på musik på Sportify 
och Youtube. Detta skedde genom att eleverna använde sig av hörlurar så att de inte 
skulle störa resten av klassen. Detta lyfter Samuelsson (2014:14) och redogör att 
eleverna vet hur man använder sociala medier men att eleverna inte har kunskaperna 
till att använda de programvaror som finns för att underlätta deras skolarbeten. För 
många av eleverna används lektionstiden till att sitta på sociala medier som till 
exempel Facebook. Åkerlund (2013:87f) menar att sociala medier har förändrat 
elevernas lärande som sker automatiskt i vardagen. Vi förändrar varandras kunskaper 
genom kommunikationen i tekniken. Ett intressant resultat eftersom säkert större 
delen av eleverna inte kan behärska ett word-program men de är fullt kapabla till att 
ändra olika inställningar på Internetsidor. Säljö (2010:35) lyfter att vi idag inte längre 
är beroende av naturens kommunikation och tänkande som vi tidigare var i världen. 
 Eleverna gör det som läraren har bestämt att de ska göra på lektionen och att 
det är många elever som använder sig av datorn till att plugga på läxor eller prov. 
Åkerlund (2013:21) hävdar att de skolor som han har studerat använder sig av 
läroplattformar som är till för undervisningen och även som läxhjälp till eleverna. I 
undersökningen verkar det som eleverna får chans till att öva på sina prov och läxor 
under lektionstid. Det framkommer i tidigare forskning om att det beror i stora drag 
på om hur läraren tolkar styrdokumenten och hur de lägger upp undervisningen 
(Samuelsson, 2014:25f). Detta ser man klart och tydligt i resultatet i denna uppsats 
om att de finns åsikter hos eleverna om att de inte använder datorn så ofta, men att 
det finns en elev som anser att datorn är ett hjälpmedel. Säljö (2010:50) menar att 
inlärningssystemet är empiriskt och det innebär att det ses som grundat i de fysiska 
erfarenheterna som individen gör. Det finns även många arbetsområden som läraren 
kan välja att använda datorn i, som resultatet visar att eleverna till exempel använder 
sig av datorn till att redigera bilder.   
 

6.3 Dator utgör ett hinder i undervisningen 
I resultatet framgår det att många av eleverna anser att datorn är ett hinder i 
undervisningen. Detta beror på att eleverna tycker att datorerna inte fungerar som de 
ska och att de är sega vilket gör att det tar lång tid innan eleven kan börja arbete med 
sitt skolarbete. Holgersson och Seigerroth (2010:15) fick fram liknande i sin 
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undersökning att det går åt mycket tid för att starta upp datorerna och att de elever 
som har egen datorn inte alltid har med sig den till skolan och är därför svårt att 
bedriva en bra undervisning. I samband med detta lyfter eleverna att det kan vara så 
att Internet inte fungerar på datorn och kanske måste byta den till någon annan, men 
nästa problem blir istället att datorerna inte räcker till alla eleverna i klassen utan att 
de får sitta och vänta tills någon annan är klar med sin dator. Detta lyfter Samuelsson 
(2014:87) att det är även ett problem för lärarna. På skolor där de har datorer på 
vagnar eller i salar så finns det oftast inte tillräckligt. Vidare talar Säljö (2010:242) 
om att utvecklingen sker snabbt och att skolorna kommer behöva lärare med speciell 
kunskap och mer material. 
 De flesta av eleverna ansåg att datorn kan utgöra ett hinder när eleverna inte 
gör det som de borde göra. I dessa fall kan det vara när man lyssnar på musik, sitter 
på Facebook och när eleverna sjunger med i låtarna. Detta lyfter också Fleischer 
(2013:35) i sin undersökning att datorn kan vara ett distraktionsmoment både under 
lektionen och under övrig skoltid. Vidare förklarar Fleischer att distraktionen 
framkommer av sociala medier, musik och spel (Fleischer, 2013:35). Det 
framkommer även i resultatet att en elev tycker att de tappar lätt fokusen när man 
använder sig av datorn. Detta håller inte Åkerlund (2013:85) riktigt med om, utan 
datorn kan även bidra med lugn och ro i klassrummet genom att närvara i 
undervisningen. Vid användandet av dator med kommer de produkter som datorn 
innehåller. Det kanske handlar om att lära eleverna att fokusera på det som är viktigt 
så kanske inte datorn kommer vara ett hinder i framtiden. En annan elev anser att det 
inte finns möjlighet att klara av att göra färdigt sin uppgift om eleven sysslar med 
annat än det de ska. Det visar sig i en studie att eleverna använder delar av 
lektionstiden till att sitta på sociala medier, som till exempel Facebook, men att 
eleverna är väldigt noga med att det inte ska påverka skolarbetet negativt 
(Samuelsson, 2014:79). Dock finns det även ett fåtal elever som anser att det inte är 
något negativt alls med datorer i undervisningen. Resultatet visade att en elev tyckte 
att de var negativ om läraren inte sa ifrån till de eleverna som gjorde annat än vad de 
skulle göra. Detta menar Hundeide (2006:61) är upp till läraren eftersom det är 
vanligt att läraren har övertaget i klassrummet. Vidare lyfter Samuelsson (2014:80) 
att de elever som sysslade med andra saker än att göra sitt skolarbete, åkte oftast dit, 
antingen av att läraren såg det eller att en annan elev skvallrade till läraren. 
 Två elever ansåg att det i många fall var bättre att göra sitt skolarbete på 
papper, om det var så att de var tvungna att ta hem skolarbetet och jobba hemifrån. 
Åkerlund (2013:23) tycker att skolorna ska ha läroplattformer som kan ge skolorna 
verktyg till att driva sociala medier och att de då får en inloggning som eleverna kan 
använda hemma och som ger tillgång till deras arbeten som de lägger in där. 
 

6.4 Främjar lärandet och skolresultatet 
Många av eleverna anser att deras skolresultat blir bättre med hjälp av datorn. Säljö 
(2010:245) styrker det med att säga att han tydligt kan se teknikens resurser 
omvandlas till hjälpmedel i läroprocessen. Detta på grund av att eleverna tycker att 
det är lättare och smidigare att hitta information på Internet än i sina läroböcker. 
Eleverna påpekar också att de får tillgång till otroligt mycket mer fakta genom 
Internet. Detta framkom i Fahlström och Örvills (2008:24) studie också att eleverna 
ska kunna använda datorn och Internet till att kunna välja passande information till 
deras skolarbeten. Eleverna lyfter vidare att det går snabbare att göra färdigt sina 
skolarbeten med hjälp av datorn. Det menar Fleischer (2013:27) i sin undersökning 
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att han också får fram att datorn som hjälpmedel främjar till att eleven motiveras att 
göra sina skolarbeten, samt att eleven lär sig att gynna sin egen läroprocess. Eftersom 
resultatet redovisar att större delen av eleverna ser att datorn ger en positiv 
avspegling i deras skolresultat, gör det att eleverna blir motiverade. Elevernas 
lärande blir som störst när datorn får vara med i undervisningen (Fleischers, 
2013:28). 
 I resultatdelen framgår det att eleverna anser att det finns många fördelar med 
att använda datorn i undervisningen. Eleverna lyfter att de tycker att deras stavning 
blir bättre och de tycker även att det är mycket roligare och enklare att göra sina 
skolarbeten. Fleischers (2013:27) håller med, motivationen ökar tack vare 
användningen av dator och Internet samtidigt som att den även bidrar med att 
undervisningen bli mer individanpassad. Medan Holgersson och Seigerroth (2010:9) 
menar att datoranvändningen i skolan ger bättre skolresultat och gör undervisningen 
mer individanpassad. Vidare förklarar eleverna i min undersökning att deras 
skolarbeten blir enklare att rätta och att deras fokus hamnar på vad läraren säger 
istället för att de ska behöva fokusera på att anteckna. Eleverna förklarar även att det 
är ett mycket smidigare sätt att arbeta på än att skriva sina skolarbeten förhand. 
Fahlström och Örvill (2008:24) förklarar det på så vis att eleverna utvecklar sin 
förmåga att vilja ta ett eget ansvar över sina studier. 
 

6.4.1 Positivt eller negativt för betygen 
Enligt eleverna själva var det många elever som ansåg att deras betyg blev mycket 
bättre med hjälp av datorn. Anledningarna till detta var att de fick mer information 
än vad de skulle fått om de bara hade använt sig av läroböckerna. Studier som 
tidigare gjorts menar att eleverna motiveras av att använda IKT i undervisningen 
(Fleischer, 2013:27). En annan anledning till varför deras betyg har blivit bättre med 
hjälp av datorn är att det går att skriva skolarbetena snabbare på en dator än vad det 
gör förhand. Detta leder då till att eleverna hinner producera fler skolarbeten, vilket 
eleverna tror bidrar högre betyg, samt att eleverna anser att de får med fler källor än 
tidigare. Detta styrker Säljö (2010:247) med att säga att genom användandet av 
datorer i skolundervisningen, gör att det öppnar dörrarna mot en större värld och 
eleverna når mer aktuell information. Datorn kan bidra till att elevernas betyg blir 
bättre menar Holgersson och Seigerroth (2010:9). I resultatet lyfts det att eleverna 
finner att de får högre betyg om de får använda rättstavningsprogram och att läraren 
ser vad det står, samt att det blir mycket roligare och bättre att studera med datorn 
som hjälpmedel. 
 Dock framkommer det i resultatet att det finns elever som anser att datorn 
inte gör att de får bättre betyg. En anledning till detta tror eleverna beror på att 
datorerna är gamla och dåliga vilket göra att det går fortare att skriva förhand än att 
skriva på datorn. Säljö (2010:246) menar att den traditionella klassrumsinteraktionen 
är det som kommer att bli hotat med IKT i skolan. Vidare anser eleverna att de inte 
får använda datorn tillräckligt mycket för att det ska ha en chans att påverka deras 
betyg. Samuelsson (2014:80) får fram i sin undersökning att det finns elever som är 
kritiska till användandet av datorer och där avstår många elever från att använda 
datorn om de finns chans till att det påverkar deras betyg negativt. Några elever 
menar att datorn inte påverkar betygen negativt eller positivt, för det är kvalitén som 
spelarroll för betyget. I resultatet lyfter en elev att betygen har blivit sämre sedan 
eleven började använda datorn i undervisningen. Orsaken är att eleven anser att det 
är lättare att tappa fokus och göra annat än vad de borde göra. Det finns 
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undersökningar som styrker det som eleven menar att det inte finns någon säkerhet 
att datorn förbättrar betygen, dock kan man snarare se en försämring i elevernas 
betyg (Åkerlund, 2013:55). Samtidigt är de förtidigt att säga vilka skillnader på 
elevers lärande det ger (a.a.55).  
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7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Efter studien har vissa eftertankar uppkommit kring hur resultatet om vad eleverna 
anser att datorn är ett hinder i undervisningen eller ej. Resultatet visar att eleverna 
tycker att datorerna är dåliga och sega. Detta är någonting som inte fanns med i 
tidigare forskning utan mer som Holgersson och Segierroth (2010:15) lyfter att det 
kan ta tid att starta upp datorn och att de finns en chans att glömma datorn hemma. 
Dock framgår det i denna studie att eleverna inte har varsin dator utan att alla 
eleverna delar på dem. För att IKT ska fungera på bästa sätt är det viktigt att 
datorerna sköts och att det finns någon som är anställd för att underhålla datorerna så 
att de fungerar. 
 En annan tanke som har kommit upp efter denna undersökning är att stor 
betydelse är hur relationen mellan IKT och undervisningen fungerar. Det blir viktigt 
att tänka på hur läraren lär sig att hantera datorer så att kunskapen kan förmedlas till 
eleverna. Det blir viktigt att lära eleverna hur de använder datorn som ett hjälpmedel 
i deras undervisning.  
 

7.1 Vidare forskning 
Vid en större omfattning av undersökningen skulle det vara möjligt att göra en 
djupare analys av området och inkludera fler elever än vad det har gjorts i denna 
studie. Det skulle även vara möjligt att undersöka skillnaden mellan de skolor där 
eleverna har varsin dator och skolor där skolan har x antal datorer som alla eleverna 
delar på skolan. För att kunna gå ännu djupare skulle det kunna göras intervjuer med 
både elever och med lärare för att se skillnaden mellan vad eleverna och respektive 
lärare anser om IKT i skolan. 
 Med ett större antal elever skulle undersökningen kunna bli bredare och gå 
djupare i alla frågeställningar. Något som skulle kunna intressera skolorna mer 
genom att se hur datorn som redskap påverkar betygen hos eleverna. Detta skulle 
kunna göras på två olika vis, antingen från ett elev- eller lärarperspektiv. Samtidigt 
skulle det kunna göras en jämförelse mellan läraren och eleven för att se vad varje 
individ ser på det. Att undersöka om skillnaden på vad elev och lärare anser om att 
använda sig av IKT i skolan skulle kunna främja lärandet hos eleven.  
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Årskurs: 
Bilagor 

Undersökning 
1. När du använder datorn i skolan, vad arbetar du med då? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________ 

 

2. Hur använder du datorn i skolan? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________ 

 

3. Vilka typer av fördelar är det för dig att använda dator i ditt skolarbete? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________ 

 

4. I vilka sammanhang är eventuellt datorn ett hinder i ditt skolarbete och varför? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________ 

 

5. Tror du att datorn har hjälpt dig i ditt skolarbete om du har fått bättre betyg? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________ 

Om ja, varför har dina betyg blivit bättre? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________ 

Om nej, varför har inte dina betyg blivit bättre? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________ 

Kille

Tjej 
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6. Hur ofta använder du dig av datorn till annat än skolarbete under lektionstid? 
Ringa in vilket alternativ som passar in på dig bäst. 

 
1. Aldrig  

2. En gång varje lektion  

3. Flera gånger varje lektion   

4. I storsätt hela lektionen 

 

Tack för du tog dig tid! 
 


