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ABSTRACT 

Syfte: Syftet är att undersöka hur datorn används som verktyg för elevens lärande. 

Studien utgår från ett elevperspektiv och belyser elevens upplevelse av datorn i lärandet 

år 2014, samt redogöra vilka för-/nackdelar med datorn som pedagogiskt verktyg i 

lärandet eleven kan identifiera.  

Metod: Studien har utförts med kvalitativ forskningsintervju som metod. Sex elever från 

två gymnasieskolor valdes  ut genom obundet slumpmässigt urval. Datan insamlades 

sedan genom individuella semistrukturerade intervjuer. Empirin transkriberades och 

analyserades sedan via ett hermeneutiskt förhållningssätt. 

Resultat: I resultatet framkom det att datoranvändandet hade en generellt positiv effekt 

på lärandet. Eleverna upplevde främst ett ökat engagemang samt större variation och 

stimulans i undervisningen. De nackdelar som åskådliggjordes var de distraherande 

moment en dator förde med sig. 

Diskussion: I resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat med utgångspunkt från ett 

sociokulturellt perspektiv. Diskussionen kategoriseras utifrån tre intressanta resultat; 

Sociala interaktioner, språkutveckling och individanpassad undervisning.   

 

Nyckelord: Dator, lärande, elev och undervisning. 
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1 INTRODUKTION 

På senare tid har användandet av den digitala tekniken ökat lavinartat. Datorer, 

läsplattor och mobiltelefoner förändrar möjligheterna att kommunicera och hantera 

information. Utbytet av kunskap har gått från informationsbyte genom sociala 

interaktioner till idag då information kan hämtas från ett globalt moln (Säljö & 

Linderoth 2002). Denna förändring har haft störst omfattning utanför skolan men har 

nu börjat tränga sig in innanför skolans väggar. Detta har resulterat i svåra 

frågeställningar i den pedagogiska verksamheten med tanke på att skolan har en 

förpliktelse att avspegla och utveckla samhället. 

Användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen har 

blivit ett allt vanligare läroverktyg i skolverksamheten oavsett elevgrupp. Enligt 

Säljö och Linderoth (2002) finns det inget annat land som lägger ner så mycket 

pengar på att datorisera skolan som Sverige. De flesta kommuner satsar på 1:1 

projektet vilket innebär att skolans elever får tillgång till varsin dator. Den första 

satsningen på 1:1 projektet i Sverige genomfördes i form av ett pilotprojekt på en 

skola i Mellansverige och pågick mellan 1996-1999 (Naeslund, 2001). 

Användningen har sedan dess ökat och år 2010 delade var fjärde högstadie- och 

gymnasieskola ut datorer till sina elever (Lindström, 2011).  Elevdatorer som tidigare 

kopplats samman med IT-gymnasier, används nu i större grad inom all 

skolverksamhet. Svedberg och Lindh (2009) menar att denna satsning vilar på höga 

förväntningar där 1:1 projektet förväntas förnya och effektivisera undervisningen. 

 

IKT är idag ett begrepp som är vedertaget både i skolmiljön och i våra styrdokument. 

Den digitala tekniken som används i skolan förväntas vara det verktyg som utvecklar 

och underlättar lärandeprocessen hos eleverna. Trots detta förekommer det tvivel om 

datorn verkligen lever upp till de förväntningar som ställs och om datorn är ett 

hjälpmedel för alla. Kanske ligger detta tvivel rörande datorn i undervisningen i 

korrelation med Skolverkets rapport som redovisar att ungefär sextio procent av 

kommunerna i Sverige inte har några planer på att investera i 1:1 projekt och att 

ungefär sjuttiofem procent av de kommunala skolorna är i behov av stora 

investeringar när det gäller informationsteknik överlag (Skolverket, 2010). I 

diskussionen rörande dator i undervisningen existerar både hot och löften (Säljö och 

Linderoth, 2002). Datoranvändandet ökar men fortfarande är det oklart hur eleven 

använder sig av det samt om eleven definierar det som en resurs eller ett 

distraherande moment. Skolverket (2012) rapporterar om fortsatt nedåtgående kurvor 

i kunskapsmätningarna parallellt till den digitala utvecklingen. I samband med den 

rådande brist på forskning av datoranvändandet i undervisningen ur ett 

elevperspektiv, utkristalliserar sig naturligt frågor om datoranvändandet är svaret på 

de nedåtgående resultatmätningarna som Sveriges skolor på senare år uppvisat. 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) blev det tydligt för mig att 

användningen av olika digitala hjälpmedel som exempelvis datorer, surfplattor och 

även mobiltelefoner har ökat markant sedan min första VFU. Som blivande 
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pedagoger strävar vi ständigt efter effektivisering och adekvata inlärningsmetoder. 

Därför är det av intresse att ta reda på hur eleven använder datorn som verktyg i 

lärandet år 2014. Vidare undersöka elevens upplevelser och redogöra vilka för-

/nackdelar med datorn som pedagogiskt verktyg i lärandet eleven kan identifiera. 
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden förklaras Informations och kommunikationsteknikens (IKT) utveckling 

och framväxt ur ett historiskt perspektiv. Detta åtföljs av en begreppsförklaring, 

skolans styrdokument,  studiens teoretiska perspektiv och en tidigare forskning som 

avslutas med en sammanfattning som ger läsaren en bakgrund till studiens syfte. 

2.1 Historik 

Under 1900-talet övergick Sverige från ett industrisamhälle till ett 

informationssamhälle där den tekniska utvecklingen och behovet av information 

ständigt ökade. I samband med de första motionerna i riksdagen 1960 gällande 

datorer i undervisningen har flera satsningar gjorts inom området (Jedeskog, 1993). 

När informationsteknologin introducerades i Sverige kom den att kallas för IT och 

svenska folket hade stora förväntningar. IT skulle nu komma och lösa många 

problem både i arbetslivet och i skolans värld. IT satsningen i skolan skulle främst 

underlätta för dem elever som hade intellektuella begränsningar och läs- och 

skrivsvårigheter (Brodin, 2008). Skolan fick därmed under 80-talet ett nytt 

pedagogiskt hjälpmedel, datorn. Detta pedagogiska verktyg placerades sedan ut i 

förskolor i syfte att barnen skulle få möjlighet att bekanta sig med tekniken och 

använda olika datorprogram för pedagogisk lek. Sverige var under tidigt 2000-tal ett 

av de ledande länderna vad gäller att datorisera skolan och datorn skulle här 

användas som ett pedagogiskt hjälpmedel för eleven (Säljö & Linderoth, 2002). 

Under flera decennier har datortekniken förändrat livsvillkoren för många människor 

trots detta är det många som känner en ambivalens inför den nya teknikens 

möjligheter.  

2.2 Begreppsförklaring 

I denna uppsats används företrädesvis begreppet IKT, informations- och 

kommunikationsteknik och termen är en direkt översättning av det begrepp som 

används internationellt, information and communication technologies (Säljö, 2000). 

IKT kan ses som en förlängning av begreppet IT, då IKT innefattar det 

kommunikativa perspektivet, alltså att det finns en sändare och mottagare som 

integrerar med varandra. Begreppet betonar den kommunikativa rollen inom 

tekniken. I vår samtid kan IKT ses som ett fenomen som i många sammanhang anses 

förändra och påverka våra möjligheter och livsmönster (Brodin, 2008). Den artefakt 

jag syftar till när jag i uppsatsen talar om pedagogiskt hjälpmedel är datorn.  

2.3  Skolans styrdokument 

I nuvarande läroplan för grundskolan (Lgr11) och gymnasiet (Gy11) med tillhörande 

kursplaner betonas vikten av datoranvändning i större utstäckning än i tidigare 

styrdokument (Skolverket, 2011). Datoranvändningen i skolan ska främja eleverna 

till att orientera sig i informationsflödet, lära sig utnyttja tekniken och tillägna ett 

källkritiskt synsätt till den information de stöter på. Den ökade fokusering av IKT i 
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våra styrdokument ligger i korrelation med digitaliseringen i samhället. Vårt 

samhälle genomsyras idag av stort informationsflöde och snabb förändringstakt 

vilket kräver att eleverna lär sig bemästra ett kritiskt förhållningssätt.  

Ur styrdokumenten går det utläsa att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att 

arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Undervisningen 

ska där ge eleverna möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt 

som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik (Skolverket, 2011). Det 

ligger på rektorns ansvar att se till att skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får 

tillgång till läromedel av god kvalitet samt annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper genom tillexempel datorer och andra hjälpmedel (Skolverket, 

2011).  

I grundskolans kursplaner och betygskriterier (2011) finns IT, internetanvändning 

och källkritik med för alla teoretiska ämnen som svenska, SO och NO. Men även i 

till exempel bild ska eleverna få lära sig använda digital teknik. I matematik ska 

eleverna lära sig använda digitala verktyg för att skapa tabeller och diagram och i 

NO kunna ifrågasätta uppgifter från osäkra källor. De lärandemål läraren har att 

förhålla sig till i undervisningen rörande IKT är att ge eleven förutsättningar till att 

arbetar med olika medier och med datorn som verktyg (Skolverket, 2011). 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Det finns åtskilliga lärteorier att utgå ifrån beträffande synen på kunskap och lärande. 

För den aktuella studien har jag valt att utgå från Lev Vygotskij och den 

sociokulturella teorin på lärandet. Perspektivet belyser att individens lärande och 

utveckling sker genom kommunikation och interaktion med omgivningen. Därför 

kommer datorn i detta arbete ses som en digital artefakt där kunskap medieras från 

en elev till en annan och erhållandet av kunskap sker genom datoranvändande i 

undervisningen. Enligt Säljö (2000) sker inte lärandet enbart genom interaktioner 

mellan människor utan även genom kommunikation via artefakter. 

2.4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det teoretiska perspektivet för studien tar sin utgångspunkt ur ett sociokulturellt 

perspektiv där datorn ses som en medierande artefakt. En artefakt kan förklaras som 

ett fysiskt redskap som konstruerats av människor. Genom dessa artefakter runt 

omkring oss tolkar vi omvärlden (Säljö, 2000). Valet av teoretisk ram fattades då det 

sociokulturella perspektivet ser lärandet som en social process och ett samspel 

mellan individer (Dysthe, 2003). I det sociokulturella perspektivet utgör 

interaktionen mellan människor grunden för att ett lärande ska kunna etableras. Detta 

teoretiska perspektiv har sin grund från Vygotskijs teorier som menar att människor 

skapar gemensamma uppfattningar och kunskaper om omgivningen i en situation, 

situerad kunskap (Stensmo 2007). Vygotskij betonar vikten av interaktioner mellan 

människor för att möjliggöra kunskapsutveckling, men påpekar på samma gång att 
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“för att förstå lärande kan man inte bortse från individens verklighet och inte koppla 

loss individen från omvärlden med dess teknik och sociala praktiker” (Säljö, 2000). 

Säljö (2000) analyserar lärandet det vill säga hur färdigheter, kunskaper och insikter 

uppstår, utvecklas och bevaras hos eleverna. Säljö (2000) använder sig av Vygotskijs 

teorier när han redogör för IKTs inverkan på lärandet. Säljö och Lindroth (2002)   

menar att modern digital teknik i undervisningen är självklara redskap i en 

lärandeverksamhet och att definitionen av lärandeverkyg bör grundas utifrån hur och 

för vad verktyget används. Individens lärande påverkas av inre och yttre processer 

där IKT kan användas som stöd i lärandeprocessen. Enligt Säljö (2000) kan man med 

digital teknik visualisera och illustrera sådant som annars inte är synligt, vilket 

resulterar i att multimediala upplevelser stimulerar fler sinnen hos eleven än vad 

enbart en text kan göra. Användningen av datorn ses ur ett sociokulturellt perspektiv 

i studien där datorn är det redskap som hjälper eleverna i lärandet. I detta perspektiv 

kan lärandet beskrivas som tillägnande och bemästrande av kommunikativa och 

tekniska redskap. Vygotsky menar att det är genom medierade redskap och verktyg 

som människan förstår omvärlden och förser sig med kunskap. Den ökade 

tillämpningen av IKT i skolorna kan ses utifrån ett sociokulturellt perspektiv som en 

del i utvecklingen av artefakter i samhället, vilket medför kreativa uttryck för 

människan och en naturlig utvecklingen i samhället.  

2.5 Tidigare forskning 

Nedan åskådliggörs sju olika forskningsprojekt runt om i världen rörande digitala 

verktyg i skolan. Både kvantitativa samt kvalitativa forskningsartiklar är inkluderade 

för att den vetenskapliga grunden ska bli så djupgående som möjligt (Forsberg & 

Wengström, 2013). I bilaga 1 redogörs en  mer detaljerad beskrivning av de 

sammanställda artiklarna.  

2.5.1 Användandet av det digitala redskapet 

Enligt Balanskat et.al (2006) upplever 86% av de utfrågade eleverna i Europa att de 

blir mer motiverade och lyhörda när digital utrustning används i undervisningen. 

Chou, Block och Jesness (2012) hävdar att den främsta positiva effekten av Ipad 

omfattar ett ökat engagemang från elevernas sida och förbättrade datakunskaper. 

Fortsättningsvis konstaterade forskarna att IKT i form av datorer och appar bidrar till 

en ökad variation i inlärningen. Detta styrks av Balanskat et.al (2006) som menar att 

variationen gagnar lärandet genom att bidra till att eleverna tillåts finna egna 

inlärningsstilar. Vilket resulterar i en positiv inverkan på teoretiskt svaga elever, 

dock hävdar Casey (2013) att endast starka elever drar nytta av användandet av IKT.  

Enligt Gertsen Pedersen et.al (2006) undersökning anser ungefär hälften av de 

tillfrågade lärarna att IKT underlättar deras möjligheter till en anpassad 

undervisning. Lika många av lärarna ansåg också att tillämpningen av digitala 

verktyg i undervisningen ökade elevernas motivation, vilket resulterade i positiva 

effekter på inlärningsprocessen. Hammond et.al (2011) understryker detta då 

tillgången till IKT stimulerar elevernas kreativitet på ett sätt som inte traditionella 
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läroböcker kan. Eleverna blir både känslomässigt och studiemässigt engagerade till 

uppgifterna. Vidare menar Balanskat et.al (2006)  att datoranvändningen bidrar till 

viss självständighet i läroprocessen. Eleverna kan här arbeta i sin egen takt samt 

genomföra uppgifter på ett individuellt sätt. Slutligen alstrar användandet av IKT till 

att eleverna löser uppgifterna utifrån egen nivå. Chou, Block och Jesness (2012); 

Brodin (2010) instämmer att datoranvändningen leder till ökad aktivitet hos eleverna. 

Eleverna tillåts vid användandet av IKT ta ett större ansvar för sitt eget lärande. 

I Chou et.al (2012) undersökning rapporteras resultatet från en fyra månader lång 

studie av 1:1 projektet. De erfarenheter som belystes från både pedagoger och elever 

var förbättrade undervisningsmetoder med ständig tillgång till uppdaterad 

information. Casey (2013) betonar även den positiva effekten av digitala verktyg i 

form av tillgång till uppdatering i världsomfattande nyheter. Detta samstämmer med 

OFSTED (2011) studier där de upptäckt att möjligheten att kombinera text, ljud och 

bild bidrar till ökat engagemang. Vidare menar de att inlärningsmöjligheterna 

genererar en motivation där elevernas sinnen aktiveras och utmanas. Detta styrker 

Balanskat et.al (2006) som påstår av IKT är en motivationshöjande faktor i 

undervisningen samtidigt som det är tidssparande. De påstår att eleverna med hjälp 

av IKT kan starta upp projekt och insamla information direkt i klassrummet utan att 

behöva ödsla tid för informationssökning i böcker. Detta konstaterar även Hammond 

et.al (2011) som menar att informationssökning via datorer är en klart effektivare 

metod. Samtidigt som eleven söker information utvecklar den även sin källkritik och 

förmåga att hantera digitala verktyg. 

2.5.1.1 Positiva effekter vid användandet av digitala redskap 
I OECD länderna kan man finna en tydlig korrelation mellan undersökningarna av 

matematik och hur länge länderna använt sig av IKT i undervisningen (Balanskat 

et.al 2006). Detta styrks av Balanskat et.al (2006) som påstår att elevernas förmåga 

att lösa problem och göra beräkningar förbättrades tack vare användandet av IKT. 

Vidare påvisade Balanskat et.al (2006) att förbättringen var förenad med skolans 

resurser. De kunde påvisa att skolor med goda IKT resurser hade en klar fördel 

jämfört med skolor som var dåligt utrustade. OFSTED (2011) som utfört sin studie i 

England kunde konstatera att elevernas genomsnittspoäng i matematik ökade 

markant i samband med införandet och utökandet av IKT.  England har sedan 

skolreformen 1988 klättrat i internationella mätningar. De införde en obligatorisk 

användning av IKT i undervisningen för elever mellan 5-16 år. Mätningar påvisar att 

både lärare och elever arbetar effektivare, får ökat självförtroende i 

inlärningsprocessen samt utvecklar sitt kreativa tänkande tack vare användandet och 

utökandet av IKT. 

Chou et.al (2012); Brodin (2010); Balanskat et.al (2006); OFSTED (2011) menar att 

de som drar störst nytta av IKT är elever med funktionshinder. Även elever med 

intellektuella, kognitiva eller sociala svårigheter blir vinnarna av den tekniska 

användningen i skolan. För elever i behov av särskilt stöd kan den digitala tekniken 

fungera som ett hjälpmedel för att utjämna och kompensera för skillnader i 
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inlärningen. Brodin (2010) redogör för datorns positiva effekter då hon menar att den 

tekniska utrustningen stärker eleverna självförtroende. Datorn frambringar även 

likvärdiga möjligheter i undervisningen vilket stödjer inkluderingen för elever med 

funktionella begränsningar och svårigheter. Hammond et.al (2011) instämmer och 

menar att den främsta användningen av IKT är att den frambringar likvärdiga 

förutsättningar och möjligheter till att uppnå skolans kunskapsmål. OFSTED (2011) 

visar att effekterna av introduceringen av IKT resulterade i att elever med 

funktionshinder eller speciella behov presterade till stor del lika bra som sina 

klasskamrater. Lärarna ser IT i skolverksamheten som ett värdefullt verktyg för att 

stödja anpassad undervisning. Detta då det finns en benägenhet hos både lärare och 

föräldrar att se IKT som ett normaliserande redskap som endast genererar 

möjligheter (Casey, 2013). Detta stryks av Balanskat et.al (2006) som hävdar att IKT 

frambringar större möjligheter i form av program anpassade för elevers behov. 

Lärarna är eniga och menar att elever med beteendesvårigheter drar mest användning 

av IKT i undervisningen. Det digitala verktyget kan ses som ett 

kommunikationsverktyg som skapar broar mellan människor. Tekniken kan ses som 

en förlängning av den egna kroppen och av våra sinnen (Brodin 2010).  

 

I Gertsen Pedersen et.al (2006) undersökning tillfrågades både lärare och elever om 

vilka dokumenterade effekter datoranvändare i skolan genererat. Ur undersökningen 

framkom det att samtliga parter upplevde att IT utvecklade och förbättrade elevernas 

lärande främst hos de elever som hade svårigheter i läs och skrivkunskaper. Lärarna 

såg möjligheten till att lättare kunna individualisera och anpassa undervisningen till 

elever i behov av stöd. Brodin (2010) styrker detta då hon påstår att IT medför nya 

möjligheter för undervisningen och att detta resulterar i förbättrade resultat i lärandet. 

Chou et.al (2012) betonar dock att lärarens användning av IT oftast begränsas på 

grund av bristande kompetens. Brodin (2010) menar att detta grundas i att elever 

idag är uppväxta med tekniken i sin vardag. Vilket gör att eleverna blir erfarna och 

duktiga hanterare av den nya tekniken och kan möta den utan rädsla.  Hammond et.al 

(2011) skriver att användningen av digitala verktyg oftast är en fråga om vana och 

ålder. Användningen av IKT i undervisningen kan ses som en revolution i samhället 

som framförallt är revolutionerande för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd. 

Trots detta råder det dock delade meningar angående datoranvändningen i 

klassrummet. Dock finns det ett stort antal lärare som förnekar fördelarna av den nya 

tekniska utrustningen (OFSTED, 2011).  

2.5.1.2 Negativa effekter vid användandet av digitala redskap 
Det finns dock studier som påvisar negativa effekter av IKT i lärandet. Chou, Block 

och Jesness (2012) kunde i sin studie påvisa att 1-1 projektet endast är 

funktionsdugligt om det har en implementationstid på fem till åtta år. De menar att 

det är svårt att påvisa resultat av införandet innan den nya tekniken behärskas fullt ut. 

Gertsen Pedersen et.al (2006) påträffade liknande resultat där de menar att IKT inte 

är någon garanti för förbättrade resultat. De menar att datorn inte har någon 
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signifikant betydelse i inlärningsprocessen utan att det främst handlar om hur 

interaktionen mellan lärare och elev fungerar i förhållande till IKT användningen. 

Slutligen hävdar Chou, Block och Jesness (2012) att IKT till och med kan medföra 

problem för vissa elever. De påstår att främst kvinnor och elever med andra 

modersmål blir lidande när IKT användningen utökas. De motiverar sina teorier med 

att kvinnor har svårare för att behärska datorns verktyg, samt att IKT kräver goda 

förkunskaper inom det verksamma språket för att kunna ses som en resurs och inte 

en belastning. 

2.5.2 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att det finns både positiva och negativa 

effekter av IKT som verktyg i undervisningen. Samtliga artiklar indikerar att 

användningen av digitala verktyg i undervisningen stimulerar eleverna vilket 

resulterar i ökad motivation. Flertalet menar även att digitala verktyg bidrar till fler 

och förbättrade undervisningsmetoder. Åtminstone två studier menar att det finns en 

tydlig korrelation mellan IKT användningen och förbättrade resultat i matematik Det 

råder dock delade meningar om IKT användningen hjälper eller stjälper. En studie 

påvisade att endast teoretiskt starka elever gagnas av utvecklingen och utbredandet 

av IKT.  Avslutningsvis överensstämmer samtliga forskningsresultat att 

användningen av digitala verktyg framför allt gynnar elever i behov av särskilt stöd. 

Då tidigare forskning fokuserar mycket till pedagogens upplevelse av digitala 

redskap i undervisningen. Därav finner jag det intressant att i denna studie undersöka 

och redogöra för elevernas upplevelser av datoranvändandet i lärandet under år 2014. 
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3 SYFTE 
Syftet är att undersöka hur datorn används som verktyg för elevens lärande. Studien 

utgår från ett elevperspektiv och belyser elevens upplevelse av datorn i lärandet år 

2014, samt redogöra vilka för-/nackdelar med datorn som pedagogiskt verktyg i 

lärandet eleven kan identifiera.  

3.1 Frågeställningar 

- Hur använder eleven datorn som ett verktyg i lärandet under år 2014? 

- Vilka fördelar upplever eleven vid användning av datorn? 

- Vilka nackdelar upplever eleven vid användning av datorn? 
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4 METOD 
I detta avsnitt anges och beskrivs den valda forskningsmetoden. Det beskrivs i vilken 

form data insamlats och hur den senare bearbetats.  

4.1 Metodval 

En kvantitativ insamlingsmetod var inte aktuell eftersom metoden inte hade gett 

något djup i informanternas berättelser och därmed uteslutit möjligheterna att ställa 

följdfrågor (Stukát, 2011). I denna studie används en kvalitativ metod. Detta för att 

skapa ett djup i det ämne som valts att studera. Med termen kvalitativ åsyftas ofta en 

kvalitet eller egenskap hos det studerade. Inom kvalitativ forskning är således 

aspektseende eller förmågan att se något annat viktigt för att kunna fånga betydelsen 

eller meningen hos det studerande. Mängden eller kvantiteten av en viss egenskap 

intresserar inte den kvalitativa forskningen dock finns det inget som säger att en 

kvantitativ datamängd inte kan användas för att komplettera och ge ytterlig 

information till den kvalitativa (Bengtsson, 1998). Genom att använda en kvalitativ 

intervjumetod kan jag som undersöker medverka under processen och samtidigt styra 

den via fördjupande frågor. Genom att vara fysiskt närvarande vid datainsamlingen 

ges jag möjligheten att se saker som en enkät inte skulle kunnat redovisa så som 

kroppsspråk och tonlägen.  

 

4.1.1 Kvalitativ intervju 

Initialt valdes kvalitativ intervju som insamlingsmetod av data då syftet antyder att 

det är upplevelser som eftersträvas. Intervjuunderlaget var utformat efter en så kallad 

”tratt-teknik” (Rosenqvist & Andrén, 2006). Tratt-tekniken var utformad så att jag 

som intervjuare börjar med generella och vida frågor för att sedan gå över till mer 

konkreta och specifika följdfrågor. Dessa intervjufrågor ställdes till informanterna 

ungefär i den ordning de stod i formuläret. En semistrukturerad intervjuteknik 

nyttjades för att möjliggöra en viss flexibilitet samtidigt som intervjun kan riktas av 

intervjufrågorna (Patel & Davidsson, 2011). Med detta kan en lista skapas över 

specifika teman som skall beröras, men intervjupersonen ges här stor frihet i 

utformade av svar (a.a). Eleven får genom tillämpningen av semistrukturella frågor 

möjlighet att förklara och vidareutveckla sina svar samtidigt som fördjupande frågor 

kan framträda under intervjun. Tack vare denna insamlingsmetod av data blir 

resultatet mer djupgående då intervjun blir mer följsam och utformas efter 

situationen (Stukàt, 2011).  

 

4.2 Intervjuguide 

Intervjun omfattar en rad frågor som strukturerats efter olika teman vilket 

åskådliggörs i bilaga 2. Vid skapandet av en intervjuguide brukar man använda sig 



13 

 

av olika typer av intervjufrågor. Dessa frågor ska dock kunna knytas an till 

undersökningens syfte (Esaiasson et.al 2012).  

I figur 1 redovisar jag de olika stegen i intervjuguiden och vilka intervjufrågor som 

ställdes till informanten samt hur de kom att knytas an till studiens forskningsfrågor. 

Studiens syfte 

Syftet är att undersöka hur datorn används som verktyg för elevens lärande. Studien utgår 

från ett elevperspektiv och belyser elevens upplevelse av datorn i lärandet år 2014, samt 

redogöra vilka för-/nackdelar med datorn som pedagogiskt verktyg i lärandet eleven kan 

identifiera.  

 

   

Empiri verktyg: Intervjufråga 

2. Hur använder du datorn i 

undervisningen? 

3. Har du fått hjälp att lära dig 

datorns verktyg? 

4. Känner du dig bekväm i 

arbetet med datorn? 

5. Har du fått lära dig att vara 

kritisk till information på 

Internet/webbsidor? 

6. Har ditt sätt att arbeta/plugga 

förändrats sedan du fick datorn 

som hjälpmedel? 

Empiri verktyg: Intervjufråga 

8. Hur hjälper datorn dig i ditt 

lärande? 

10. Finns det något ämne där du 

tycker att datoranvändningen 

mer kommer till sin rätt 

7. Kan du redan nu se resultat i 

din kunskapsutveckling i 

samband med att du arbetar med 

datorn? 

 

Empiri verktyg: 

Intervjufråga 

9. Kan du se några negativa 

följder av att använda datorn i 

undervisningen?  

11. Finns det något ämne där 

du inte vill använda datorn? 

12. Hur ofta använder du dig av 

datorn till annat än skolarbete 

under lektionstid? 

Figur 1. Kategorischema för studiens forskningsfrågor. 

 

4.3 Urval 

Avgränsningar genomfördes i samband med urvalet av informanter. Syftet är att 

erhålla upplevelser från elever som dagligen arbetar med datorer i undervisningen. 

Medvetet har jag valt att informanten ska vara verksam inom en 1:1-satsning samt 

arbetat med datorn som hjälpmedel från tidigast höstterminen 2014. Denna 

avgränsning sågs som relevant för studien då intervjufrågorna kopplas till 

informanternas erfarenhet rörande datorn som pedagogiskt hjälpmedel i 

undervisningen. Jag har följaktligen valt att enbart fokusera elever över 15 år detta då 

samtycke bör inhämtas från informationslämnarens vårdnadshavare om eleven enligt 

samtyckeskravet är yngre (Stukát, 2011). 

 

Frågeställning 1 

Hur använder eleven datorn som ett 

verktyg i lärandet? 

Frågeställning 2 

 Vilka fördelar upplever eleven vid 

användning av datorn? 

Frågeställning 3 

 Vilka nackdelar upplever eleven 

vid användning av datorn? 
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Två kriterier låg till grund för urval av informanter. En aspekt var att informanterna 

skulle tillhöra olika ämnesinriktningar samt att eleverna skulle representera olika 

årskurser. Detta för att säkerställa en variation hos informanterna vilket åskådliggörs 

i tabell 4.1(Trost, 1997). Tillsammans med ansvariga lärare fick jag tillgång till 

klasslistor som användes för att göra ett obundet slumpmässiga urval av elever. Detta 

innebar att alla elever hade chansen att bli valda, men att ett stickprov fick förfrågan 

(Ahrne & Svensson, 2013). Det slumpmässiga urvalet resulterade i sex stycken 

elever som tillfrågades och samtliga ställde sig positiva till att delta som informanter 

i studien. Urvalet blev då tre pojkar och tre flickor som överstämde med de kriterier 

som efterfrågats för urvalet. Intervjuerna ägde rum på två kommunala skolor i södra 

Sverige. 

 

Tabell 4.1 Undersökningsgruppen uppdelad på skola, årskurs och kön. 

Årskurs 1             

Flickor 

             

Pojkar 
Årskurs 2  

Flickor 

 

Pojkar 

X-skola  1 2               

Y-skola                        2 1 

Totalt 6 stycken 

 Anm. Siffra som presenteras anger urvalet för undersökningen från respektive skola. 

4.4 Genomförande 

Initialt kontaktades respektive rektor för godkännande av intervju på skolan. Därefter 

tog jag kontakt med två lärare från lokala gymnasieskolor, som gavs information om 

studiens syfte. Till en början liknade intervjun ett informellt samtal men gled sedan 

över till det ämne jag valt. Innan påbörjad intervju gick jag igenom frågorna och 

eventuella följdfrågor samt kontrollerade att min tekniska utrustning fungerade. 

Något som behövdes för studien var att jämföra svaren mellan intervjupersonerna 

därför ställdes samma frågor till samtliga elever. Något som underlättade vid 

transkriberingen av materialet. 

För att minska maktskillnader som kan uppstå vid intervjuer av yngre informanter 

delgav jag mina tankar och känslor samt berättade något om mig själv innan 

intervjun startade (Bengtsson, 1998). Jag använde mig av två tillvägagångsätt för att 

registrera intervjun. Som hjälpmedel använde jag mig av ljudupptagare samt 

anteckningar. Fördelen med användandet av ljudupptagare var att intervjun 

karaktäriserades mer som ett samtal. Detta då jag kunde hålla fokus på informanten 

och därmed låta samtalet fortlöpa utan avbrott. Trots detta förde jag vissa 

anteckningar för att använda som stöd för minnet men även som komplement om det 

hade blivit dåliga ljudupptagningar (Bengtsson, 1998). Jag förde anteckningarna 

öppet så att informanten kunde se vad jag skrev. För att undvika oro ordnades 

intervjuplatsen på informantens skola (Stukát, 2011). Intervjun ägde rum med en 
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elev i taget. Fördelen med enskild intervju var att det då gavs stort utrymme till 

informantens åsikter, tankar och erfarenheter. Valet av enskild intervju fattades då 

jag tror att det är lättare för individen att uttrycka sin åsikt när denne är ensam med 

mig, speciellt om fallet skulle vara så att informantens åsikt avviker mot 

gruppnormen. Bengtsson (1998) talar om ”matchning” vilket togs i beaktande under 

intervjun. Det utgår från att jag som intervjuare anpassar mig till intervjupersonen 

med gester, tonläge och ordval. Omedelbart efter intervjun tog jag tid till att gå 

igenom anteckningarna för informanten och kompletterade med det jag ansågs 

behövdes förtydligas. Detta underlättade senare i analysen av materialet då jag 

tydligt kunde skilja mellan det som sagts under intervjun och egna tankar (Kylén, 

2004). Datan kom sedan att transkriberades och ligger till grund för resultat och 

diskussionen. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet anger mätinstrumentets tillförlitlighet. Detta avgör om den data som 

insamlats har godtycklig avvikelse för att användas i studien (Patel & Davidsson, 2011). 

Avvikelser i reliabiliteten kan bero på feltolkningar och felkalkyleringar. I denna studie 

anses reliabiliteten vara relativt hög trots det låga antalet informanter som deltog. Detta 

då intervjuerna spelades in och transkiberades ordagrant samt att det uppnåddes en 

mättnad av data vilket ökar reliabiliteten. Validiteten innebär att mätinstrumentet mäter 

det som det avses mäta. Att få en tillförlitlig reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie 

är problematiskt med tanke på att begreppen snarare motsvarar en subjektiv sanning av 

rimliga och trovärdiga tolkningar (Stukat, 2011). Reliabilitet och validitet har 

eftersträvats genom att åsidosätta tidigare förkunskaper och föreställningar. Datan har 

transkriberats och analyserats utan att försöka förvränga originalet.  

 

4.6 Forskningsetik 

Enligt Ely (1993) måste en kvalitativ forskare utföra forskningsprocessen korrekt för 

att anses pålitlig. Forskningsresultatet får inte förvrängas utan ska representera det 

som informanten delgivit under insamlingen. Detta kallas för forskningsetiska 

grundprinciper och motsvarar forskarnas skyldigheter gentemot samhället. Även 

människor som deltar i olika forskningsprojekt skyddas av olika regelverk. Dessa 

regelverk förekommer vanligast som fyra forskningskrav i form av informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid planläggning och genomförande av studien beaktades dessa fyra huvudkrav. De 

grundläggande individskyddskraven som tagits i konsideration var 

informationskravet som tillämpades genom att informanterna informerades om 

studiens syfte samt vilken funktion informanterna skulle komma att ha. Samtliga 

informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt 

till att avbryta sitt deltagande utefter samtyckeskravet. Den samlade informationen 

kom endast att användas för studiens forskningsändamål i överensstämmelse med 
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nyttjandekravet (Stukát, 2011). Konfidentialitetkravet tillämpades då informanternas 

anonymitet garanterades (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna var medvetna om 

att den lämnade informationen kommer att behandlas konfidentiellt. Samt att 

ursprungsmaterialet skulle förvaras och förstöras så att ingen obehörig skulle kunna 

ta del av materialet. I analysen kom informanterna att avidentifieras och skyddas så 

att obehöriga inte får veta vilka uppgiftlämnarna var. 

 

4.7 Analys 

Ett hermeneutiskt tillvägagångssätt tillämpades när respondentens svar tolkades och 

analyserades. Hermeneutik utgår från att man i och genom språket skaffar sig 

kunskap om det mänskliga. Hermeneutik betyder läran om läsning och tolkning och 

är en vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå den 

mänskliga existensen. Utifrån egen förståelse närmas forskningsobjektet subjektivt. 

De tankar, känslor, intryck och den kunskap som förfogas över ses här som en 

tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet. Genom ett hermeneutiskt 

tillvägagångssätt kan egna exempel från livet föras på tal i samtalet (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Efter första intervjutillfället genomfördes transkriberingen av det insamlade 

materialet. Anledningen till att inte vänta tills allt material var insamlat var av den 

anledningen att genom en löpande analys lättare kunna se om något förbisetts eller 

om de intervjuade uppfattade frågorna på ett sätt som jag själv inte hade tänkt på. Ny 

och oväntad information skulle nu kunna berika undersökningen. En annan fördel var 

också att påbörja analysen medan intervjun var i färskt minne. Detta då det blir 

betydligt svårare att få ett ”levande” förhållande till materialet ju längre tiden 

förflyter från påbörjad analysprocess (Patel & Davidsson, 2011). Efter att ha 

transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg som 

beskrivs av Patel och Davidsson (2011). Syftet med fenomenografisk analys är att 

studera människans uppfattningar i relation mellan sig själv och omvärlden. Denna 

analysprocess är induktiv vilket innebär att forskaren läser och sorterar det insamlade 

materialet till mönster tydliggörs (a.a.). Initialt för denna analysmetod skaffades en 

helhetsbild av insamlad data då textmaterialet lästes igenom åtskilliga gånger. Efter 

ett antal genomläsningar kunde specifika mönster i svaren framträda.  Detta innebar 

att uppmärksamma både likheter och skillnader i respondenternas utsagor där en 

metodisk sökning påbörjades. Därefter kategoriserades dessa uppfattningar av 

fenomenet efter beskrivningskategorier. Till underlag för denna kategorisering 

skapades en mall som studerades vilket genererade i att kategoriseringen blev 

metodisk och fick struktur. Dessa kategorier kallas för undersökningens utfallsrum 

och kommer utgöra resultatet i analysen (Patel & Davidsson, 2011) I tabell 4.2 kan 

analysförfarandet avläsas samt hur jag valt att tolka originalutlåtandet för att 

slutligen utvinna nya teman. De teman som framställdes ur innehållsanalysen fick 

sedan utgöra rubrik alternativt underrubrik i resultatdelen. 
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Tabell 4.2. Exempel på analysförfarande i form av originalutlåtande, kondensering, koder och tema 

(Friberg, 2012). 

Original Kondensering Kod Tema 

”Jag använder datorn till att skriva 

och prata med lärarna via e-mail och 

chattrum. Jag älskar den för jag kan 

titta tillbaka på saker vi gjorde förra 

året”. 

Datorn används för att skriva och 

kommunicera med lärare, samt som förvaring 

av digitala dokument.  

Användning Datorn som 

verktyg i 

lärandet 

”Med datorn har skollivet blivit 

lättare, man slipper hålla reda på alla 

papper och det går snabbare att skriva 

uppgifter”. 

Datorn hjälper eleven att hålla ordning och 

underlättar skrivandet. 

Hjälpmedel Datorns 

positiva 

effekter för 

lärandet 

”Jag sitter med datorn från att jag 

vaknar till att jag går och lägger mig, 

och många i klassen brukar titta på 

PH (Paradise Hotel) under 

lektionen”. 

Datorn kan distrahera i undervisningen Distraherande 

moment 

Datorns 

negativa 

effekter för 

lärandet 
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5 RESULTAT 
I resultatet går det utläsa att elever tillämpar datorn för lärandet genom användningen 

av datorns olika verktyg. De positiva effekterna pekar sällan på ämnesspecifika 

effekter av datorstöd i undervisningen men frambringar ökad motivation, 

koncentration och självförtroende hos eleverna. 

5.1 Datorn som verktyg i lärandet 

Intervjuerna åskådliggjorde att det fanns en tydlig benägenhet till att använda datorn 

i undervisningen. Datorn användes som pedagogiskt hjälpmedel i all traditionell 

ämnesundervisning och ska där bistå som komplement samt möjliggöra en 

helhetssyn på elevers inlärningssituation. Informanterna menade att datorn hade 

många användningsområden i lärprocessen exempelvis vid producering av texter, 

stavningshjälp, informationssökning, individanpassad undervisning, 

kommunikationsmedel samt som administratörs liknade funktion. 

 

5.1.1 Producering av texter 
Samtliga informanter menar att datorn används i största avseende som stödjande 

redskap vid producering av texter. Olika ordbehandlingsprogram tillämpades 

beroende på informantens digitala kunskap. Majoriteten kände sig bekväma i arbetet 

med datorn och menade att deras förbättrade resultat står i korrelation till 

datoranvändningen i undervisningen.  

Jag använder den mest för att skriva arbeten. 

 

Jag skriver mest på den. 

5.1.2 Stavningshjälp samt ökat ordförråd 
Även att föra anteckningar eller skriva inlämningsuppgifter underlättade då arbetet 

blev allt effektivare. Tack vare att eleverna inte behövde undansätta tid till 

fokusering på utformning samt att eventuell felstavning korrigerades per automatik. 

Flera informanter påtalade även att deras ordförråd förbättrades. En informant 

understrykte fördelen med datorn som hjälpredskap för elever som tidigare behövt 

koncentrera sig på finmotoriken, eller för elever med särskilda behov.  

 

Mina resultat har blivit bättre, till och med lärarna har sagt det. Förut var min svenska 

ganska dålig jag hade ett begränsat ordförråd. Men nu är det betydligt bättre för jag 

ser direkt när det blir fel och så kan jag välja på ord. 

 

Datorn hjälper dem som har det svårt i skolan, dom behöver inte tänka så mycket på 

stavning och att det ska se snyggt ut. 

 

Det fanns även en fysisk aspekt på hur datorn kunde effektivisera produceringen av 

texter. Informanterna uttryckte detta genom att påpeka att de orkade skriva längre 
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stycken då det inte ansågs fysiskt krävande att skriva på datorn. Informanterna kunde 

därmed upprätthålla en hög nivå på texten samtidigt som de klarade av att skriva i 

längre perioder. 

 

Förut när jag skrev prov med papper och penna fick jag så ont i armen men nu orkar 

jag skriva mer, jag blir inte lika trött och därför kan jag skriva mer. 

5.1.3 Informationssökning 

Främst användes datorn som verktyg vid sökning av information. Informanterna 

poängterade betydelsen av snabb informationssökning på internet och menade att det 

effektiviserade deras sökande. De upplevde tydliga skillnader i att söka information 

från en bok kontra tillgängligheten på internet. Informanterna påpekade att internet 

kan vara ett adekvat verktyg när lärarens eller böckernas information inte var 

tillräckligt tydlig eller djupgående.  

 

Om man inte förstår läraren när han säger något ord eller så, är det bara att googla 

det. 

 

När man får en uppgift som tillexempel ”skriv en debattartikel” kan jag söka på 

internet hur man enklast gör det och få ytterligare instruktioner. Läraren gav oss 

information om hur man skulle skriva en artikel men jag sökte på internet och fick änne 

bättre information där och då blev min inlämning jätte bra. 

 

5.1.4 Individanpassad undervisning 
Sekundärt användes datorn för dess tillgång till olika pedagogiska program och 

verktyg. Informanterna menade att möjligheten ökar för individanpassad 

undervisning för både lärare och elev genom användandet av digitala hjälpmedel. Att 

arbeta med datorns verktyg och involvera de pedagogiska hjälpprogrammen bidrar 

enligt eleverna både till att intresset för ämnet och ökad motivation. Informanterna 

menade att antalet möjligheter att presentera arbeten på blev fler och att variation i 

undervisningen leder till stimulans. Samt att behärska dessa verktyg ansågs vara en 

kunskap som alla elever borde lära sig bemästra för ett livslångt lärande. 

Nu kan jag använda fler verktyg tack vare datorn som passar mig mer och uppgifterna 

blir bra och roliga att göra. Det är också bra för lärare då de kan individanpassa 

uppgifterna.  

 

Lärarna får större möjlighet att undervisa på och då lyssnar fler elever. 

 

Vi är ju inne i nya tider och det är meningen att man ska lära sig den nya tekniken. Det 

är inte ofta man sitter med papper och penna nu förtiden. Om man kommer från en 

familj som inte har någon dator är det bra att man får göra det i skolan så man är 

beredd när man sen börjar arbeta. 
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5.1.5 Kommunikationsmedel 
Datorn användes inte bara som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen utan även 

som ett kommunikationsmedel. Informanterna beskrev hur datorn öppnade vägar för 

kommunikation som tidigare inte fanns. Det var vanligt att eleverna mailade med 

sina lärare istället för att söka upp dem personligen och de beskrev hur de kunde få 

svar på frågor utanför skoltid. Datorn användes även som kommunikationsmedel 

mellan eleverna. Arbeten kunde lätt skickas mellan eleverna för att samtliga skulle 

vara uppdaterade. Även grupparbeten kunde genomföras och skickas in utan att 

någon av eleverna var fysiskt närvarande i skolan.    

Vi kan fråga våra lärare när som helst via mail och vi kan få svar trots att det är lördag 

eller söndag. 

Nu kan man sitta hemma och prata med folk i skolan när man gör grupparbeten och 

ändå missar man inte någonting. 

5.1.6 Administratör 

Informanterna beskrev datorn som en viktig del i undervisningen då det hjälpte dem 

att hålla ordning på allt material. Datorn beskrevs ofta som en administratör av deras 

skolmaterial och menade att datorn därav kunde bidra till ökat engagemang och 

förbättrad attityd. De ansåg att de inte längre kunde skylla på otillräckligt material 

eller att de förlagt sina böcker. Informanterna hävdade att datorn var en viktig del i 

deras personliga utveckling med tanke på att de hade möjlighet att återanvända och 

analysera tidigare skrivna texter. Det fanns även här en fysisk aspekt på hur datorn 

påverkade deras lärande positivt.  

Tidigare var jag väldigt lat och orkade inte bära hem böckerna, men nu tar jag hem 

datorn varje dag och då följer uppgifterna med. Alla böcker, mappar och papper finns 

ju i datorn. 

Det är skönt att slippa bära med sig böcker allt är liksom samlat. Man kan också  kolla 

vad man gjorde för flera månader sen. Allt sparas. 

Man kan inte säga att man glömt någon uppgift för allt finns via datorn. Alla ämnen 

finns där så istället för att leta reda på allt finns allt på datorn. 
Det är väldigt enkelt när jag ska ut och resa för då behöver jag inte ha med 10 böcker 

utan bara datorn. 

 

5.1.7 Slutsats 
Vad beträffar studiens första frågeställning rörande hur eleven använder datorn som 

ett verktyg i lärandet har det framkommit att informanterna främst använder datorn 

för producering av texter. Samtliga informanter menar att arbetet blir effektivare tack 

vare datorns hjälpmedel som bidrar till förbättrade texter. Vidare användes datorns 

didaktiska program vilket informanterna menade bidrog till en anpassad 

undervisning. Detta då eleverna kunde använda olika program som passade deras 

lärande bäst. Samtliga informanter var ense om att datorn även kunde användas som 

ett kommunikationsmedel. De kunde genom datorn komma i kontakt med varandra 

och lärare och därigenom tillges information snabbare. Slutligen användes datorn 
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som en administratör. Informanterna fann det smidigt att ha alla arbeten och all  

information bevarat på ett och samma ställe.   

 

5.2 Fördelar elever upplever vid datoranvändning 

Förutom ovanstående funktionsområden beskriver informanterna ett flertal fördelar 

med dator i undervisningen. Eleverna upplevde att de utvecklades av det ansvar som 

datorn förde med sig. Samt hur tillgängligheten har ökat och att valbarheter av 

inlärningsmiljöer har blivit allt fler.  

Jag kan arbeta i egen takt och slipper jämföra mig med andra. Större flexibilitet och 

tillgänglighet för nu kan jag sitta med uppgifter när som helst och vart som helst. 

 

Jag har tillgång att kunna sitta varsom och plugga nu. Nu tillexempel kan jag ligga i 

sängen och plugga, innan var man tvungen att sitta vid ett skrivbord med massor med 

saker. 

Man kan studera vid lämplig tidpunkt och på valfri plats. 

Eleverna beskrev att en av fördelarna med datoranvändandet och den ständiga 

tillgången till internet var att eleverna snabbt kunde finna information och att de 

alltid kunde finna det de sökte efter.  

Världen är nu bara en knapptryckning bort. 

Större tillgänglighet på information. 

Vidare talar informanterna om att de utvecklar sitt källkritiska tänkande genom 

datoranvändandet. De beskriver hur de ständigt möts av information som måste 

granskas källkritiskt och att de därav förbättrar förmågan att ifrågasätta källan. 

Man lär sig vara källkritisk. För jag tycker att det källkritiska arbetet blivit bättre då vi 

arbetar med det hela tiden tillskillnad från innan då vi fick en eller två lektioner till det. 

En informant belyste fördelen av utbredandet av datoranvändning ur ett 

miljöperspektiv. Genom att öka användningen av dator kunde informanten se 

fördelen med reduktionen av pappersbehovet i samhället. 

Man slösar inte på träd då man inte behöver använda papper och penna. 

5.3 Nackdelar elever upplever vid datoranvändning 

Informanterna kunde identifiera ett flertal nackdelar med det utökande användandet 

av dator i undervisningen. Bland annat upplevde de att de får sämre kroppshållning 

och ont i huvudet när de arbetat länge med datorn. Vidare kunde eleverna uppleva att 

de blev tröttare av att arbeta med datorn jämfört med traditionell undervisning. 

Tidigare kunde informanterna finna skolan som en teknisk frizon. Till skillnad från 

dagens IKT undervisning där datorn involveras i allt. Därav poängterar 

informanterna att de ibland upplever att intresset utanför skolan nu flyttats in i 

undervisningen.   

Ergonomiskt sätt är det inte bra när jag sitter där ihopkrupen.  

Jag får väldigt ont i huvudet efter att jag har suttit med datorn hela dagen. Jag blir 

betydligt tröttare.  



22 

 

Några elever menar att användadet av dator i undervisningen inte längre motiverar 

till lärande som datoranvändandet tidigare gjorde. Eleverna menar att den ständiga 

tillgången på digital utrustning har gjort att den traditionella undervisningen nu 

uppfattas som roligare och motiverande detta då eleverna får använda sig av papper 

och penna.   

Jag tycker att vi ska skriva förhand i vissa lektioner för det är en helt annan inlärningsteknik. I 

naturkunskapen får vi ibland måla på papper och det är jätte roligt för då har vi suttit med 

datorn hela dagen. Kul att få göra någonting annat. 

När jag kommer hem sitter jag också vid datorn, vilket gör att man gör samma sak hemma som 

i skolan. 

Jag sitter med datorn hemma och i skolan nu. 

Informanterna beskriver hur användandet av datorn i undervisningen ibland kan 

locka eleven till att göra saker som ej tillhör skolarbetet. De förklarar att 

tillgängligheten kan bli för stor och att de därmed hellre fördriver tid till sociala 

medier.  

Bland annat ökad stress och att datorn ibland blir en tidstjuv, många har svårt att 

hantera ansvaret och det är lätt för många att lockas göra saker som inte hör till 

skolarbetet, till exempel chatta eller leta efter ny musik. 

Vi ”hoppar runt” för mycket och läser lite här och lite där och ibland utan att förstå 

sambandet. 

Det blir ibland blir för mycket fokus på ytan snarare än innehållet. 

Det finns för mycket information och risken att man gör fel blir större. 

Dock förtydligar informanterna att tidsfördrivet endast ändrat karaktär.  

 ...Jag tror att hade de haft ett skrivhäfte istället så hade de suttit och kladdat i det. 

Informanterna problematiserar även hur datorn ibland kan ta fokus från 

undervisningen på grund av att eleverna finner det mer stimulerande att hålla på med 

datorn istället för att lyssna. De menar att det ofta går åt lång tid innan läraren kan få 

elevernas fulla uppmärksamhet och att datorn därmed agerar tidstjuv från 

undervisningen.   

Läraren försöker ofta få vår uppmärksamhet men vi lägger fokusen på datorn och då 

går lektionstiden till att läraren inte kan börja. Man kommer lätt in på andra saker, 

speciellt under genomgångar. 

Vidare problematiserar informanterna hur datorn kan hämma det fortsatta lärandet. 

Eleverna menar att de inte längre informerar läraren när de slutfört en uppgift utan 

istället sitter av tiden ute på sociala medier. En informant beskriver hur eleverna 

ibland kan säga till läraren att de inte är införstådda i uppgiften trots att de inte läst 

instruktionerna.  

Nu när man blivit klar med något arbete säger man inte till läraren så att man får en ny 

uppgift utan man sitter istället på internet. Man svävar bort och är ute på Instagram 

istället. 

Under lektioner sitter elever och gör annat och när läraren kommer fram till dom för 

att höra hur det går säger de utan att ens ha tittat på instruktionerna att de inte förstår. 

Eleverna belyser även digitala problem som ibland kan hämma undervisningen. De 

är medvetna om att datorn kräver vissa förutsättningar för att vara genomförbart men 
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hävdar att de ibland har stött på motstånd som resulterat i att undervisningen blir 

lindande. 

Det är jobbigt när man glömmer sina inloggningsuppgifter och ibland är det så att det 

trådlösa nätverket inte fungerar. Man glömmer ibland även att spara och då försvinner 

allt. 

Datorn kan upplevas som ett distraherande moment medger informanterna. De 

beskriver hur lektionstiden går åt till att till exempel kolla på serier eller lyssna på 

musik. En orsak till att datorn missbrukas i undervisningen kan vara att datorn initialt 

var en fritidssyssla.  

Man kollar på PH. Man tar minibreaks. Egentligen är det alldeles förmycket teknikprylar runt 

omkring oss. 

Jag tror det är många som är ute på sociala medier för dom förknippar datorn med 

fritid. 

Elevernas relationer kan även bli lidande då de inte längre interagerar med varandra. 

Trots att eleverna alltid är tillgängliga upplever de inte längre någon variation eller 

stimulans i vardagen.  

Jag är alltid online och jag går sällan ut. Förut på rasterna kunde vi gå ut en sväng nu 

händer det aldrig. Jag är uppbunden från att jag vaknar till att jag går och lägger mig. 

5.3.1 Språkbruk 

Informanterna var inte helt eniga om datorn faktiskt bidrog till ett förbättrat 

ordförråd. I och med att datorn med automatik kunde korrigera eventuella stavfel 

upplevde vissa elever att reflektionen över stavning och meningsuppbyggnad 

uteblev. Vidare berörde informanterna hur sociala mediers språkbruk resulterade i 

försämrad stavning i skolverksamheten. De hävdade att språkbruket på sociala 

medier tillförde en frustration över hur språket ska användas i en akademisk kontext.  

 

Datorn har ju stavningskontroll i både engelska och svenska. När man skriver förhand får man in 

det mycket lättare i hjärnan eller så ser läraren det och poängterar detta och då lär du dig hur 

det stavas. Men nu när man stavar fel blir det bara understruket och så högerklickar man så är 

det löst. Man reflekterar inte lika mycket över det. Man lär sig inte att stava då datorn gör det åt 

dig. 

På FB och twitter använder vi ju mest talspråk och förkortningar. Vi tänker ju liksom inte längre 

på vad eller hur vi skriver. 

 

5.3.2 Otillräckliga förkunskaper 
Vissa ansåg att de erbjudits tillräcklig information från skolan gällande hantering av 

datorer medan andra hävdade att det tvingats lära sig allt själva eller förväntades ha 

tillräckliga förkunskaper. Informanterna upplevde att det fanns tydliga 

föreställningar hos lärarna att deras generation förväntades behärska datorer. 

Informanterna kunde därav uppleva en orättvisa om deras uppväxt inte präglats av 

dataanvändning, och därmed inte hade samma kunskaper som sina kamrater. 
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Vi ungdomar kan redan allt så det behövdes ingen genomgång av datorerna. 

 

När vi fick datorerna började jag experimentera och det var så jag lärde mig datorn. 

Det var upp till oss att lära oss datorerna, då det är frivilligt att använda dem. Det är speciellt en 

lärare som använder sig av Keynote och vill att vi ska arbeta i samma program men jag förstår 

inte keynote så jag brukar göra annat. 

 

5.3.3 Slutsats 
Sammantaget kan informanterna redogöra både positiva och negativa effekter av 

användandet av dator som verktyg i undervisningen. Främst uttrycktes positiva 

egenskaper i form av större flexibilitet i undervisningen, en större tillgång till 

information samt utvecklande för det källkritiska tänkandet. Informanterna delgav 

även negativa effekter av datoranvändandet i lärandet. Bland annat belyste 

informanterna hur datorn kunde upplevas som ett distraktionsmoment. De flesta 

upplevde även att datorn kunde ha en isolerande effekt då de sociala interaktionerna 

stördes. Slutligen betonades även det fysiska perspektivet där informanterna 

redogjorde hur längre arbeten med datorn kunde leda till huvudvärk och försämrad 

kroppshållning.   
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6 DISKUSSION 
I föreliggande kapitel diskuteras studiens val av metod, tillvägagångssätt och hur det 

har kommit att påverka studien. Även resultatet diskuteras genom att belysa dess 

fakta med hjälp av det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

Genom tillämpning av kvalitativ undersökningsmetod gavs innehållet en hög 

validitet (Eriksson och Hultman, 2014). Föreliggande resultat vilar på det insamlade 

materialet från intervjuer och ansågs vara nödvändig för att nå ytterligare 

information till skillnad från vad en enkät hade genererat.  

Möjligheten till följdfrågor och utförliga svar höjde undersökningens tillförlitlighet. 

Metoden gav möjlighet att tolka kroppsspråk och annat som inte kan fångas över 

telefon eller via enkät, samtidigt som eventuella oklarheter kunde förklaras. Kritik 

kan eventuellt riktas åt att studien endast består av empiriskt material från sex elever. 

Urvalsstorleken bestämdes utefter informationsbehovet. När mängden insamlad data 

uppnådde mättnad avslutades insamlingen av empiriskt material. Beslutet fattades då 

ytterligare data inte tillförde användbar information. Dock genomfördes ytterligare 

två intervjuer för säkerhetens skull. Patel och Davidsson (2011) menar att en bredare 

frågeställning kräver fler informanter innan mättnad nås men då mina 

frågeställningar var relativt avgränsade kunde mättnad uppnås efter studiens urval. 

Hade ett större antal informanter valts ut så hade resultatet troligtvis blivit mer 

nyanserat. Att använda ett obundet slumpmässigt urval anses öka tillförlitligheten för 

studien då urvalet inte var manipulerat. Om rektorn för skolan hade valt ut elever kan 

denne medvetet valt informanter som tros ge en positiv bild av den digitala 

användningen i skolan. Esaiasson et.al (2012) menar att ett korrekt genomfört 

slumpmässigt urval av analysenheter har egenskapen att resultera i en miniatyrkopia 

av den större populationen. Detta innebär att urvalet av informanter kan vara ett 

representativt urval för den större populationen.  

 

Oavsett var intervjun sker är det viktigt att diskutera den omgivande miljöns 

inverkan och hur den kan påverka informanten och därmed trovärdigheten (Patel & 

Davidsson, 2011). Val av tid och plats lämnades åt informanterna för att främja 

elevens upplevelse av trygghet och bekvämlighet under intervjusituationen. 

Intervjuerna skulle dock ske på en plats där eleverna inte skulle distraheras av yttre 

störningar. Undersökningens resultat kan också ha påverkats av individens dagsform. 

Tillexempel genomfördes tre intervjuer efter att informanterna haft tre hektiska 

förmiddagslektioner vilket kan ha påverkat resultatet. Intervjutiden varierade mellan 

15 – 25 minuter beroende på informanternas entusiasm till ämnet. Jag 

uppmärksammade att jag blev mer bekväm med intervjumetoden efter varje 

intervjusituation. Detta då jag kände mig friare i min intervjuroll samtidigt som jag 

nu kunde tillämpa följdfrågor som jag visste fungerade. Kvale (1997) menar att 

intervjuaren lär sig konsten att intervjua genom praktiserande. Direkt efter mötena 

transkriberades intervjuerna. Jag var här noggrann med att översätta all data och inte 
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välja ut vissa delar. Detta genomfördes för att vara säker på att all relevant 

information skulle finnas med. Materialet lästes åtskilliga gånger, samt att jag använt 

mig av citat i resultatdelen för att underlätta för läsaren. Detta gör att studiens 

resultat blir tillförlitligt och har en hög reliabilitet. 

 

För att undersöka hur eleven använder sig av datorn som verktyg i lärandet hade 

lektionsobservationer kunnat användas i högre grad. Möjligtvis hade detta gett en 

mer objektiv bild till användningen än den som erhölls i datainsamlingen. 

Tillämpningen av intervju som insamling av empiriskt material kan också möjliggöra 

en del brister i undersökningen. Resultatet vilar på tolkningar av informanternas 

utsagor och kan därför inte vara absoluta. När tolkande ansats används finns det 

alltid en risk att samma innehåll tolkas olika (Patel & Davidsson, 2011). 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Sociala interaktioner 
Resultatet påvisar att eleverna mestadels upplever positiva effekter vid användandet 

av dator för lärandet. Eleverna berörde dock aspekter som senare kan komma att 

hämma lärandeprocessen och inskränka på lärarens funktion i klassrummet. 

Informanterna menar att det ibland uppkommer situationer där lärarens instruktioner 

inte är tillräckliga och att de då hellre vänder sig till internet istället för att fråga 

läraren. Kim, H och Kim, J (2013)  påstår att lärarens funktion i klassrummet 

förändras i takt med den digitala utvecklingen. Även Tallvid och Hallerström (2009) 

menar att datorn i en 1:1-lösning kan åstadkomma minskad interaktion hos eleverna. 

Enligt Kim, H och Kim, J (2013) utgör IKT i undervisningen ett hot för framtidens 

interaktioner. De menar att den ökade digitaliseringen i samhället inskränker på de 

sociala interaktionerna och att framtidens samtal kommer ske på helt skilda sätt 

jämfört med idag. Skulle teorin stämma att datorn i undervisningen genererar till 

minskad kommunikation och interaktion skulle det ur ett sociokulturellt perspektiv 

vara förödande för lärandet. Detta då lärandet sker genom deltagande i sociala 

aktiviteter och interaktioner (Säljö, 2000). Lärandeprocessen är i grunden socialt 

förankrat och sker i kommunikation med andra. Säljö (2000) menar att det viktigaste 

verktyget för att förstå omvärlden och förmedla kunskap är språket. Vidare menar 

Kim, H och Kim, J (2013) att ökad IKT-användning kan leda till ett missbruk där 

eleverna utesluter sig från omvärlden. Två av informanterna uttryckte att 

datoranvändningen i skolan har genererat till mer enskilt arbete och att datorn har en 

avskärmande effekt i klassrummet. Övriga informanter upplevde dock motsatsen och 

ansåg att implementeringen av datorer endast haft en positiv inverkan på de olika 

relationerna i klassrummet. Enligt Balanskats et.al (2006) undersökning har IKT i 

lärandet en  positiv inverkan på elevers motivation och genererar till ett aktivt 

deltagande i klassrummet. Vidare menar Balanskats et.al (2006) att elevernas ökade 

motivation resulterar i ett bättre självförtroende vilket åskådliggörs då eleverna blir 

mer benägna att kommunicera och interagera med varandra. En god relation i 
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klassrummet alstrar till att eleverna utvecklas akademiskt och socialt. Även elevens 

inställning till skolverksamheten frambringas av ett gott klassrumsklimat (Hughes & 

Kwok, 2006).  Gehlbach (2010) styrker detta då han menar att interaktionen i 

klassrummet är essentiell för lärandet. Elever upplever en känsla av tillhörighet i 

skolan och de stöttande relationerna i klassrummet resulterar i effektivare och allt 

mer aktiva elever. Även Casey (2013) hävdar enligt hans forskning att IKT bidrar till 

ett aktivare deltagande där elevernas samarbete förbättras.  

 

6.2.2 Språkutveckling 
Flera av informanterna menade att datorn främst underlättade processen vid 

producering och bearbetning av texter. En av informanterna poängterade data 

implementeringens positiva inverkan på dennes språkutveckling. Informanten 

menade att användandet av datorer i undervisningen underlättade skrivprocessen då 

datorns verktyg hjälpte eleven med korrigering av felstavning och exempel på 

ordförslag. Jedeskog (1998) menar att datorn är det hjälpmedel som hjälper eleven 

att lättare  formulera långa texter, samtidigt som eleven slipper koncentrera sig på att 

forma bokstäverna. Vidare menar Jedeskog (1998) att datorn bidrar till 

effektivisering av tid i skrivprocessen vilket ökar elevernas motivation. En informant 

menade att fördelen med IKT i skrivprocessen var den fysiska aspekten. Med hjälp 

av datorn kunde eleverna producera längre texter då de inte kände av besvär varken i 

armar eller händer. Ytterligare en informant poängterade att de inte längre behöver 

lägga energi på att forma bokstäver och att det resulterade i mer fördjupade och 

längre texter än tidigare. Dessa utlåtanden stämmer in på Trageton (2013) 

uppfattning rörande IKT och språkutveckling. Enligt Trageton (2013) är det 

utvecklande för språket att i tidig ålder skriva på dator eller med hjälp av andra IKT-

verktyg. Detta då eleven slipper att ödsla tid och kraft på att forma bokstäver för 

hand. Till skillnad från Jedeskog (1998) och Trageton (2013) åskådliggjorde en 

informant negativa effekter av användningen av IKT för språkutvecklingen. ”Datorn 

har ju stavningskontroll i både engelska och svenska. När man skriver förhand får 

man in det mycket lättare i hjärnan eller så ser läraren det och poängterar detta och 

då lär du dig hur det stavas. Men nu när man stavar fel blir det bara understruket och 

så högerklickar man så är det löst. Man reflekterar inte lika mycket över det. Man lär 

sig inte att stava då datorn gör det åt dig.” Informanten menar att implementeringen 

av datorer leder till att eleverna blir sämre på att skriva då elever slutar reflektera 

över stavning och meningsuppbyggnad. Vidare menar en annan informant att de 

sociala medierna bidragit till ett sämre skriftspråk där förkortningar och talspråk är 

vanligt förekommande. Kim, H och Kim, J (2013) menar att det är svårare att ta till 

sig en text via ett digitalt verktyg och att detta resulterar i negativa effekter i elever 

språkutveckling. Säljö (2000) påpekar att språket är det viktigaste verktyget för att 

kunna förstå omvärlden. Vidare menar Säljö (2000) att språket inte är statiskt utan att 

det förändras i takt med den kulturella och historiska utveckling. Med tanke på den 

utveckling som kontinuerligt sker i skolverksamheten förvarnar Säljö (2000) att även 

det språkliga bruket kommer förändras. Säljö (2000) betonar hur språket och 
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socialisationen styrs av normer och traditioner och komplikationer kan då uppstå när 

normerna inte överensstämmer med de uppsatta kriterier som skolverksamheten 

kräver. Detta kan exemplifieras i ett klassrum där språkbruket mellan elever liknar 

det språk som används på sociala medier. Detta medför att utvecklingen och 

normerna bidragit till att det korrekta språkbruket elever emellan är det som används. 

Dock frånskiljer sig detta språkbruk mot de krav som läraren ställer på eleverna. 

Därav uppkommer frustration hos eleverna om vilket språk som bör användas i en 

akademisk kontext.  

6.2.3 Individanpassad undervisning 

Samtliga informanter är eniga om att användningen av dator ger ökade möjligheter 

till en individualiserad undervisning. De menar att många tråkiga och enformiga 

moment i undervisningen nu blivit allt roligare då datorn erbjuder fler möjligheter. 

Informanterna betonade hur datorn bidrog till att de ofta kunde finna relevanta 

metoder för problemlösning och inlärning. En informant uttryckte: ”Nu kan jag 

använda fler verktyg tack vare datorn som passar mig mer och uppgifterna blir bra 

och roliga att göra. Det är också bra för lärare då de kan individanpassa uppgifterna.” 

Jedeskog (1998) påstår att den ökade digitaliseringen bidrar till nya möjligheter att 

individanpassa undervisningen. I heterogena grupper bidrar datorn till möjligheten 

att individanpassa upplägget på undervisningen vilket är stimulerande för både elever 

och lärare. Eleven upplever att den blir sedd och att dennes behov tillgodoses 

samtidigt som läraren upplever arbetet som motiverande och utmanande vilket bidrar 

till en stimulans av välbehag. Jedeskog (1998) menar att möjligheten att arbeta i egen 

takt bidrar till en reducerad känsla av oro och stress vilket genererar till ökade 

prestationer. Säljö och Linderoth (2000) styrker detta och påstår att nya implikationer 

i skolverksamheten såsom IKT bidrar till en ökad nyfikenhet hos lärare och elever. 

Denna nyfikenhet bidrar till ökat engagemang och förbättrat samarbete elever 

emellan då det anses vara en gemensam utmaning. Eleverna ställer även fler frågor 

vilket resulterar i förbättrad lärar-elev relation. Säljö (2000) presenterar Vygotskijs 

teorier där han betonar att lärandet inte handlar om att identifiera elevens svagheter 

utan att definiera vilka möjligheter som behövs för att eleven ska utvecklas. Detta 

medför att läraren måste ha en förmåga att bedöma elevens potentiella utveckling, 

samt kunna erfordra ett bra verktyg för att erhålla maximal kapacitet. Datorn kan 

användas som verktyg för att effektivisera inlärningen enligt Vygotskijs teori. Med 

tanke på datorns oändliga tillgångar kan inlärningar individanpassas så pass mycket 

att det fungerar som en katalysator i utvecklingen. Dock betonar Säljö och Linderoth 

(2000) att för mycket möjligheter istället kan medföra att datorn ses som en 

distraherande moment där möjligheterna istället medför en ambivalens som slutligen 

resulterar i reducerad effektivitet. 
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7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
I följande avsnitt redogörs en slutsats som sedan följs av pedagogiska implikationer 

om hur den insamlade datan kommer användas i det praktiska utövandet. De 

pedagogiska implikationerna avslutas sedan med förslag på vidare forskning som 

uppkommit under processen av denna studie. 

7.1 Slutsats 

Resultatet från undersökningen visar att eleverna är mycket nöjda och upplever få 

problem vid användandet av dator i lärandet. Datoranvändandet var frekvent och 

användes i samtliga ämnen. Datoranvändandet medförde ökat engagemang, 

effektivisering samt ökad variation i undervisningen. De nackdelar som framfördes 

var att datorn ibland kunde upplevas som ett distraherande moment, samt att sociala 

interaktioner blev lidande på grund av utbredandet av den digitala tekniken. Av 

resultatet kan man förstå att interaktionen i klassrummet bero på hur verktyget 

tillämpas i undervisningen av lärare och elever snarare än verktyget i sig. Det råder 

delade meningar huruvida IKT i undervisningen verkligen bidrar till en ökad 

interaktion (Jedeskog, 1993). Det främsta argumentet för ökad interaktion i 

klassrummet var att datorn i undervisningen hade en positiv effekt på motivationen. 

Vilket i sin tur resulterade i ett aktivt deltagande i undervisningen. Dock ställer jag 

mig frågan om elevernas upplevda fördelar av datoranvändandet i lärandet verkligen 

är gynnsamma och långsiktiga faktorer i lärprocessen. Jag vågar påstå att datorn i 

lärandet främst gynnar teoretiskt starka elever. Detta då jag upplever att elever som 

redan har koncentrationssvårigheter får ökade koncentrationssvårigheter med tanke 

på det digitala utbud som en dator innehåller. Därmed kvarstår frågan om de positiva 

effekterna av datorn endast beror på faktumet att redskapet är relativt nytt och därav 

spännande. Därför får framtiden utvisa om dessa positiva effekter som forskning och 

informanter åskådliggör verkligen är bestående. 

 

7.2 Pedagogiska implikationer 

Ur studien framgår det att eleverna upplever datoranvändandet som ett underlättande 

redskap i studierna samt inbringar mer kvalitet i lektionerna.  

Vid sidan av intervjufrågorna tillfrågades informanterna om hur mycket tid de lägger 

till sociala medier under en lektion. Samtliga informanter svarade att de lägger minst 

15 minuter per lektion till annat än skolarbete, och visst kan eleven få möjligheten att 

göra annat i mån av tid. Men i praktiken kan denna frihet bli ett distraherande 

moment för de elever som inte arbetar i samma takt. Därför vill jag i det praktiska 

utövandet använda mig av samarbete vid datorn. Detta då elever lär av varandra och 

utmanas i sitt lärande genom samarbete och samtal med varandra. Det är essentiellt 

att jag som lärare skapar möjligheter till samspel och kommunikation i klassrummet 

där mina elever kan utvecklas. Säljö (2000) menar att dialog och samspel är en viktig 

del av lärandet utifrån det sociokulturella perspektivet. Datorn kan i undervisningen 
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bidra till ökad integration. Min slutliga åsikt är att datorn bör användas som ett 

komplement i undervisningen och som ett redskap i kunskapsinhämtandet. 

 

7.3 Vidare forskning 

Under arbetets gång har jag genom intervjuer av informanter upptäckt andra 

tänkvärda forskningsämnen som skulle vara intressanta att undersöka. Att genomföra 

en liknande studie men involvera flera informanter skulle vara intressant för att se 

om resultatet skulle vara detsamma. Det skulle även vara av intresse att genomföra 

en uppföljning på denna studie för att se om deltagarna efter några år har samma 

upplevelse av datoranvändningen i lärandet.  

 

Ytterligare förslag på vidare forskning skulle kunna vara om interaktionen mellan 

lärare och elev hotas av den ökade datoranvändningen i undervisningen? Upplever 

lärare att deras funktion försvinner till viss del i klassrummet då elever istället tar 

hjälp av instruktioner från internet och annan media?  

 

Jag kom även att reflektera över hur skolor som inte tillämpar 1:1 datorer uppfyller 

kursmålen rörande IKT i undervisningen. Detta då jag under min studietid genomfört 

praktik på skolor som inte använder sig av datorer. Avslutningsvis skulle det vara 

intressant att jämföra elevers inställning till datoranvändandet för lärandet mellan 

elever som tillämpar 1:1 och elever som inte gör det. 
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Bilagor 

Sammanställning av artiklar 

Nr Författare, år, artikel, land, tryckförlag Syfte Metod Resultat 

1 Chou, C.C., Block, L., & Jesness, 

R (2012) A case study of mobile 

learning pilot project in K-12 

schools. Journal of Educational 

Technology Development and 

Exchange, University of St. 

Thomas: USA 

Syftet var att undersöka 

hur genomförandet av 1:1 

lärande med iPads kan 

bidra till lärande i 

klassrummet. 

En fallstudie som 

genomfördes på fyra lärare 

samt 120 elever. Metoden 

valdes då 

tillvägagångssättet ger en mer 

holistisk redogörelse för 

utredningen. 

Resultatet påvisar många positiva effekten 

av introduktionen av IKT i skolan både för 

elever och lärare. 

Samtliga upplevde att de fick förbättrade 

undervisningsmetoder som mer tid till 

arbete och ett aktivt engagemang från 

elevernas sida. 

2 
Sanya Gertsen Pedersen et.al 

(2006) E-learning Nordic, 

Ramböll Management: Danmark. 

 

Syftet var att redogöra 

och dokumentera 

effekterna av IT i 

undervisningen. 

Datainsamlingen i studien 

baseras på en 

enkätundersökning 

bland 224 nordiska skolor. 

Fler än 8000 lärare deltog i 

undersökningen.   

Resultaten visar att IT har en positiv effekt 

på att förbättra elevernas inlärning. IT:s 

inverkan upplevs vara störst när det gäller 

ämnesprestationer. 

Lärare ser IT som ett utmärkt verktyg för 

att stödja anpassad undervisning. Samt att 

flickor och elever med annat modersmål 

känner sig mer pressade att lära sig att 

använda IT i skolan i jämförelse med andra 

grupper. 

3 Hammond, Reynolds & J. Ingram 

(2011) How and why do student 

teachers use ICT? Journal of 

Computer Assisted Learning, 
University of Warwick: United 

Kingdom 

Syftet var att undersöka 

hur och i vilken 

utsträckning 

lärarstudenter i England 

använde IKT. Samt vilka 

eventuella hinder 

upplevde studenterna att 

det fanns med 

användandet. 

Ett frågeformulär besvarades 

av 367 lärarstudenter. 

Frågeformuläret bestod av 

150 frågor och ägde rum 

2008-2009. Några plockades 

ut för en mer djupgående 

intervjuer kring deras intryck 

och erfarenheter av IKT. 

Resultatet visar att studenterna upplevde 

flera fördelar med användandet av IKT.  

Främst lärarstudenter upplevde att arbetet 

blev effektivare. Studenternas attityd och 

inställning förbättrades och engagemanget 

ökade vid användandet av IKT.  

4 OFSTED (2011)  An evaluation of 

information and communication 

Technology education in schools 

in England 2008–11, Rapport; 

England 

Syftet var att undersöka 

IKT- och IT användning 

och vilka effekter IKT har 

på skolor i England. 

Studien bygger på 

observationer av IKT och IT i 

167 grund- och specialskolor i 

England åren 2008 till 2011. 

Resultatet visar att det finns ett positivt 

samband mellan längden som IKT använts 

och elevernas resultat i PISA:s 

matematiktester. Samt att skolor med goda 

IKT-resurser visar bättre resultat än de som 

är dåligt utrustade. 

5 
Anja Balanskat et.al (2006) The 

ICT Impact Report- A Review of 

studies of ICT impact on schools 

in Europe. European Schoolnet: 

Belgien 

Syftet var att få 

övergripande bevis för 

effekter av IT genom 

analys av nationella och 

europeiska studier. 

Datainsamling från diverse 

länder. Analysen 

genomfördes sedan i två steg 

juni-augusti 2006 och 

september - november 2006.  

Resultatet visar bland annat att ”starka 

elever” drar större nytta av 

IKT-användning.  

 

6 Brodin (2010) Can ICT give 

children with disabilities uqual 

oppertunities in school? 

Improving schools: Sweden 

Syfte var att undersöka till 

vilken grad datorer och 

IKT används i dagens 

skolor för att stödja 

inkludering och främja 

lika möjligheter för barn 

och ungdomar med 

rörelsehinder. 

Undersökningen är baserad på 

ett frågeformulär som 16 

föräldrar till barn med 

särskilda behov fyllde i. 

Resultatet visar att IKT var till stor nytta 

om det tillämpades på rätt sätt för barn med 

motoriska funktionshinder utifrån deras 

förutsättningar. IKT i skolan kan därför ses 

som potentiell integrerande länk i skolan.  

7 
Casey, G (2013) The Influence of 

Classroom Blogging on 

Elementary Student Writing. 

Georgia State University: USA 

 

Syftet var att undersöka 

hur man kan 

implementera IKT i 

undervisningen och 

omdesigna 

klassrumsaktiviteter. 

Empiri samlades in från 

observationer, 

undervisningsplaneringar och 

intervjuer med elever. 

Resultatet visar att IKT baserad 

undervisning genererade till att eleverna 

blev mer aktiva och värdefulla deltagare i 

en gemensam kunskapsprocess. Resultatet 

visar också att elever lättare kunde ge och 

ta feedback samt publicera arbeten på 

internet. 
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Intervjuunderlag 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet IKT? 

2. Hur använder du datorn i undervisningen? 

3. Har du fått hjälp att lära dig datorns verktyg? 

4. Känner du dig bekväm i arbetet med datorn? 

5. Har du fått lära dig att vara kritisk till information på Internet/webbsidor? 

6. Har ditt sätt att arbeta/plugga förändrats sedan du fick datorn som hjälpmedel? 

7. Kan du redan nu se resultat i din kunskapsutveckling i samband med att du arbetar 

med datorn? 

8. Hur hjälper datorn dig i ditt lärande? 

9. Kan du se några negativa följder av att använda datorn i undervisningen?  

10. Finns det något ämne där du tycker att datoranvändningen mer kommer till sin 

rätt? 

11. Finns det något ämne där du inte vill använda datorn? 

12. Hur ofta använder du dig av datorn till annat än skolarbete under lektionstid? 

 

 

 

Intervjuerna avslutas med att informanterna har möjlighet till att fritt uttrycka sig 

och tillföra ytterligare information som tidigare inte belysts. 

 

 

 

 

Observera att detta intervjuunderlag endast är en guide och att ytterligare frågor och 

information tillkom beroende på intervjuns utveckling. 

 


