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ABSTRAKT 
IKT och digitala redskap är något som ständigt förändras, utvecklas och blir en allt 

större del av undervisningen i den svenska skolan. Syftet med studien är att undersöka 

hur IKT används i undervisningen och hur eleverna ser på användningen av IKT, både 

fördelar och nackdelar. I studien används en kvantitativ metod i form av 

enkätundersökning med små inslag av kvalitativa frågor som vi lät 83 elever besvara. 

Eleverna går på högstadiet eller gymnasiet i södra Sverige. I resultatet presenteras hur 

IKT används i skolan, vilka fördelar och nackdelar IKT har enligt de tillfrågade 

eleverna. Resultatet visar att det man kan kalla traditionell undervisning fortfarande är i 

majoritet men att en hel del områden vad beträffar digitala redskap är på framfart och 

troligtvis kommer att ta över om något år. Resultatet visar att elevers inställning är 

övervägande positiv till användningen av IKT. Det visar dock också att elever upplever 

att det finns nackdelar i form av mobbning och distraktionsmoment med digitala redskap 

inom IKT i skolvärlden. 
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1 INTRODUKTION 

Under 2000-talet har IKT i skolan diskuterats allt mer och många skolor runt om i 

landet gör stora satsningar på att exempelvis alla elever alltid ska ha tillgång till en 

laptop. Skolverket (2014) belyser att elever ska få tillgång till de lärverktyg som 

behövs för att man ska få en tidsenlig utbildning. Tekniska hjälpmedel används som 

verktyg för kunskapssökande, skapande, lärande och kommunikation. Detta skriver 

Skolverket (2014) att alla elever skall kunna efter grundskolan. Vår erfarenhet från 

verksamheten är att datoriseringen av skolan påverkat undervisningssituationen 

mycket. Inte bara för eleverna utan även för lärarna. Vi har även märkt en skillnad på 

elevers färdigheter och kunskaper inom IT-verksamheten.  

Många lärare och andra vuxna tar i dagens moderna samhälle för givet att unga 

personer kan väldigt mycket om datorer och andra IT-redskap. Vi märkte under vår 

VFU att detta inte är en självklarhet som så många tror. Därför är det viktigt att de 

elever som inte har de rätta färdigheterna inom IKT får det stöd som de behöver. 

Precis som elektriciteten och järnvägen, som kom under 1800-talet, är IKT här för att 

stanna. Så skriver Riis (2001) och menar att det är viktigt att vi omfamnar IKT och 

accepterar den. IKT kommer att förändra våra sociala mönster och vårt sätt att leva. 

Skolan, som är en social institution, är en av de viktigaste platserna för lärande i vårt 

samhälle. I skolan lär sig barn saker om hur exempelvis natur och samhälle fungerar 

samt saker som eventuellt föräldrar inte kan hjälpa dem med. Eftersom IKT är här 

för att stanna är det viktigt att elever lär sig använda IKT i skolan för att få ett 

modernt lärande.  

Under bara 30 år har utvecklingen av datoriseringen i skolan gått i ilfart och både 

lärare och elever har tvingats anpassa sig till hjälpmedel i form av IKT. 

Eftersom IKT blivit en så pass stor del av skola och samhälle anser vi att det är av 

stor vikt att se till hur framförallt elever ser på IKT i skolans verksamhet. Om det ska 

vara möjligt att tillgodose elever med en tidsenlig undervisning där IKT är inkluderat 

är det viktigt att lärare tar ansvar och faktiskt använder av IKT på ett sätt som 

fungerar för eleverna (Riis, 2001). 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras kort historik, tidigare forskning, vad styrdokumenten säger 

samt teoretiskt perspektiv. 

2.1 Definition av begrepp 

IT är ett begrepp man ofta använder sig av och stöter på när man talar om datorer, 

internet och medievärlden. Begreppet är en förkortning av informationsteknologi. 

Det förkommer att man talar om informations- och kommunikationsteknologi där 

förkortningen utökas till IKT (Nationalencyklopedin, Datorstödd undervisning, 

2014). I denna studie kommer begreppet IKT att användas.  

2.2 Historik 

Det finns olika kompetenser för ett livslångt lärande. En av dessa kompetenser är 

digital kompetens som är en av de åtta nyckelkompetenserna som Europaparlamentet 

och Europarådet (2006) tagit fram för ett livslångt lärande. Den Europeiska Unionen 

lyfter digital kompetens som ett huvudmål för att kunna vara ”goda medborgare”. 

Därför är det av yttersta vikt att våra skolor utformas så att vi kan ge våra barn och 

elever just digital kompetens.  

Historiken bakom digitaliseringen i skolan är kort för att vara en historia. Riis (2001) 

förklarar att i slutet av 1960-talet lades den första motionen fram av Sveriges 

Riksdag som handlade om att förr eller senare introducera datorteknik i skolan. I 

början av 1970-talet fick (SÖ) skolöverstyrelsen i uppgift att börja med datorn i 

skolan, men främst som försöksverksamhet. Denna rapport handlade om att man 

ansåg att man kunde använda sig av datorer i skolan. Man kom fram till att den 

pekade på att det skulle fungera och att den visade att elever och lärare kunde 

använda sig av datorer på ett accepterande och väl fungerande sätt (Riis, 2001).  

Efter detta började man på allvar tänka sig datorer eller digitala redskap i skolan. I 

läroplanen som presenterades 1980 för grundskolan skrevs datalära in som ett 

moment i kursplanen för matematik på högstadiet. En viktig punkt här är att det inte 

stod i kursplanen att undervisningen måste ske med dator utan att undervisningen ska 

handla om datorer och om hur man kan använda den i skolan och samhället. Först år 

1984 bestämdes det att under sin högstadietid ska alla elever fått använda dator i 

skolan cirka 80 timmar och tiden från denna undervisning skulle hämtas från NO och 

matematik.  

År 1998 gjordes en stor satsning där 1,5 miljarder kronor skulle gå till digitala 

redskap i skolan under mottot Lärandets verktyg (Riis, 2001). Sedan dess har 

digitaliseringen utvecklats och idag är den en väldigt stor del av undervisningen och 

där skolverket (2014) förklarar att elever ska få tillgång till de lärverktyg som behövs 

för att man ska få en tidsenlig utbildning.  
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2.3 Styrdokumenten 

Det är viktigt att se på aspekten hur skolverket och styrdokumenten är utformade vad 

beträffar digitala redskap. På skolverkets (2014) hemsida finner man texten: 

Elever ska ha tillgång till de lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning. Efter 

grundskolan ska elever kunna använda modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Här finns stöd för att använda 

it i undervisningen och för att utveckla undervisningen med hjälp av it (Skolverket, 

2014). 

Den svenska skolan ska erbjuda en tidsenlig utbildning och när man går på 

gymnasiet ska man redan ha fått så pass mycket utbildning i hur man använder IT att 

man kan börja använda det som ett verktyg. Enligt skolverket är alltså inte IT något 

som man bara kan använda om man som lärare anser att det behövs, det är något som 

ska användas för att elever ska kunna orientera sig i IT-verksamheten.  

För att man skulle få den kunskap som behövdes till gymnasiet, för att kunna 

använda digitala redskap, ville man till den nuvarande läroplanen för grundskolan 

(Lgr 11) tydliggöra IKT i styrdokumenten. Detta innebär att Lgr 11 har i uppdrag att 

bland annat erbjuda elever möjligheter:  

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 

eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ. 

Utöver detta ska skolan enligt Lgr 11 ansvara för att varje elev kan behärska teknik 

som anses vara modern, som ett verktyg till kunskapssökande, kommunikation, 

lärande och skapande. Det som Lgr 11 erbjuder ska alltså ligga till grund för det som 

senare kommer i gymnasiets läroplan GY 2011. Samuelsson (2014) skriver att GY 

2011 har samma mönster som Lgr 11 gällande IKT i skolan. GY 2011 ska ge elever 

kunskapen att inte bara kunna använda modern teknik som kunskap till skapande och 

kunskapssökande, utan även kunna använda bok – och få bibliotekskunskap 

(Samuelsson, 2014). 

2.4 Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras ett urval av tidigare forskning. Vi tittar närmare på hur IKT 

används och på de positiva aspekterna samt de negativa aspekterna med IKT i 

skolan. 

2.4.1 Användningsområde av eleverna 
Fleischer (2013) förklarar att elever fortfarande använder programvaror som 

exempelvis ordbehandling, presentationsprogram och kalkylprogram för det mesta i 

skolan. Det förklaras dock vidare att eleverna får ett bredare användningsområde när 

det kommer till prövning av uttrycksformer i undervisningen. Dessa nya 

uttrycksformer kan bland annat vara nya program för film- och musikproduktion.  
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En annan aspekt som Fleischer (2013) lyfter är att elever i stor utsträckning använder 

datorer för att organisera sitt skolarbete, vilket i sin tur lett till en effektivisering av 

skolarbetet i klasser där man använder sig mycket utav datorer. Vidare i 

avhandlingen förklaras det att i och med en ökad datoranvändning i skolan, ökas 

även motivationen till studier. Även intresset för skolarbete ökar en aning vilket 

leder till att elever ofta ser datorer i undervisningen som något positivt.  

2.4.2 Digitala redskap är vanligt förekommande i 
undervisningen 

Det har i tidigare forskning visat sig att både Samuelsson (2014) och Åkerlund 

(2013) belyser att digitala redskap i undervisningen är vanligt förekommande. 

Datorer används i elevers lärande i stor utsträckning genom att de återfinns antingen 

genom lärarens dator till en projektor som presentationsmöjlighet. De kan också 

användas av eleverna vid tillfällen då de skriver arbete på en egen dator.  

Fleischer (2013) skriver i sin avhandling om hur datoriseringen i skolan påverkar 

undervisningen. Fleischer (2013) skriver om hur lärandet påverkas av att elever får 

använda sig av datorer under större delen av undervisningen och fokuserar mycket på 

en – till – en datorsystem. I studiens resultat presenteras det att en – till – en 

stimulerar framförallt kreativitet, alltså att elevers kreativitet i skolan ökar med hjälp 

av att använda sig av datorer. 

2.4.3 Föräldrarnas kunskaper 
Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) skriver om hur datorisering i samhälle och 

skola påverkar elever. I denna avhandling har de valt att se till hur ungdomar 

använder datorer i vardagen och i skolan inom EU. Även här lyfts IKT i skolan som 

något positivt men att det är fler faktorer som påverkar om det är positivt eller inte. 

Exempelvis så lyfter Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) att föräldrars kunskaper 

inom bland annat datorkunskap påverkar mycket, huruvida barn kan dra nytta av 

datorer i skolan. Resultatet i avhandlingen visar att föräldrar i Sverige som besitter en 

hög kunskap vad beträffar datorer blir en resurs för sina barn. Dessa barn har sedan 

mer nytta av datorer i skolan. Resultatet visar även att föräldrar i andra länder där 

föräldrars kunskaper inom datakunskap inte är lika hög inte kan hjälpa sina barn med 

IKT i samma utsträckning. Detta leder till att dessa barn får mindre kunskap och 

således inte använder datorer i samma utsträckning i livet. Det återspeglas i skolan 

och barnen blir således lidande av att inte ha samma kompetens som om föräldrarna 

haft större kunskap. Om man jämför dessa två texter kommer de fram till att IKT 

eller datorer i skolan är något bra men att de visat de på olika sätt.  

2.4.4 Stöd vid användningen av IKT 
Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) skriver att datorer och IKT i skolan kan 

användas på ett bra sätt men förklarar att det är viktigt att elever eller barn får den 

hjälp de behöver för att kunna använda sig av IKT på rätt sätt. Här kommer man 

fram till detta genom att Sverige erbjuder en hög grad av kunskapshjälp inom IKT 

framförallt i jämförelse med andra länder i EU.  
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Åkerlund (2013) skriver i sin avhandling att genom åren har man använt olika 

argument för att man ska införa datorer och annan IKT i skolorna. Bland annat så 

handlade argumenten (som framkom från politisk nivå) att om Sverige i framtiden 

ska kunna hävda sig som nation måste större delen av den svenska befolkningen 

kunna behärska IT-teknik. Ett annat argument var att dessa apparater medförde stor 

pedagogisk potential. Genom denna avhandling får vi fram hur IKT påverkar skolan 

på ett sätt. De andra texterna som hittills blivit presenterade har visat att IKT i skolan 

varit bra på grund av bland annat att elever fått bra hjälp hemma genom IKT och att 

kreativiteten utvecklas. Åkerlund (2013) pekar på argument som att IKT i skolan 

exempelvis hjälper elever att läsa om det finns svårigheter i det området.  

2.4.5 Olikheter och svårigheter med IKT i skolan 
En annan aspekt är att se hur IKT kan påverka skolan, undervisningen eller elever på 

ett negativt sätt. Samuelsson (2014) skriver i sin text att det kan uppstå kulturkrockar 

mellan skolans traditioner och de nya möjligheter som digitala redskap erbjuder. 

Samuelsson (2014) menar även att det finns olikheter mellan lärare och elever 

gällande IKT vilket kan leda till svårigheter i skolan generellt sätt. Dessa olikheter 

kan bland annat vara synen av sociala medier. Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) 

visar en annan intressant vinkel på hur IKT kan bli ett problem i skolan. De skriver 

att om en elev sedan innan har det svårt eller befinner sig i en utsatt situation i skolan 

får man lättare problem på sociala medier. Skolan blir i allra högsta grad påverkad då 

eleven blir utsatt på sociala medier på grund av att eleven varit offer i skolan sedan 

innan. IKT påverkar alltså undervisningen i detta fall, både indirekt och direkt, på ett 

negativt sätt. 

2.4.6 Elevers ojämna nivå 
Fleischer (2013) skriver att det överlag rapporteras få problem i förhållande till 

elevers lärande gällande IKT i undervisningen. Däremot är elevers ojämna nivåer när 

det kommer till kunskap ett problem. Detta trots att Feilitzen, Findahl och Dunkels 

(2011) pekar på att föräldrar är en bra resurs för att kunna hjälpa sina barn i ett tidigt 

stadium med IT, speciellt i Sverige. Samuelsson (2014) förklarar att det finns tre 

stycken alternativa synsätt på digital ojämlikhet. Det första synsättet är att digital 

ojämlikhet är något naturligt. Med detta menar Samuelsson (2014) att det finns 

orättvisor i samhället som indirekt påverkar digital ojämlikhet och att dessa 

orättvisor accepteras som något naturligt. Det menas även att precis som man har 

olika mycket resurser i form av bland annat pengar så har man olika mängder 

resurser när det gäller digitala redskap. Det beskrivs till och med som nödvändigt att 

det finns ojämlikheter gällande digitala redskap. Detta på grund av att det ses som att 

det är marknadens lagar som styr. 

2.4.7 En till en datorer 
Åkerlund (2013) skriver att det är viktigt att elever har tillgång till datorer (helst en - 

till - en datorer) på grund av att de elever som inte är lika aktiva muntligt ska kunna 

uttrycka sig på andra sätt med hjälp av dessa digitala redskap.  
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Fleischer (2013) skriver i sin text att forskning visar att den fördjupande kunskapen 

inte är lika hög när elever använder en – till – en datorer. Den fördjupande 

kunskapen och kvalitén på exempelvis texter och arbeten som lämnas in är högre när 

elever använder datorer som finns på skolan i bland annat datorsalar. Framförallt 

Fleischers (2013) resultat visar att det inte är fullkomligt nödvändigt att man 

använder sig av datorer som elever hela tiden har tillgång till. En mindre grad av 

användandet av datorer lyfter kvalitén på det som datorerna används till.  

För att återkoppla detta till Samuelssons (2014) första synsätt om att digital 

ojämlikhet är något naturligt kan man tycka att man eventuellt borde se till hur en – 

till – en datorer påverkar elevernas kvalité på lärande snarare än att datorer alltid 

hjälper.  

Det andra synsättet som Samuelsson (2014) lyfter hur man ser på digital ojämlikhet 

är hur den påverkar hela den digitala marknaden. I detta synsätt är digital ojämlikhet 

ett akut problem där staten måste finansiera en – till – en datorer för att utvecklingen 

på denna marknad inte ska stanna upp. Detta synsätt påverkar inte individer gällande 

digitala hjälpmedel i skolan mer än att den indirekta kan påverka statens beslut om 

att finansiera en – till – en datorer i skolorna.  

2.4.8 Lärarens kompetens 
I det tredje perspektivet förklaras det bland annat att elever tycker det är vanligt att 

lärare inte har tillräckliga kunskaper gällande IKT i undervisningen. Samuelsson 

(2014) förklarar att detta kan vara på grund av att man inom skolan lagt betydligt 

mer fokus på att de teknologiska lösningarna (att elever och lärare ska erhålla 

datorer) ska lösas än de pedagogiska komplikationerna. Dessa pedagogiska 

komplikationer leder till att vissa lärare inte får den utbildning inom IKT som de 

behöver och därför upplever eleverna att lärarna inte har den kunskap som krävs i 

undervisningen. Detta kan bland annat leda till att elever själva får bestämma 

tillvägagångssätt när de exempelvis ska söka efter information på internet vilket inte 

alltid är önskvärt.  

2.4.9 Distraktioner och mobbing 
Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) förklarar i sin text att det är ofta som elever 

vänder sig till lärare när komplikationer inom IKT uppstår. Dessa komplikationer 

kan vara problem gällande det rent praktiska som en dator erbjuder eller kan det 

också handla om konflikter eller mobbning på sociala medier som förekommer på 

fritiden eller på skolan med hjälp av bland annat skolans datorer. Den personen som 

eleven väljer att gå till med sin problematik blir elevens kontaktperson, och det är 

givetvis viktigt att personen i fråga har kompetensen som krävs för att kunna hjälpa 

eleven. Risken finns annars att det hela blir värre för den drabbade om denna inte får 

rätt hjälp. 

Återkopplar man detta till det som Samuelsson (2014) förklarar, läggs det för lite 

fokus på den pedagogiska biten gällande IKT i skolan. Man kan efter det Feilitzen, 
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Findahl och Dunkels (2011) skriver förstå att det förmodligen är bäst för båda parter 

(lärare, elev) om man tänker om och lägger mer fokus på den pedagogiska 

kompetensen.  

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genom resultaten som dessa texter har visat från tidigare forskning och vad de säger 

om skolans uppdrag gällande IKT finns det positiva och negativa aspekter. Sedan 

IKT blev aktuellt i skolan har den hängt med bra i utvecklingen sett ur ett 

internationellt perspektiv. De positiva och negativa aspekterna varierar i omfång. 

Med detta menas att vi har en relativt bra datoriserad skola, som används på ett bra 

och positivt sätt men att vi är beroende av olika faktorer för att fullborda en total 

positiv bild av IKT i skolan. Detta eftersom det finns tydliga nackdelar med 

utvecklingen av IKT i skolan enligt den tidigare forskningen. Elev som är utsatt kan 

bli mer utsatt även utanför skolan eftersom eleven ständigt är tillgänglig på sociala 

medier, trots att eleven inte fysiskt är i skolan. En annan aspekt som varierar som 

både positiv och negativ aspekt är föräldrars möjligheter att hjälpa sina barn med de 

digitala redskap som används i skolan. Här besitter föräldrarna olika mycket 

kompetens och det blir en stor resurs för den elev som har kompetenta föräldrar vad 

beträffar datorkunskap, samtidigt som det för en elev med föräldrar vars kunskap är 

begränsad kan bli ett stort hinder. 

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Inom synen på kunskap och lärande finns det många olika lärteorier. Vi har valt att 

utgå ifrån det sociokulturella perspektivet i vår studie. Det sociokulturella 

perspektivet åskådliggör att genom interaktion och kommunikation med en individs 

omgivning sker utveckling och lärande. Säljö (2000) förklarar även lärande via 

artefakter. Säljö menar att lärandet inte enbart äger rum genom interaktioner mellan 

människor utan även genom interaktion via artefakter. Eftersom att vårt arbete 

behandlar användningen av digitala redskap i skolan blir digitala redskap i denna 

studie en digital artefakt 

2.6.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgår från hur människan ser på olika fenomen i 

samhället har vi valt att förhålla oss till det i denna studie. Fenomenet är att 

åskådliggöra hur lärande och utveckling sker. Om man ska erhålla en uppfattning om 

hur elever ser till IKT i sitt lärande och hur IKT påverkar dem är det viktigt att förstå 

hur detta skapas. När man ser det ur ett sociokulturellt perspektiv är lärandet ingen 

endimensionell process eller företeelse (Säljö, 2000). Lärandet sker på individuell 

och kollektiv nivå, i detta fall är även artefakten digitala redskap med och påverkar 

lärandet. Detta betyder att individer lär men det gör även kollektiv såsom 

organisationer, företag, föreningar eller hela samhällen. Lärandet har heller inte varit 

samma under de historiska epokerna som passerat människan under historien. Säljö 

(2000) förklarar vidare att teknologisk och social utveckling påverkar det sätt som vi 
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får information, kunskaper och färdigheter av. Eftersom IKT (digitala redskap) är 

centralt i denna studie är det viktigt att se till hur det sociokulturella perspektivet ser 

på teknologiska redskap och dess påverkan på människors lärande.  

Social utveckling har alltid varit en del i hur människors lärande påverkas. 

Teknologisk utveckling som exempelvis IKT i skolan är ett relativ nytt redskap som 

är högst aktuellt i skolorna nu. Eftersom det sociokulturella perspektivet ser det som 

centralt hur teknologisk utveckling påverkar lärandet anser vi att det är det 

sociokulturella perspektivet som vår studie skall utgå ifrån. Andra aspekter som 

påverkar valet av det sociokulturella perspektivet är Vygotskys teori som lyfter om 

att skolans verktyg i lärandet spelar en avgörande roll. Eftersom att de verktyg som 

används i skolan spelar en avgörande roll för lärandet, påverkas även utvecklingen 

för individer kraftigt (Kozulin, A, Gindis B, Ageyev V och Miller, S, 2003). 

Att erhålla ny kunskap genom att göra och testa saker och inte bara få kunskap 

intryckt i huvudet ligger centralt i det sociokulturella perspektivet. Vår studie som 

handlar om hur IKT används i skolan och hur den påverkar elevers lärande i 

undervisningen gör att man kan använda sig utav det sociokulturella perspektivet 

genom att se till hur omgivningen styr lärandet. IKT i undervisningen blir här en del 

av omgivningen som styr skapandet inom det sociokulturella perspektivet (Säljö 

2000). Säljö (2000) belyser ytterligare en aspekt om varför vi anser att det 

sociokulturella perspektivet borde vara det perspektiv som passar bäst till vår studie 

och som är kopplat till teorin om att man lär sig genom att göra.  

Det som sker i en persons omgivning influerar alltid dess lärande. Detta lyfter det 

sociokulturella perspektivet förklarar Säljö (2000). Lärandet som sker gentemot 

individen påverkas även av olika faktorer i form av inre processer samt yttre 

processer. De yttre processerna är i detta fall den fysiska delen i en individs 

omgivning där exempelvis kultur och människor påverkar det ständiga lärandet. IKT 

i elevers användning och lärande anser vi i denna studie befinner sig under de yttre 

processerna som en del i individens omgivning.  
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3 SYFTE 

Studiens syfte är att belysa hur eleverna använder digitala redskap och IKT i 

undervisningen. Utgångspunkt i studien är att ur ett sociokulturellt perspektiv 

undersöka hur elever använder IKT och vilka fördelar och nackdelar som elever ser 

med att använda IKT i sitt lärande.  

3.1 Frågeställningar 

 På vilket sätt används IKT i elevers lärande? 

 Vilka fördelar finns det med IKT i skolan för elever och deras lärande? 

 Vilka nackdelar finns det med IKT i skolan för elever och deras lärande? 

 



10 

 

 

4 METOD 

I detta kapitel redogör vi för hur studien är gjord, vilken forskningsmetod vi har 

använt, hur urvalet är gjort och hur resultatet bearbetats.  

4.1 Metodval 

Denna studie är en empirisk undersökning vilket innebär att den bygger på den data 

vi samlar in som handlar om erfarenheter av den verklighet som elever upplever. Vi 

får reda på vilka uppfattningar och lärdomar de undersökta eleverna har kring arbetet 

med IKT i skolan. 

Vi började med vilken metod vi skulle välja för att få ett så bra svar som möjligt och 

vi finner tidigt att en enkätundersökning ger oss bra möjligheter om de innehåller 

alternativfrågor och kategorifrågor (Bell, 2005). Det är det bra med enkätstudie 

eftersom vi får in svar från många elever och från olika klasser i olika stadier.  

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ metod som undersökningsmetod i form 

av ett formulär med alternativ- och kategorifrågor där respondenterna ska fylla i 

svaren. Med tanke på att vi skriver om informations- och kommunikationsteknik har 

vi valt att göra en internetbaserad enkät till de klasser som har en - en datorer. De 

klasser som har svårare att få in datorer till klassrummet har vi valt att skriva ut en 

pappersenkät till. De respondenterna som tillhandahålls en länk via datorn, svarar på 

enkäten och den skickas automatiskt anonymt tillbaka till oss. Samtidigt får vi 

tillbaka pappersenkäterna direkt efter att de är färdiga och med en gång 

sammanställer vi detta i ett program på datorn. Vår undersökningsmetod har även 

kvalitativa inslag i form av kommentarer som eleverna kan ge på en del utvalda 

frågor där vi anser att det kan krävas för att förstå deras svar (Trost, 2007). 

En viktig del vid enkätundersökning som forskningsmetod är att respondenterna har 

en förståelse för innebörden av frågorna. Det är av stor betydelse som 

formuleringarna, frågorna och utseendet på enkäten är tilltalande så den skapar ett 

intresse och förståelse hos respondenterna. Enkäten bör vara lätt att besvara och 

frågorna ska inte innehålla några frågor som skapar en felaktig tolkning (Patel & 

Davidson, 2011).  

Det är syftet som styr metoden och eftersom en enkät är ett bra sätt att få många svar 

på kort tid var det så vi gick tillväga för att få en så bred respondentgrupp som 

möjligt 

4.2 Tillvägagångssätt 

Våra enkäter som återfinns i bilaga 2 skapades utifrån våra frågeställningar och vårt 

syfte. Detta överensstämmer med vad Trost (2011) skriver angående att det måste 

finnas ett tydligt syfte innan en enkät formas och innan man kan samla in material. 

Eftersom vi skriver om informations och kommunikationsteknik ville vi skicka ut 

webbaserade enkäter till samtliga elever men eftersom en del skolor inte har tillgång 
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till datorer och svårt att med kort varsel boka datorsalar valde vi att istället dela ut en 

del pappersenkäter till skolorna och vara på plats vid genomförandet av dessa. Detta 

är något som Trost (2007) tar upp att man kan göra för att underlätta för de som inte 

har tillgång till en dator med snabb internetuppkoppling. I samtliga enkäter fanns en 

förstasida som beskrev hur och var svaren på enkäten kommer att användas, detta är 

något som Patel och Davidsson (2011) skriver är väldigt viktigt. 

Vi var tydliga med att eleverna fick fylla i enkäterna helt frivilligt. Vi frågade de 

ansvariga lärarna innan om de kan fråga eleverna om de samtycker till att fylla i våra 

enkäter. I webbenkäterna tydliggörs detta på förstasidan. Patel och Davidsson (2011) 

skriver om betydelsen att vara förberedd inför momentet och genomförandet och 

vikten av att kontakta de berörda parterna innan. Något som vi lagt stor vikt vid. 

När vi väl samlat in alla respondenternas svar började vi med att sammanställa 

pappersenkäterna med de svar som kommit in via internetlänkarna. Detta är något 

som Trost (2007) skriver är en stor fördel vid webbenkäter, då materialet och svaren 

från respondenterna redan är inlästa i datorn. Efter sammanställningen har vi fått 

tydliga tabeller som redovisas i kapitel 5 nedan.  

4.3 Urval 

Vi gick ut med en förfrågan till två olika skolor där vi redan hade en kontakt sedan 

tidigare om att få lov att genomföra en enkätundersökning i någon av deras klasser. 

Skolorna är hemmahörande i södra Sverige och vi fick snabbt godkännande av 

lärare. Det var totalt 83 elever som deltog i studien. Studiens urval består av 

ungdomar mellan 13 och 18 år. I vår studie ingår 49 elever från högstadiet och 34 

elever från gymnasiet. 

Vi har valt att rikta in undersökningen på dessa åldrar med vår egen utbildning i 

åtanke, men även för att forskning av bland annat Fleischer (2013) visar att en till en 

datorer är väldigt vanligt bland gymnasielever idag. Det var inte längesen det 

infördes en till en datorer i skolan och därför är ämnet högst aktuellt för oss som 

snart är nyutexaminerade lärare.  

Vi tvingas avgränsa vårt urval till att titta på fyra klasser för att få tiden att gå ihop. 

Trost (2011) skriver att urvalsgruppen man väljer förhoppningsvis ska kunna 

generaliseras och vara jämförbart med en större population.  

4.4 Studiens reliabilitet och validitet  

I denna studie anser vi att reliabiliteten är förhållandevis hög. Dels pågrund av det stora 

deltagandet samtidigt som vi har vi varit noga med att se till att samtliga elever 

besvarade hela enkäten och inte hoppade över några frågor, vilket hade gett os en 

ofullständig enkät. Därför skapade vi i den ett felmeddelande när de försökte gå 

vidare utan att ha svarat på samtliga frågor. En annan aspekt som är väldigt viktig vid 

enkäter är utformningen. Här har vi tittat på de tips som Bell (2005) och Trost (2007) 

skriver i sina böcker kring forskningsmetodik. Exempel på detta var att enbart ha 
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alternativ och kategorifrågor samt att en fråga skulle förbli en fråga och inte använda 

ett svårt språk som försvårar frågan. Vi har även varit tydliga med att se till att 

frågorna svarar på våra frågeställningar och syftet med arbetet. Trost (2007) 

poängterar även att det är viktigt att antalet frågor inte blir för stort vilket vi har 

försökt att hålla nere för att skapa en gedigen enkät. En annan aspekt som ökar 

trovärdigheten enligt Trost (2007) är att undersökningen är anonym och frivillig. Bell 

(2005) skriver att forskare är beroende av de personer som är villiga att ställa upp vid 

en enkät. Detta är något som vi är medvetna om, att urvalet inte är ett slumpmässigt 

urval utan detta är personer som vi kunde få tag på och som var villiga att ställa upp. 

Samtidigt som validiteten innebär att man verkligen mäter det som är avsett att mätas 

i studien enligt Trost (2007). Detta anser att vi förhåller oss till och de enkäterna som 

vi skapat har besvarat våra frågeställningar. Detta gör att vi anser att studiens 

reliabilitet och validitet är förhållandevis god.  

4.5 Etiskt övervägande 

Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som arbetar med forskningspolitiska frågor 

och har som uppgift att stödja forskning i Sverige (Nationalencyklopedin, 

Vetenskapsrådet, 2014). Det finns forskningskrav som Vetenskapsrådet (2002) lagt 

fram och de består av fyra huvudkrav och vid sidan av huvudreglerna finns det ett 

antal råd och rekommendationer från Vetenskapsrådet som de anser vara lämpliga att 

följa. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet, innebär att man som forskare skall informera om forskningens 

syfte för de som berörs av forskningen. Detta förhåller vi oss till genom det brev (se 

bilaga 1) vi skickade ut innan enkäten startar. Det brevet talar om att det är frivilligt 

att delta, vad undersökningen handlar om och vad respondenterna förväntas vara en 

del av. Vi skriver även att enbart vi som utför forskningen kommer ta del av deras 

svar. På den sista sidan i vår enkät finns ett tackbrev som visar vår uppskattning och 

information om att de vid intresse kan se den färdiga rapporten som kommer att 

läggas upp på Diva. 

Samtyckeskravet innebär att de som deltar i forskningsundersökningen själva får 

avgöra om de vill deltaga eller inte. Detta förhåller vi oss till genom att de som 

svarar på enkäten samtycker genom att de svarar på enkäten. Samtidigt som vi har 

kollat av med berörda lärare innan, att de som av någon anledning inte vill, får reda 

på det innan och kan på så sätt välja att inte göra enkäten. 

Konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter som framkommer i undersökningen 

och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem. Detta förhåller vi oss till genom att vi är noga med att behandla alla enkäter 

med största anonymitet. Webbenkäterna går inte att spåra tillbaka till någon IP adress 

eller elev. Samtidigt som de pappersenkäterna som vi delat ut läggs i en låda så vi 

inte kan koppla något svar till någon särskild individ.  
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Nyttjandekravet, innebär att alla uppgifter som vi samlar in om eleverna enbart får 

användas till forskningens syfte och ändamål. Vi är därför noga med vårt 

introduktionsbrev att informera om att enkätsvaren enbart kommer användas till 

denna undersökning och inte till någonting annat. Vi är också  väldigt strikta med att 

aldrig lämna datorer, anteckningar eller annat från undersökningarna tillgängliga för 

obehöriga personer  
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5 RESULTAT 

Denna del av rapporten syftar till att sammanföra de resultat som enkät och 

datainsamlingarna visade. Resultatet är uppbyggt som så att rubrikerna stämmer 

överens med studiens frågeställningar. Genom diagram och tillhörande kommentarer 

kommer frågeställningarna att presenteras.  

5.1 Så använder eleverna IKT i undervisning. 

Tanken med denna fråga var att man skulle få en inblick i hur mycket elever 

uppskattar att man använder IKT i skolan. Om man ska kunna undersöka på vilket 

sätt som IKT används i elevers lärande är det viktigt att man får ett resultat som visar 

hur ofta eleverna uppskattar att IKT används i deras lärande. Frågorna som 

presenteras under avsnitt 5.1 ger oss ett svar på hur stor del av undervisningen som 

eleverna uppskattar att digitala redskap används och vilka redskap som används i 

undervisningen regelbundet. 

 

Figur 1 – Visar hur stor del av undervisningen uppskattar du involverar/innehåller digitala redskap. 

Figur 1 visar att eleverna svarar att hälften av undervisningen (35%) eller stora delar 

av undervisning (40%) innehåller ett digitalt redskap. 22% av eleverna anser att 

undervisningen innehåller liten del av digitala redskap. Det har även inkommit tre 

svar som skiljer sig från majoriteten där två säger att all undervisning innehåller 

digitala redskap samtidigt som en elev svarar att ingen undervisning alls innehåller 

digitala redskap. Diagrammet visar tydligt att övervägande del av undervisningen 

innehåller digitala redskap. 
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5.1.1 Kurslitteratur 
Figur 2 visar resultatet av hur eleverna läser sin kurslitteratur. Det som denna figur 

visar är att 82% av eleverna läser sin kurslitteratur på annat sätt än genom digitala 

redskap. Diagrammet visar att bland de undersökta eleverna är det väldigt få elever 

(15 av 83) som läser kurslitteraturen på en modern resurs som exempelvis datorn, 

surfplattan eller liknande. Detta visar att digitala redskap används regelbundet i 

undervisningen men att kurslitteraturen sällan används som digital resurs.  

 

Figur 2 Visar hur eleverna läser kurslitteraturen i undervisningen 

5.1.2 Provskrivning. 
Hela 95% av eleverna som valde att svara på vår enkät använder sig fortfarande av 

penna och papper när det kommer till provskrivning. De övriga procenten fördelas 

genom att 4% svarar att man använder sig av muntliga prov och enbart 1% svarar att 

de skriver prov på ett digitalt redskap.  

Figur 3 visade tydligt att prov fortfarande skrivs med penna och papper. 

 

Figur 3 – Visar hur elever skriver prov 
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5.1.3 Skriva eget arbete 
Figur 4 visar att digitala redskap tagit över när det kommer till att skriva arbeten i 

skolan.  

 

Figur 4 – Visar på vilket arbetssätt eleverna gör eget arbete på. 

Figur 4 visar oss att det är betydligt fler som faktiskt skriver arbeten på dator än med 

penna och papper idag. 42% svarade att den vanligaste formen av att skriva arbete 

görs med penna och papper. 58% svarade att man använder sig utav dator när man 

skriver arbeten numera.  
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5.1.4 Digitala redskap som är vanligt förekommande i 

undervisningen 

 

Figur 5- Visar vilka digitala redskap elever använder i undervisningen regelbundet 

Resultatet visar att variationen är stor på ett antal redskap som eleverna stöter på 

regelbundet i undervisningen. Det vanliga redskapet som 65% av eleverna stöter på i 

undervisningen är en projektor samtidigt som 58% har kryssat för en interaktiv tavla 

(SmartBoard) som ett av de redskap som de brukar stöta på i undervisningen. 

Vanligaste formen av datorer i undervisningen är bärbara datorer som kan användas 

på lektionstid som används av 59% tätt följt av datorer på skolan i form av datorsalar 

på 58%. Diagrammet visar tydligt hur både projektor eller interaktiv tavla och 

datorer är redskap som används mest i undervisningen. 

Endast två elever använder sig regelbundet av andra digitala redskap i 

undervisningen och det är en elev som använder miniräknaren och en annan som 

kryssat för digitalkamera. 
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5.2 Fördelar med IKT i skolan för elever och 

deras lärande. 

I detta avsnitt av resultatet lyfts resultat från enkäten som tyder på positiva inslag 

gällande IKT i elevers lärande.  

5.2.1 IKT hjälper elever i deras lärande 

 

Figur 6 - Om digitala redskap hjälper eleverna när de ska lära sig något nytt. 

Frågan som figur 6 presenterar visar på att det finns en positiv trend gällande elevers 

syn på huruvida IKT hjälper dem i sitt lärande eller inte. Hela 88% har svarat att de 

anser att digitala redskap hjälper dem i sitt lärande. Resterande 12% har svarat att 

digitala redskap inte hjälper dem när de ska lära sig något nytt.  

 

Figur 7 - Om eleverna gillar att arbeta med digitala redskap. 

Figuren visar att elevers inställning till att arbeta med digitala redskap är positiv. 

93% av de undersökta eleverna tycker om att arbeta med digital redskap i 

undervisningen. Säljö (2000) förklarar i det sociokulturella perspektivet att det som 

sker i en persons omgivning alltid påverkar lärandet. Vilket gör att positiva åsikter 

till användningen av IKT blir en positiv påverkan på lärandet. 
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5.2.2 Stöd vid användningen av IKT 

Resultatet som presenteras i figur 8 visar att eleven känner att de kan få hjälp och 

stöd med digitala redskap som används i undervisningen om de behöver det. 

Resultatet blev följande:  

 

Figur 8 - Om elever kan få hjälp med digitala redskap om de behöver det 

De svarsalternativ som eleverna svarat mest frekvent på gällande om de kan få hjälp 

med IKT är av en lärare och av en kompis. Där har 74% av eleverna kryssat i båda 

alternativen. Få elever svarade att man inte kan få hjälp med digitala redskap i 

skolan. 4% ansåg detta och ännu färre svarade att man kunde få hjälp av någon annan 

än de exempel som vi gav eleverna, 2%. 13% svarade att man kunde få hjälp av en 

IT-pedagog och en något högre procentenhet ansåg att man kunde få hjälp av ett 

syskon, 27% (Detta förutsätter givetvis att man har ett syskon och det är det 

förmodligen inte alla som har som svarat på i vår våran enkät). 52% angav att man 

kan få hjälp hemifrån av en förälder, en intressant siffra med tanke på det som lyfts i 

tidigare forskning och som kommer att tas upp ytterligare i diskussionen.  
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5.2.3 Elevernas åsikter om deras kunskap gällande 
digitala redskap 

I resultatet som presenteras i figur 9 ser man huruvida eleverna anser att de har 

tillräckliga kunskaper gällande de digitala redskap som de använder i skolan: 

 

Figur 9 - Anser eleverna att de har tillräckliga kunskaper gällande de digitala redskap som de använder i 

skolan 

Figuren visar en överväldigande siffra på 85% som anser att de har tillräcklig 

kunskap vad beträffar de digitala redskap som används i skolan. Detta är givetvis en 

väldigt positiv siffra då det innebär att detta inte blir en börda för de elever som anser 

sig har tillräcklig kunskap. Nackdelen visar sig i att 15% av de tillfrågade eleverna 

inte anser sig ha tillräcklig stor kunskap och behöver således få mer hjälp.  
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du använder i skolan? 

Ja 

Nej 
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5.1 Nackdelar med IKT i skolan för elever och 

deras lärande. 

I detta avsnitt presenteras resultat som tyder på negativa aspekter eller saker om IKT 

i undervisningen.  

5.1.1 Distraktioner i undervisningen 

 

Figur 10 – Visar om elever anser att det finns nackdelar med IKT i undervisningen 

Det som figur 10 presenterar är att det är relativt många som anser att det finns 

nackdelar med IKT i undervisningen. 38% av de deltagande eleverna anser att det 

finns nackdelar med IKT i undervisningen, resterande 62% anser att det inte finns 

nackdelar med IKT i undervisningen. 

Till denna fråga bad vi eleverna att ge en kommentar om de svarade ja. Av 32 som 

svarade ja fick vi 23 kommentarer. Om man sammanfattar kommentarerna märker 

man att den vanligaste orsaken till varför eleverna svarat ja på om det finns nackdelar 

i undervisningen är att digitala redskap kan bli ett distraherande moment.  

Exempel på kommentarer som eleverna gav gällande att IKT i undervisningen 

distraherar ser ut på detta vis:  

Finns risk att det används till fel saker. 

Man kan bli störd. 

Har man dator kanske vissa gör annat! 

Sociala medier som Facebook, Youtube, Twitter, Tumblr hindrar en från att koncentrera 

sig under lektionstid. 

Det är lätt hänt att man hamnar på FB, Twitter etc. Men om man kan hantera det och 

fokusera på undervisningen så är det en stor fördel.  

Sämre inlärning, då man fokuserar mer på roligare saker som går att göra på datorn. 

 

38% 

62% 

Tycker du att det finns några nackdelar med IKT i undervisningen? Ge 
gärna exempel! 

Ja 

Nej 
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Fler kommentarer är mycket liknande och det är tydligt att de elever som anser att 

det finns problem med IKT i undervisningen anser att man lätt lägger fokus på annat 

är det största orosmomentet: 

Elever tenderar att använda t.ex. en dator till andra saker än skolarbeten under 

lektionstid, vilket ger sämre inlärning. 

Eftersom det är lätt att fokusera på något annat än undervisningen vilket kan leda till 

dåligt betyg i slutändan. 

Man kan utsättas för trakasserier och mobbas. 

Vem som helst kan använda och lägga ut saker på internet. 

 

5.1.2 Fara med elevers ojämna nivå 

 

Figur 11 – Visar om elever upplever att det finns faror med den ökande användningen av IKT i 

undervisningen. 

Frågan som presenteras i figur 11 ger oss en inblick i om elever anser att det finns 

faror med att IKT så pass ständigt och kraftigt ökar. 27% av de svarande anser att det 

faktiskt finns faror med att IKT ökar i undervisningen, resterande 73% anser det 

motsatta. Av de 23 elever som svarade ja på denna fråga gav hela 18 stycken elever 

kommentarer. Kommentarerna som vi fick var bland annat att det fanns ojämnheter 

bland eleverna. Att detta påverkade undervisningen och det blev en fara och en 

nackdel med undervisningen: 

Inte när läraren använder det men blir ibland tramsigt av elever. 

Jag fattar inte datorer och sånt så bra... 

Vissa kan inte hantera datorer t.ex. Behöver undervisning i det!  

Att inte alla kan så mycket, då blir det svårare för dåliga elever.  

27% 

73% 

Upplever du att det finns faror med den ökade användningen av IKT 
i skolan? 

Ja 

Nej 
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Glömt att logga ut, mobbning. 

Den vanligaste formen av kommentarer är att man ser IKT som ett 

distraheringsmoment. Följt av att digital ojämlikhet påverkar lärandet för de elever 

som inte besitter samma kunskap. Vygotskys teori lyfter att skolans verktyg spelar en 

avgörande roll i lärandet. Detta gör det viktigt att ge elever samma rätt till att 

utveckla kunskaper inom skolan. Så inte elever missgynnas av att det används 

verktyg i skolan som eleverna inte behärskar och på så sätt hamnar efter i 

undervisningen. 

5.1.3 Mobbning 

 

Figur 12 – Visar om elever har blivit utsatta för internetmobbning under sin skoltid. 

Diagrammet presenterar att hela 91% anger att de aldrig har blivit utsatta för 

internetmobbning. Men detta innebär att i de klasser som vi undersökt finns 9% av 

eleverna som har blivit utsatta. Detta ger ett snitt på två elever per klass som fått 

utstå mobbning med hjälp av digitala redskap. Detta gör att det i de allra flesta 

klasser finns elever som blir utsatta för detta under sin skoltid. 

 

 

 

 

 

9% 
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Har du någon gång under skoltid blivit utsatt för internetmobbning? 

Ja 

Nej 
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6 DISKUSSION 

Denna del av studien syftar till att jämföra och diskutera det resultat vi presenterat 

gentemot den tidigare forskning som lyfts i bakgrunden. Diskussionen kommer vara 

uppbyggd på så sätt att de olika frågeställningarna i arbetet kommer att diskuteras i 

olika avsnitt.  

6.1 Metoddiskussion 

Det var av stor betydelse att vi fick en så bred respondentgrupp som möjligt. I vår 

undersökning utgår vi från att vi genom vårt kontaktnät delade ut enkäterna till 

elever på skolor i södra Sverige. Nackdelen med en enkätstudie som metodval kan 

vara att bortfallet kan bli förhållandevis högt. Det har däremot inte drabbat oss då vi 

fick svar från samtliga elever som var på plats. Det vi däremot upplevde som 

problematiskt var med de elever som svarade på enkäten på internet, där hade vi 

ingen möjlighet att utveckla våra frågor och förtydliga för eleverna vid tolkningen av 

enkätfrågorna. 

Vi gjorde dock ett fåtal åtgärder för att förebygga eventuella elevfrågor genom att 

skapa en förstasida som eleverna möttes av på den webbaserade enkäten. Där finns 

kontaktuppgifter och ett förtydligande av det som vi på förhand skulle kunna uppleva 

som problematiskt. Detta är inte helt optimalt, då det gör att eleverna antingen drar 

sig från att skicka mail för att det är jobbigt, tar tid eller inte vågar. Samtidigt som 

det gör att eleverna kan skippa att göra enkäten på grund av detta. 

En annan aspekt som vi måste diskutera angående metoden är att vår kunskap kring 

skapandet av enkätfrågor inte varit optimal. Det är något vi har fått lära oss under 

arbetets gång och det har medfört att en del frågor inte är bra utformade. Något vi 

gärna hade fördjupat oss mer i innan och lagt ner mer tid på om det funnits utrymme 

för det. Exempelvis frågan hjälper digitala redskap dig när du ska lära dig något nytt 

i skolan (figur 6) - här hade det varit intressant att veta mer, men det går inte att få ut 

mer än vad frågan säger. Men vi har ingen aning om hur, vad och varför och där 

hade en intervju lämpat sig bättre. Detta skapar ett generaliserat svar från vår sida 

vilket inte är optimalt. 

En fördel är att vårt urval bidragit till en stor respondentgrupp, där vi får många 

elevers åsikter på våra frågor. Något som varit motsatsen vid en intervjustudie. 

6.2 Sättet IKT används i elevers lärande.  

Åkerlund (2013) lyfter att det är viktigt att man använder IKT i dagens skola för att 

man ska kunna hävda sig som utbildningsväsende och stat. Vårt resultat om hur 

mycket IKT som används i skolan idag är positivt gentemot det som Åkerlund 

(2013) presenterar. Från figur 1 framgår det att 75% av våra deltagande elever 

svarade att man använder IKT i hälften eller stora del av undervisningen. Åkerlund 

(2013) förklarar som sagt att det är viktigt att man tillämpar IKT i undervisningen för 

att man ska kunna erbjuda våra barn och elever en tidsenlig och modern utbildning. 
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Det som framgår av figur 2 är att de undersökta eleverna fortfarande läser sin 

kurslitteratur genom en lärobok. Samtidigt som prov skrivs 95% med penna och 

papper. Detta gör att tidsenlig och modern utbildning inte riktigt lever upp till hur 

Åkerlund (2013) förklarar att IKT ska tillämpas i undervisningen. Samuelsson 

(2014) belyser att datorer är vanligt förekommande i undervisningen och det är något 

som figur 1 och figur 5 visar. Mer än hälften av samtliga elever stöter regelbundet på 

projektor, datorer i undervisningen. Eftersom elevers användning av digitala redskap 

och IKT ökar för att eleverna ska få en tidsenlig och modern utbildning är figur 5 

glädjande läsning. Den visar precis det som Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) tar 

upp, att det är en motivationshöjare att arbeta med digitala redskap och att det 

främjar lärandet samt skapar en bra lärandemiljö för de elever som har en positiv 

inställning. De 12% som svarat att digitala redskap inte hjälper när de ska lära sig 

något nytt i skolan behöver ha hjälp från skolan att hitta andra sätt som motiverar 

eller kan stimulera till lärande. 

6.3 Fördelar med IKT i skolan för elevers 
lärande. 

I vårt resultat presenterar figur 7 att 93% av de deltagande eleverna anser att det är 

positivt att använda sig av digitala redskap i undervisningen. Fleischer (2013) 

förklarar att det är positivt med datorer i skolan, bland annat på grund av att 

kreativiteten ökar. Genom att elever anser att det är positivt och roligt med digitala 

redskap i undervisningen görs detta möjligt, att kreativiteten ökar. Hade elevsvaren 

varit det omvända, att eleverna svarat att de inte ser på digitala redskap som något 

positivt, hade det varit svårare att nå en ökad kreativitet. Åkerlund (2013) menar att 

det finns olika anledningar till varför man ska använda sig av digitala redskap i 

undervisningen. Att digitala redskap erbjuder en ökad pedagogisk potential är en 

utav dessa anledningar. I och med att det tillkommer en ökad pedagogisk potential 

med digitala redskap ökar även graden av lärande. I vårt resultat presenterar figur 6 

att 88% av eleverna anser att det hjälper med digitala redskap när de ska lära sig 

något nytt i skolan. Åkerlund (2013) förklarar även vidare att digitala redskap är till 

stor nytta när det kommer till att hjälpa elever med att exempelvis lära sig eller 

förbättra sin läsning. Detta gäller framförallt elever med svårigheter.  

Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) förklarar att digitala redskap i skolan är fullt 

användbart så länge det används på rätt sätt. För att elever ska kunna använda sig av 

digitala redskap i undervisningen behövs det stöd och hjälp till de som behöver detta, 

menar Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011). Det förklaras att i Sverige erbjuds det 

en hög grad av kunskapshjälp, framförallt jämfört med andra länder i EU. Det visar 

sig att vår undersökning kom att styrka detta. I figur 8 presenteras ett resultat 

gällande huruvida elever anser att de kan få hjälp med digitala redskap eller inte. 

Endast 4% av de medverkande eleverna svarade att de inte kunde få hjälp av någon 

med digitala redskap. Av vad eller vem eleverna ansåg de kunde få hjälp av varierar 

men poängen är att i stort sett alla anser att de kan få den hjälp som de behöver.  
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Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) förklarar att föräldrarnas hjälp är viktig vad 

beträffar digitala redskap och IKT. Barn och elever som har föräldrar hemma med 

goda kunskaper inom IKT visar sig även vara mer flitiga på att hantera datorer och 

digitala redskap i skolan. 52% av eleverna svarade i figur 8 att de kan få hjälp av en 

förälder hemma. Detta stämmer bra överens med det som Feilitzen, Findahl och 

Dunkels (2011) presenterar, att Sveriges föräldrar har goda möjligheter till att hjälpa 

sina barn med digitala redskap.  

Vidare förklarar Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) att om elever ska kunna 

använda sig av digitala redskap i skolan måste de ha kunskaper inom området. Vårt 

resultat visar genom figur 9 att hela 85% anser att de har tillräckliga kunskaper inom 

IKT för att de ska kunna dra nytta av det. En hög siffra som med största sannolikhet 

påverkats av att i stort sett alla elever anser att de kan få stöd och hjälp med de 

digitala redskap som de använder.  

6.4 Nackdelar med IKT i skolan för elevers 
lärande? 

En fråga som eleverna fick svara på i vår enkät var om de ansåg att det fanns 

nackdelar med IKT i undervisningen. 38% ansåg att det fanns problem i 

undervisningen och med hjälp av kommentarer som eleverna delade med sig av vad 

det var som kunde vara nackdelar med IKT i undervisningen så var det bland annat 

att man använder det till fel saker. När eleverna valde att kommentera så var fel saker 

dominerande. Fel saker kunde bland annat vara att man var inne på Twitter och 

Facebook under lektionstid och skoltid. Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) 

förklarar att om en elev redan har det svårt i skolan är det lättare för denna att bli 

utsatt på sociala medier. Eftersom många elever svarade att man använder IKT till fel 

saker är chanserna stora att elever kan bli offer för internetmobbning. Speciellt 

eftersom många kommentarer handlade om att man använder sig av sociala medier i 

skolan och under lektionstid. Åkerlund (2013) pekar på positiva aspekter med IKT i 

undervisningen för de elever som har svårigheter i skolan. Däremot är det givetvis 

viktigt att se till vad Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) skriver, att det finns 

negativa aspekter för de svagare eleverna då de blir lättare utsatta på sociala medier. 

Detta är givetvis extra viktigt då eleverna själva tar upp sociala medier som negativa 

punkter i vårt resultat.  

Samuelsson (2014) beskriver digital ojämlikhet i skolan som ett problem. Dessa 

problem kan bland annat vara att elever är på olika nivåer gällande sin kunskap inom 

IKT och digitala redskap i skolan. Att elever anser att detta är ett problem beskrivs i 

kommentarerna som eleverna delat med sig av. En elev förklarar att han eller hon 

inte fattar datorer så bra och anser sig behöver vidare hjälp eller undervisning för att 

kunna använda IKT eller digitala redskap i undervisningen på ett effektivt sätt. En 

annan elevs kommentar pekar på samma sak. Denna elev skriver att vissa inte kan 
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hantera datorer så bra och att de kan behöva vidare undervisning gällande digitala 

redskap.  

Problemet gällande digital ojämlikhet inom elevers kunnande som Samuelsson 

(2014) lyfter stärks ytterligare om man ser till resultatet som figur 11 presenterar. 

Där fick eleverna svara på om de anser att det finns faror med den ökade 

användningen med IKT i skolan. Det var inte mer än 27% som tyckte att det fanns 

problem med detta. Däremot fick vi ta del av elevernas tankar även denna gång. Att 

alla inte är lika duktiga. 

Kommentarerna som eleverna delade med sig av var återigen dominerade av att det 

kan få elever att göra annat än det de ska under lektionstid. Detta tolkar vi som att det 

bland annat är sociala medier som tar elevers uppmärksamhet. I en kommentar lyfter 

även en elev fram att mobbning är ett problem. Återigen är elevernas farhågor 

kopplade till det som Feilitzen, Findahl och Dunkels (2011) lyfter att chanserna för 

internetmobbning ökar, framförallt om du redan befinner dig i svårigheter. 
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7 PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 
Om man tittar på de pedagogiska implikationerna som kan dras från denna studie är 

det följande. Tidigare forskning visar på liknande tendenser som vi hittat i vår studie. 

IKT används allt mer och mer i skolans undervisning samtidigt som det kvarstår 

delar som inte utvecklas i samma takt. Exempel på detta är hur man gör 

kunskapstest. Prov skrivs fortfarande övervägande traditionellt med papper och 

penna.  Därför tror vi att man som lärare behöver utveckla nya tankar och idéer kring 

exempelvis skrivningar av prov, redovisningar av arbete och hur man läser 

kurslitteraturen. Detta kräver kompetensutveckling, något som kommuner och 

skolledningen måste se till att lärare kan ta del av. Skapa ett forum för diskussioner 

hur man gör skolan modern och tidsenlig som styrdokumenten säger. Vi tror att det 

är farligt att inte ge någon kompetensutveckling, då det blir en negativ effekt hos de 

lärare som känner att de inte har kompetens nog att genomföra nya försök och på så 

sätt utveckla IKT i lärandet.  

IKT har förändrats och kommer att förändras i en rasande takt. Samhällsutvecklingen 

är mer eller mindre beroende av IKT och den grund som man byggt upp samhället 

på. Detta återspeglar sig i skolans värld där närvaro, betyg, dokument och mycket 

annat är digitaliserat tillskillnad från förr då det fanns papper, papper och åter papper 

i pärmar med all denna information. Detta har både fördelar och nackdelar, men det 

är viktigt att utveckla både säkerhetstänk och utveckla IKT i sig för att följa 

samhällsutvecklingen.  

I resultatet förekommer det tyvärr en stor nackdel med IKT i undervisningen och det 

är att elever distraheras av sina datorer och gör annat genom att exempelvis gå ut på 

sociala medier och liknande. Men den största nackdelen får anses vara att elever 

utsätts för kränkningar och mobbas på internet. Resultatet visar att ett snitt på två 

elever per undersökt klass har fått utstå mobbing med digitala redskap.  

 

7.1 Framtida forskning 

Om vi hade fått möjlighet att fortsätta studien eller göra om den med mer tid hade 

undersökningsmöjligheterna varit större och bättre för skapandet av en djupare 

analys. Med fler skolor, större antal elever hade resultatet kanske varit annorlunda.  

En annan aspekt som vi gärna hade tittat närmare på är hur användandet skiljer sig på 

skolor över tid, samtidigt som man kan titta på användningen av IKT ur ett 

könsperspektiv. Denna undersökning kommer vara omodern någon vecka efter vi 

lämnat in den med tanke på utvecklingens hastighet inom IKT. Det vore intressant att 

titta på hur utvecklingen sker över tid, att göra en studie i ett längre perspektiv, med 

några års mellanrum.   
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Bilagor 

Bilaga 1  

 

Brev innan enkäten: 

"Hej! 

 

Vi heter John Hallehn och Martin Frigge och går sista terminen på Linnéuniversitet i 

Kalmar. Denna termin skriver vi ett examensarbete och det vore kul om du vill 

hjälpa oss med vårt examensarbete. 

Undersökningen är helt frivillig och anonym, vi kommer inte på något sätt kunna 

koppla samman era svar med person. Enkätsvaren kommer enbart att användas till 

denna undersökning.  

Vi skriver en studie om hur digitala redskap och IKT används i skolan och hur den 

påverkar undervisningen. Därför vill vi gärna veta hur ni (som elever) använder IKT 

och vilka fördelar respektive nackdelar ni ser med användningen av IKT i ert 

lärande. 

Den färdiga rapporten kommer gå att finna på en dataportal som heter Diva om ni är 

intresserade av att se vårt slutresultat. 

 

Undrar ni över någon fråga eller om ni har problem med att fylla i enkäten så är det 

enklast att maila oss: 

X@student.lnu.se eller X@student.lnu.se 

 

Tack för att ni vill hjälpa oss med vårt examensarbete! 

 

/ John & Martin" 
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Bilaga 2 

 

Enkäten: 

1. Var går du i skolan? 

o Högstadiet 

o Gymnasiet 

2. Vilka digitala redskap har du använt dig utav i undervisningen på din skola? 

(Kryssa 

för alla redskap som du använder regelbundet) 

o Personlig dator 

o Datorer som finns på skolan i datorsalar 

o Bärbara datorer som kan användas på lektionstid 

o Surfplatta 

o  Interaktiv tavla (Smartboard) 

o  Projektor 

o  Digitalkamera  

o Smarta telefoner 

o  Övrigt: ______________ 

3. Hur stor del av undervisningen uppskattar du involverar / innehåller digitala 

redskap?  

o Inget alls 

o  Liten del av undervisningen 

o  Hälften av undervisningen 

o  Stora delar av undervisningen 

o  All undervisning 

4. Hur ofta händer det att du använder digitala redskap till annat än skolarbete 

under 

lektionstid? 

o Varje dag 

o  Ofta 

o  Sällan 

o  Aldrig 

5. På vilket sätt läser ni er kurslitteratur i undervisningen? Genom en lärobok 

eller en modern digital resurs? (På datorn, surfplattan eller liknande) 

o Lärobok 

o Digital resurs 
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6. När ni skriver ett prov, vad är den vanligaste formen som ni gör detta på? 

o Med digitalt redskap (Ex. dator, surfplatta) 

o Penna och papper 

o Muntligt 

o Annat:____________________________________ 

7. Vilket är det vanligaste förekommande arbetssättet när ni gör ett eget 

arbete? 

o Skriver med penna och papper 

o Skriver på dator 

o Använder surfplatta 

o Annat:____________________________________ 

8. Hjälper digitala redskap dig när du ska lära dig någonting nytt i skolan? 

o Ja 

o Nej 

9. Anser du att du har tillräcklig kunskap angående de digitala redskap som du 

använder i skolan? 

o Ja 

o Nej 

10. Jag kan få hjälp med digitala redskap om jag behöver det? (Man kan kryssa 

fler alternativ om man vill) 

o Av en IT-pedagog 

o Av en lärare 

o Av en kompis 

o Av ett syskon 

o Av en förälder 

o Kan ej få någon hjälp 

o Av någon annan:_____________________________ 

11. Jag gillar att arbeta med digitala redskap i min undervisning? 

o Ja 

o Nej 

12. Tycker du att det finns några nackdelar med IKT i undervisningen? Ge 

gärna exempel! 

o Ja 

o Nej 

Exempelvis:__________________________________________________________ 
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13. Upplever du att det finns faror med den ökade användningen av IKT i 

skolan? 

o Ja 

o Nej 

Om du svarat JA denna fråga - vad ser du för faror med den ökade användningen av 

IKT i skolan? 

____________________________________________________________________ 

14. Har du någon gång under skoltid blivit utsatt för internetmobbning? 

o Ja 

o Nej 

15. Upplever du att den snabba förändringen av IKT i undervisningen påverkar 

ditt lärande? 

o Ja 

o Nej 
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Bilaga 3 

 

Tacksida efter enkäten 

"Vi vill tacka dig som varit vänlig att hjälpa oss med vår enkät till vårt arbete. Du har 

varit till en stor hjälp.  

Vill du läsa arbetet kommer det läggas upp på DiVA och eftersom vi inte är klara 

med titel än kan du i slutet av januari söka på våra efternamn för att finna arbetet.  

 

Med vänliga hälsningar, 

John Hallehn och Martin Frigge." 

http://www.diva-portal.org/

