
EX
A

M
EN

SA
RBETE



FÖRORD 

 

Vi vill i första hand tacka de elever som ställt upp och deltagit i våra intervjuer. Utan er hade 

detta arbete inte varit möjligt. 

Vi vill även tacka våra VFU-handledare som hjälpt oss med kontakten med eleverna, samt 

våra handledare och studiegruppsmedlemmar på Högskolan i Halmstad, med vilka vi har 

kunnat dela kunskaper och idéer under arbetets gång. 

Vi har till största delen suttit tillsammans och skrivit vårt arbete. Avsnitt som bakgrund, 

forskningsläge och teori och metod har vi dock kunnat fördela mellan oss, då vi bor på olika 

orter, men vi har alltid diskuterat textavsnitten med varandra innan de lagts till i uppsatsen. 

Emma har skrivit mycket inom teori- och metodavsnittet, samt gått igenom två av de 

vetenskapliga artiklarna och det ena bakgrundsavsnittet. Emelie har skrivit det andra 

bakgrundsavsnittet, sammanfattat rapporten från En-till-En i Falkenbergs kommun och en av 

de vetenskapliga artiklarna, samt skrivit en del på metodkapitlet. Resultat- och analysdel, samt 

sammanfattning och slutsatser, har vi författat tillsammans. 

Halmstad, 2013-01-08. 

Emelie Antonsson & Emma Eliasson 

  



 

 
 

ABSTRAKT 

Syftet med det här arbetet är att synliggöra elevers uppfattningar om datorns möjligheter och 

hinder i relation till deras lärande. Detta är ett område som är intressant att undersöka, 

eftersom datorn i detta sammanhang ska hjälpa elever i lärandet. Därför bör elevers 

uppfattningar om datorns möjligheter och hinder lyftas fram för att utvärdera datorns 

prestanda som ett lärandeverktyg. Undersökningen har genomförts på två gymnasieskolor, en 

i Halland och en i Småland, som nyligen infört projektet En-till-En. Vi har inspirerats av den 

fenomenografiska intervjumetoden och intervjuat tretton stycken elever vid fyra olika 

tillfällen. Eleverna har intervjuats i grupper om tre till fyra personer, och samtalen har spelats 

in med en diktafon. Det empiriska materialet har sedan transkriberats så nära talspråket som 

möjligt, och därefter kategoriserats och analyserats. Den teoretiska utgångspunkten som vi 

kopplar vårt arbete till är Säljös (2008) sociokulturella perspektiv. Säljö lyfter fram artefakter 

som ting som hjälper det mänskliga tänkandet, men betonar att dessa ting inte ersätter 

människors egna kognitiva processer, utan istället förbättrar och preciserar dem. Tidigare 

forskning visar inte entydigt på att datorn hjälper eller stjälper elever i lärandet. De visar 

snarare en mer mångfasetterad bild där situationen styr dess betydelse för lärandet. 

Utvärderingen av projektet En-till-En i Falkenberg visar på övervägande positiva 

uppfattningar kring datorn och dess användning bland eleverna. Till skillnad från 

Falkenbergsstudien visar vår undersökning att eleverna till största del uppfattar närheten till 

datorn som ett hinder för lärande. Det är i huvudsak de sociala medierna, så som Facebook 

och bloggar som uppfattas som distraherande vid användandet av datorn, då det är 

lättillgängligt och lockande att gå in på dessa forum istället för att hålla skoluppgiften i fokus. 

Resultatet visar även, som tidigare forskning antyder, att datorns effekter på lärandet inte är 

enkelriktat, utan beror på elevens självdisciplin och situationen när datorn används. 

Nyckelord: Elevuppfattningar, En-till-En, dator, möjligheter, hinder, lärande. 
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1. INLEDNING 

Idag är det i Sverige möjligt att ständigt sitta uppkopplad mot Internet, antingen via 

mobiltelefonen eller via datorn. Facebook, Spotify, Google-sökningar, YouTube-klipp, 

nyheter, bloggar, mail, ja, listan kan göras lång över vad Internet har att erbjuda. Inte nog med 

det, mobiltelefonen ger oss människor chansen att ständigt kunna kontakta vänner via sms 

eller telefonsamtal. Det finns en möjlighet att alltid kunna kolla upp saker och ting och därför 

bombarderas vi som människor med ett informationsflöde tidigare generationer troligen inte 

mött på samma sätt. De tekniska hjälpmedel som ger oss dessa möjligheter, till exempel 

smartphones och datorer, blir allt vanligare också i skolans värld. De senaste åren har vi 

kunnat se en rad kommunala satsningar i skolans alla årskurser på projekt som utgått från att 

eleverna ska ha tillgång till egna, personliga elevdatorer. 

Falkenbergs kommun har nyligen genomfört en satsning på att alla elever och lärare ska ha 

tillgång till en egen, personlig dator, och projektet har nyligen utvärderats. Detta projekt 

benämns ofta som En-till-En, och i Falkenberg har studien visat på övervägande positiva 

inställningar till projektet. Det huvudsakliga syftet med projektet i Falkenberg uppgavs vara 

att förändra och utveckla elevernas lärmiljö, öka lusten att lära hos både elever och lärare, 

samt att öka elevernas måluppfyllelse och resultat (Hallerström & Tallvid, 2008, s. 11). 

När vi i början av höstterminen 2012 gjorde vår sista verksamhetsförlagda utbildning (VFU) 

på två olika gymnasieskolor väcktes vårt intresse för elevernas uppfattningar om datorn som 

ett lärandeverktyg. På den ena skolan i Halland hade varje elev och lärare tillgång till en egen 

personlig laptop från Apple, och på den andra i Småland hade samtliga elever en egen PC. Vi 

observerade att datorerna ständigt var med på lektionerna, och elever som tidigare brukat 

glömma både papper, penna och bok hade nu med sig sin dator. Detta väckte ett intresse kring 

en problematik rörande vilka möjligheter och hinder eleverna uppfattar med att ständigt ha 

tillgång till en egen dator. Vi fann det därför intressant att försöka ta reda på elevernas 

uppfattningar kring datorn, om den fungerar som ett studiehjälpmedel eller inte, då det i första 

hand är deras lärande vi som lärare ska främja. Läraren ska dels skapa goda lärmiljöer och 

lärsituationer, dels kunna ge hjälp och stöd åt elever som arbetar med datorer i klassrummet. 

Vi hoppas att denna undersökning ska bringa någon klarhet i hur eleverna uppfattar datorn 

som ett hjälpmedel för sitt lärande och hur de använder den, samt att vi som framtida lärare 

ska kunna dra nytta av detta i vår undervisning och utveckla vår yrkesroll. 
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Ur ett samhälleligt perspektiv är det intressant att undersöka elevernas uppfattningar om 

datorn som ett redskap i skolan eftersom den i många avseenden är ett nytt verktyg för 

lärande. Datorn är inget nytt fenomen för dagens elever, men integrationen av datorn i 

utbildningen kommer även att ha betydelse för hur eleverna ser på den i ett större 

sammanhang, som till exempel när de själva kommer ut i yrkeslivet och möjligen arbetar med 

datorer. Användandet och tillgängligheten av datorn i skolan och under andra 

lärandesituationer är en ny erfarenhet för många elever. Vi avser att med denna undersökning 

tydliggöra hur dagens gymnasieelever uppfattar möjligheter och hinder med datorn och 

datoranvändandet i skolan. 

 

1.1 UNDERSÖKNINGENS SYFTE 

Denna undersökning kan bidra till att gynna lärares upplägg av lärandesituationer där datorn 

har en central roll i lärandet. Genom att lyfta fram elevers uppfattningar om datorns 

möjligheter och hinder i skolan, hoppas vi att lärare och annan skolpersonal tar till sig av 

elevernas uppfattningar, och på så vis väljer att utveckla sin IT-baserade pedagogik i 

samförstånd med eleverna. 

Syftet med den här uppsatsen är således att undersöka variationen i gymnasieelevers 

uppfattningar om datorn och dess användning på två skolor som nyligen infört projektet 

En-till-En. 

 

1.2 BAKGRUND  

I det här kapitlet presenterar vi en kort bakgrund om teknikens framsteg i samhället, samt 

barns och ungdomars ökande användning av datorn och Internet, både i och utanför skolan. 

Därefter följer en kort diskussion om datorspelens pedagogik och huruvida detta kan vara 

något för skolan att anamma eller inte. 

 

1.2.1 ATT VÄXA UPP I DEN DIGITALA TIDSÅLDERN 

Teknik i alla dess former är i dagens samhälle vanliga hjälpmedel i det vardagliga livet. De 

flesta äger en dator idag, och i jämförelse med 1995 – då endast 2 procent av den svenska 
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befolkningen hade tillgång Internet – har tillgången 2012 ökat till 89 procent. Spridningen 

över alla åldrar verkar ha planat ut, men användandet av Internet bland de som har tillgång 

ökar alltjämt och det mobila användandet är det som ökar mest idag (Findahl, 2012). Livet ter 

sig i allra högsta grad annorlunda i jämförelse med för 10-15 år sedan. Barn och ungdomar 

använder sig dagligen av datorer och Internet, inte bara i hemmet, utan även i skolan. Med 

denna teknikstorm förändras även människors sätt att arbeta. Mycket ska göras under kort tid 

och gärna samtidigt. Multitasking är ett begrepp som går att särskåda i dagens samhälle. Det 

är inte sällsynt bland världens befolkning att läsa läxor, se på tv, chatta på MSN och lyssna på 

musik, allt på en och samma gång. Det är just det som menas med multitasking, att en person 

gör flera saker samtidigt (Thorslund, 2007, s. 9-10). 

Denna förändring kan tänkas vara skrämmande för en del. Barn och ungdomar gör inte 

samma saker tidigare generationer gjorde på sin tid. Enligt Hans Erlandsson (2006, s. 5-6) 

stämmer detta påstående inte helt. Erlandsson menar att allt som tidigare gjordes på flera olika 

ställen, nu kan ske via endast ett medium och på ett och samma ställe. Han menar även att 

dagens barn och ungdomar ägnar mer tid till datorn, men att aktiviteterna inte skiljer sig 

mycket från den äldre generationens dåtida aktiviteter. Författaren ger exempel på 

sysselsättningar så som att lyssna via en vanlig radio som man ofta gjorde förr, och att många 

idag lyssnar via digitala radioapparater genom mobiltelefoner och datorer. Han tar även upp 

dåtidens ungdomsgårdar, där kompisarna hängde, och jämför med mötesplatserna på Internet. 

När helt nya saker introduceras finns det vissa människor som upplever rädsla. På femtiotalet, 

då TV-apparaten började säljas och hamnade i hemmen, fanns det de som menade att djävulen 

själv hade kommit in i vardagsrummen. När telefonen kom ut på marknaden var det 

motståndare som påstod att folk skulle sluta träffas, och att det skulle öppna upp för och 

hjälpa bedragare i sina kriminella aktiviteter. Att åka tåg var ett vansinnesdåd, eftersom 

människan inte skulle klara av den fart som tåget skulle färdas i. De trodde på fullaste allvar 

att människan skulle dö om hastigheten översteg 30 km/h. Den här oron, som Thorslund 

(2007, s. 11-13) belyser, är att de vuxna inte har koll på vad barnen och ungdomarna gör ute 

på Internet. Hon menar att det som hörs på nyheterna och som läses i tidningar, såsom 

nätmobbing och beroende, förekommer, men att datoranvändandet och Internetuppkopplingen 

för många unga är en helt normal, social och utvecklande arena där barn och ungdomar får 

stimulans och utrymme att växa. 
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1.2.2 DATORSPELENS PEDAGOGIK – FRAMTIDEN FÖR SKOLAN? 

Det finns en aktuell debatt rörande datorspel och pedagogik där det diskuteras huruvida 

datorspelens pedagogik kan eller bör överföras till lärandet i skolan. Debatten har sitt 

ursprung i diskussionen kring hur ungdomar kan sitta timtal vid datorn och spela spel och 

erhålla känslan av att de lär eller utvecklar sin karaktär, medan skolan inte lyckas rendera 

samma engagemang för lärandet. Även om det inte är exakt detta vi undersöker i vårt arbete, 

känns dock debatten relevant då den har med datorn att göra och hur datorn i sig alltmer blir 

ett redskap i klassrummen genom En-till-En-satsningarna runt om i Sverige. 

I en artikel av Viveca Brozin Bohman (2012) skriver författaren att flera satsningar på 

projektet En-till-En är på gång i Sverige. Det finns dock bara ett projekt, det i Falkenberg, 

som blivit ordentligt utvärderat hittills. I övrigt finns den mesta forskningen kring detta i USA 

där resultaten visar åt olika håll gällande frågan om ökad måluppfyllelse med hjälp av datorn. 

Vidare beskriver hon hur Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan för 

lärande och kommunikation i Jönköping, har gjort fyra studier kring En-till-En och lärares 

tankar och åsikter kring detta. Forskningen visar på att de mest framträdande möjligheterna 

med En-till-En också är ett av de större problemen, nämligen att med datorn skapas andra 

kunskapskvalitéer än vad som går att läsa i kursplaner och läroplaner. Han menar att själva 

kunskapsbegreppet har förändrats och att det är detta som måste diskuteras i forskningen om 

En-till-En. Kroksmarks forskning visar även att de styrdokument som finns idag spelat ut sin 

roll. Det behövs fler medvetna forskningssatsningar för att utveckla nya teorier och den 

digitala pedagogiken. I ett försök att finna vägar att nå den digitala pedagogiken, diskuterar 

Kroksmark hur det inom datorspelsbranschen finns skickliga speldesigners som konstruerar 

datorspel som får spelare att känna sig smarta när de till exempel klarar olika nivåer i ett spel, 

eller uppgraderar sin karaktär till nästa level. Kroksmark menar att denna pedagogik också 

kan överföras till lärandet i skolan (www.lararnasnyheter.se, 2012). 

Kroksmarks uttalande kring datorspel och pedagogik i skolan har fått kritik av Jonas 

Linderoth, spelforskare och docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet, och Carl Heath, 

pedagogisk speldesigner vid Interactive Institute, som i en annan artikel menar att hela 

resonemanget bygger på ett tankefel. Då Kroksmark lyfter olika element inom datorspel – 

såsom tävlingsmoment, nivågruppering och lagarbete – och att dessa får datorspelare att 

framgångsrikt ta sig förbi olika nivåer, är de också principer för lärande vilka skolan bör ta 

efter. Enligt Linderoth och Heath (2012) så menar Kroksmark i slutändan att speldesigners 
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skapar bättre förutsättningar för lärande än vad pedagoger gör i skolan. De kritiserar detta hos 

Kroksmark och menar att hans resonemang bygger på ett tankefel då studien inte tycks bygga 

på någon förståelse av spelmekanik eller spelvetenskaplig litteratur. Linderoth och Heath 

(2012) beskriver hur en individ, för att bli kompetent inom ett fält, behöver kunna göra 

relevanta urskiljningar av vad som är viktigt inom just det fältet. I många moderna datorspel 

slås dock detta perceptuella lärande ut då spelaren själv inte behöver urskilja den relevanta 

informationen. Istället pekar spelsystemet ut denna information direkt för spelaren. 

Kroksmark argumenterar att speldesignen, med olika nivåer, uppgraderingar och levels, ger 

spelaren ett bättre självförtroende och också en illusion av att vara smart. Linderoth och Heath 

slår fast att datorspel utan några som helst problem kan ge en person en illusion av lärande 

och av att vara smart, men att det inom pedagogiken istället handlar om att hjälpa elever 

åstadkomma verkligt lärande och inte bara en illusion (www.lararnasnyheter.se, 2012). 

De olika åsikterna kring datorspelens pedagogik och relationen till skolan går isär, men det är 

ändå intressant att fundera kring och reflektera över då datorn ständigt blir en allt större del av 

vardagen hos ungdomar idag. 

  



 

6 (48) 
 

2. FORSKNINGSLÄGE 

I det här avsnittet introducerar vi tidigare forskning som berör vår studie. Först presenterar vi 

en forskningsutvärdering av ett liknande projekt som gjorts på två grundskolor i Falkenbergs 

kommun, och sedan följer några vetenskapliga artiklar som berör liknande studier. 

Falkenbergsrapporten är relevant för vår egen forskning, eftersom Helena Hallerström och 

Martin Tallvid bland annat fördjupar sig i hur högstadieelever utvärderar projektet En-till-En. 

I vår undersökning kommer vi att fokusera på gymnasielevers uppfattningar om datorns 

möjligheter och hinder i lärandet. Hallerströms och Tallvids resultat kommer därför att bli 

intressanta att jämföra med våra egna resultat. 

 

2.1 EN-TILL-EN I FALKENBERGS KOMMUN 

I Falkenbergs kommun i Halland beslutade Barn- och utbildningsnämnden 2007 att 

genomföra ett projekt som gick under namnet En-till-En, ett projekt som innebar att varje elev 

och lärare i två grundskolor försågs med en personlig dator som ett redskap i lärandet. 

Projektet i Falkenberg löpte över tre år och utvärderades kontinuerligt, i sammanlagt tre 

delrapporter, med anknytning till den forskning som finns inom området. Målet för projektet 

var att, med hjälp av datorerna, utveckla nya arbetsformer och en ökad lust att lära bland både 

elever och lärare. Förhoppningen var också att eleverna skulle utveckla sin digitala kompetens 

och förbättra sina studieresultat (Hallerström & Tallvid, 2008, s. 5). 

 

2.1.1 DELRAPPORT 1 

Resultatet från den första delrapporten visade att eleverna särskilt uppskattade att de inte 

behövde vänta på att få låna en dator, att de ständigt hade tillgång till Internet, samt att de 

kunde göra skoluppgifter hemifrån. Lärarna tyckte sig se en ökad motivation bland eleverna 

för skolarbetet. Eleverna beskrev också att lektionerna blivit roligare och mer varierade, samt 

att de uppfattade det som enklare att hålla ordning på anteckningar och liknande med hjälp av 

datorn. De klassrumsobservationer som gjorts under projektets första år har visat på att 

laptopen snabbt blivit ett naturligt redskap för både lärare och elever i klassrummet (Tallvid & 

Hallerström, 2009, s. 15-16). 
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2.1.2 DELRAPPORT 2 

I den andra utvärderingen var inställningen till projektet generellt sett mycket positiv bland 

eleverna. De allra flesta elever var nöjda med hur lärarna använde datorn i undervisningen. En 

övervägande del tyckte att de förbättrat sina datorkunskaper, samt att använda datorn som ett 

läranderedskap (Tallvid & Hallerström, 2009, s. 46, 48). I huvudsak såg eleverna 

motivationsfaktorn som den största fördelen med att alltid ha tillgång till en egen dator. De 

upplevde undervisningen som roligare, lättare och mer omväxlande. De ansåg också att 

rasterna blev roligare då alla alltid hade något att göra. Bland de nackdelar som eleverna 

uppgav nämns en oro för att datorn ska gå sönder eller bli stulen, att fler elever sitter och 

chattar på lektionerna, att lärarna ger svårare och längre läxor, samt att några elever funderar 

kring om de kanske sitter för mycket vid datorn (Tallvid & Hallerström, 2009, s. 50-51). 

 

2.1.3 DELRAPPORT 3 

Den tredje delrapporten visade på att målet för lärarna att utveckla arbetsformer och metoder 

uppnåtts. En-till-En har hjälpt lärarna att utveckla nya arbetssätt, som tillexempel att arbeta 

tematiskt, samt att de tillfrågade lärarna också upplever att deras undervisning blivit mer 

elevcentrerad (Tallvid, 2010, s. 40). Utvärderingen av det andra målet med projektet, att öka 

lusten att lära, visade att så mycket som 76 procent av de svarande eleverna upplevde att 

En-till-En ökat deras lust att lära. Så mycket som 70 procent av eleverna som deltagit 

upplevde att datorn hjälpt dem förbättra sina betyg (Tallvid, 2010, 41-42, 48). 

Sammanfattningsvis fastslår Tallvid (2010, s. 51) att införandet av en personlig laptop till 

varje elev har uppfattats som mycket positivt. Eleverna beskrevs ha mer motivation, 

samarbeta mer, och lära sig bättre. En negativ aspekt som framkommit under projektets tre år 

var att eleverna ibland haft svårt att släppa datorns attraktionskraft och koncentrera sig på vad 

läraren sagt under pågående lektion. Om lektionen uppfattades som tråkig eller ointressant 

frestades eleverna lätt att istället gå ut på Internet eller spela spel. Ett fåtal lärare stämmer in i 

uppfattningen att datorn kan vara en distraktion och Tallvid (2010, s. 52-53) diskuterar i ett 

avsnitt i sin rapport huruvida detta är ett problem i klassrummet eller inte. Att göra flera saker 

samtidigt kallas för multitasking och är från början en dataterm. Begreppet beskriver hur 

datorn, i ett försök att simulera samtidighet, har flera processer igång som med oerhört snabb 

hastighet växlar mellan olika uppgifter, precis som om den försökte göra flera saker på en 
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gång. På samma sätt beskrivs den mänskliga hjärnan fungera. De mentala processer som 

utförs i hjärnan kan, liksom i datorns processor, inte utföras simultant. Hjärnan växlar mellan 

olika uppgifter och varje gång en elev byter aktivitet sker en liten effektivitetsförlust. I 

huvudsak visar dock intervjuerna med lärarna, som medverkat i projektet i Falkenberg, att 

detta distraktionsproblem inte märkbart skilde sig från vilket annat disciplinproblem som helst 

i klassrummet (Tallvid, 2010, s. 18). 

 

2.1.4 KOMMENTARER KRING RAPPORTEN 

Kroksmark (2011, s. 5) beskriver hur Falkenbergs kommun, genom att satsa på projektet 

En-till-En, hade målsättningen att öka kvalitén på utbildningen på kommunens skolor, 

utveckla nya arbetsmetoder, öka lusten att lära hos både lärare och elever, samt öka elevernas 

måluppfyllelse och resultat. Generellt sett konstaterar författaren att resultaten är positiva, 

dock är han kritisk till hur Tallvid och Hallerström (2009) inte presenterat hur skolornas 

resultat sett ut under projektets tid. Enligt Skolverkets Siris-statistik mellan åren 2004 och 

2010 ökade meritvärdet i Falkenbergs kommun de två första åren efter att projektet införts 

2007, men åren 2009 och 2010 faller värdet till under den nivå det låg på vid projektets start. 

Kroksmark (2011, s. 5) är kritisk till hur detta inte alls diskuteras i de publicerade rapporterna 

av projektet En-till-En i Falkenbergs kommun, och han konstaterar att många svenska 

kommuner satsar på En-till-En utan att egentligen veta vad det innebär för undervisning, 

lärande och kunskapsutveckling. 

Ovanstående rapport rörande En-till-En i Falkenbergs kommun, har i huvudsak visat att 

eleverna på de aktuella grundskolorna uppfattar den personliga datorn som något positivt som 

hjälper dem i skolan. 

 

2.2 DATORER OCH UNIVERSITETSSTUDIER 

I de vetenskapliga artiklar som presenteras nedan diskuterar författarna datorer och dess 

användning bland universitetsstuderande. Relevansen för vår studie kommer av att artiklarna 

bland annat undersöker datorns påverkan på studierna, vilket även vi kommer att beröra i vår 

undersökning. 
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Reynol Junco och Sheila R. Cotten har i sin artikel The relationship between multitasking and 

academic performance (2012) undersökt, så som titeln avslöjar, sambandet mellan 

multitasking och akademisk prestation. Undersökningen gjordes bland amerikanska studenter 

på ett universitet i nordöstra delen av USA. För att kunna se ett samband mellan akademisk 

prestation och multitasking tog de reda på elevernas medelbetyg. Då författarna misstänkte att 

studenternas Internetfärdigheter kunde vara skiftande, använde de sig av en fastställd mätning 

av studenters Internetfärdigheter som en kontrollvariabel (Junco & Cotten, 2012, s. 507). 

Forskarna kom bland annat fram till att studenterna på universitetet frekvent använde sig av 

IKT
1
 samtidigt som de studerade. De skickade sms, pratade i telefon, kollade Facebook och 

sin mail, och sökte information som inte var relevant för deras pågående studier (Junco & 

Cotten, 2012, s. 511). Författarna såg även ett samband med användandet av IKT-aktiviteter i 

kombination med studier påverkade det genomsnittliga betyget negativt. De jämförde sina 

resultat med tidigare forskning, från bland annat Rosen et al. (2011) och Wood et al. (2012), 

som visade att multitasking med IKT, i samband med lärande, genererar sämre förståelse för 

det som studeras. Junco och Cotten (2012, s. 511) skiljde dock på detta samband, då IKT i 

klassrummet kunde vara lättare för eleverna att hantera, eftersom de var medvetna om den 

ofta korta tid de hade på sig att lära sig diverse saker, och på så sätt kunde ignorera de 

störningsmoment som bland annat Facebook och IM
2
 kunde utgöra. 

Vidare diskuterade forskarna (Junco & Cotten, 2012, s. 512) att det var en viss skillnad på att 

använda IKT som ett socialt kommunikationsmedel och som ett akademiskt hjälpmedel. Att 

kontakta en vän på Facebook för att till exempel fråga vad den hittar på, är knappast relevant 

för akademiska studier. Dock kan Facebook vara ett akademiskt hjälpmedel, om eleven i fråga 

diskuterar med sin Facebookvän om det skolämne som han eller hon studerar. Om Facebook 

används på detta vis, kan det därför vara ett hjälpmedel för lärandeprocessen. 

Trots att Junco och Cottens undersökning har ett högt bortfall är den relevant för oss, eftersom 

den nyligen publicerades och därför att de lyfter fram problematik och fördelar med IKT och 

socialt nätverkande, som är vanligt förekommande aktiviteter bland dagens ungdomar. 

Kay och Lauricella (2011, s. 12) har undersökt fördelarna och utmaningarna med att studenter 

hade en egen laptop med sig i klassrummet på ett universitet i Nordamerika. I sin studie har 

                                                           
1
 IKT = Informations- och Kommunikationsteknik 

2
 IM = Instant Messaging 
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de använt sig både av kvantitativa och kvalitativa data i ett försök att ge en omfattande 

beskrivning av de fördelar och nackdelar studenterna upplevde när de använde en laptop. 

I sitt diskussionsavsnitt beskriver författarna att nästan tre fjärdedelar
3
 av de studenter som 

deltog i studien beskrev laptopen som ett hjälpmedel i sina studier. Till exempel gav 

studenterna svar som att datorn hjälper dem att fokusera i klassrummet och att den hjälper 

dem att organisera och effektivisera sitt arbete. De använde den i huvudsak till att ta 

anteckningar, lösa uppgifter från läraren, och kommunicera med varandra och läraren. Enligt 

författarna visar studien på att studenterna uppfattar många fördelar med datorn, bland andra 

att de hjälper dem att vara framgångsrika i sina studier, men Kay och Lauricella understryker 

att förekomsten av vilken som helst av dessa fördelar också kan vara direkt influerade av den 

lärstrategi och lärmiljö som fanns i klassrummet då studien genomfördes (Kay & Lauricella, 

2011, s. 12-13). 

Bland de nackdelar studenterna uppgav fanns bland annat att de upplever andra studenters 

användande av datorn som en stor distraktion. Även personlig kommunikation, till exempel 

chatt och e-post, som inte hade med skolan att göra betraktades som distraherande. När 

studenterna använde datorn som ett nöje, till exempel för att spela spel eller kolla på film, 

växlade också deras uppmärksamhet från lärandet till nöjet. Dock pekar författarna på att 

vidare forskning krävs för att säga när studenters uppmärksamhet skiftar från skolaktiviteter 

till nöjesaktiviteter. Även studenters upplevelser av datorns nackdelar eller distraktioner kan 

också här bero på vilken lärstrategi och lärmiljö de befann sig i. I slutändan skriver författarna 

hur fördelarna med en laptop i klassrummet ändå har överstigit utmaningarna och nackdelarna 

(Kay & Lauricella, 2011, s. 13). 

Tomas Lindroth och Magnus Bergquist (2010) har i sin etnografiska studie undersökt vad 

studenter använder sin laptop till i skolsammanhag, och hur användandet påverkar elevernas 

fokus för lärandet under lektioner. Undersökningen gjordes på ett IT-universitet under en 

period på fyra år. Via ett gediget och långvarigt insamlande av empirisk data, och genom 

observationer och intervjuer, har just detta fenomen kunnat analyseras. Den etnografiska 

studien delades in i fem perspektiv: intervjuer med studenter, icke deltagande observationer 

på öppna områden på universitetet, genom att agera lärare under lektioner eller seminarium, 

genom att observera andras lektioner, och genom två workshops, för att testa deras fynd eller 

resultat (Lindroth & Bergquist, 2010, s. 311, 313-314). 

                                                           
3
 Totalt deltog 177 studenter, 89 män och 88 kvinnor (Kay & Lauricella, 2011, s. 3). 
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Intervjuerna utfördes med sexton stycken studerande på universitetet. Två stycken av de 

sammanlagt tio intervjuerna utfördes i grupp. Upplägget på samtliga intervjuer var 

semistrukturerad form, med öppna frågor, som var mer likt en dialog, än en ja-nej-intervju 

(Lindroth & Bergquist, 2010, s. 314). 

Lindroth och Bergquist använde sig av Goffmans teori (Goffman, 1963) för att kunna 

diskutera och analysera sitt empiriska material. Goffman talade om dominant involvement och 

subordinant involvement. Dominant involvement avser en huvudaktivitets centrala syfte, 

medan subordinant involvement avser de aktiviteter som avleder en persons fokus från 

huvudaktiviteten under kortare stunder. Exempel på dominant involvement kan vara en 

engelskalektion, och subordinant involvement kan vara aktiviteter som eleverna ägnar sig åt, 

som inte har med lektionen att göra, så som att kolla sin kalender eller dagdrömma en kortare 

stund. Definitionen och relationen mellan dessa begrepp varierar mellan olika sammanhang 

och kontexter (Lindroth & Bergquist, 2010, s. 213). 

De kom fram till att laptopen varken hjälpte eller stjälpte lärandet, utan att den kunde stödja 

lärandet på olika nivåer. De kom även fram till att laptopanvändandet inte går att dela in i gott 

eller ont, utan att det handlar om vad vi använder den till och vilka våra förväntningar på 

situationen som styr dess effekt är, och om laptopen gynnar situationen (Lindroth & 

Bergquist, 2010, s. 217).  

Based on this we argue that the laptop should not be treated as either good or bad 

within an educational practice or even during a lecture. On the contrary, it is rather 

about what we use it for and our expectations on the situation that determines its effect 

and if such activities are aligned with the present view of the situation. Such knowledge 

we view as important parts of a digital competence. (Lindroth & Bergquist, 2010, s. 219). 

De artiklar som presenterats här ovan har tagit sin utgångspunkt bland universitetsstudenter 

och deras uppfattningar och upplevelser av datorn och dess inverkan på lärande. Sammantaget 

konstaterar forskarna som utfört studierna att det är svårt att avgöra huruvida datorn fungerar 

som ett hjälpmedel eller inte. Detta tycks snarare bestämmas av vilken situationen är när 

datorn används, och till vad studenterna väljer att använda den till just då. 

Den tidigare forskning som här lyfts fram visar på att situationen eller kontexten är av stor 

betydelse för när och till vad datorn används. Dock menar vi att också de uppfattningar som 

förekommer om ett fenomen spelar roll och därför är intressanta att studera. I den här studien 
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avser vi att synliggöra elevers uppfattningar om fenomenet, som i det här fallet är datorn som 

ett pedagogiskt redskap. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vi har inspirerats av fenomenografin som teoretisk ansats för vår undersökning. Nedan följer 

även en presentation av en teori kring lärande som vi har valt att använda oss av. Vi har valt 

att komplettera vår teoretiska utgångspunkt med Säljös (2008) sociokulturella perspektiv, 

därför att han diskuterar artefakter och dess påverkan på lärandet. I vår undersökning kommer 

vi att diskutera datorn som en artefakt för lärandet, utifrån Säljös perspektiv. 

 

3.1 FENOMENOGRAFI SOM TEORI 

Begreppet fenomenografi består av delarna ”fenomeno (-n)” och ”grafi”. Fenomenon 

härstammar från grekiskans phainomenon, och betyder det som visar sig. Det grekiska ordet 

grafia har betydelsen beskriva i ord eller bild. Fenomenografi beskriver alltså det som visar 

sig. Istället för att beskriva hur verkligheten är, är det människors uppfattningar om det som 

visar sig för deras sinnen, som har stor betydelse för den fenomenografiska 

forskningsansatsen (Alexandersson, 1994, s. 112). 

Fenomenografin växte fram ur de metodologiska erfarenheter som forskare samlade på sig vid 

kvalitativa forskningsprojekt. Forskningsansatsen härstammar inte från en uttalad teoretisk 

referensram och har inte någon anknytning till filosofiska idétraditioner, utan har vuxit fram 

via empiriska metoder. Dess historia leder oss till 1970-talet, då en grupp forskare vid 

pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet, utförde en inlärningspsykologisk 

forskning. Forskarna utgick inte från tidigare kvantitativa beskrivningsmodeller när de 

undersökte sambandet mellan inlärningsprocessen och dess utfall. Istället för att formulera 

den mer traditionella frågan hur mycket som lärs in, undersökte de vad som lärs in. Det 

centrala för forskningsprojektet var att ”försöka ordna och förstå skillnader och likheter i 

människornas sätt att uppfatta och förstå aspekter eller företeelser i verkligheten” 

(Alexandersson, 1994, s. 112), och detta skulle göras genom att ställa frågor till individerna i 

undersökningen. Andra teman, som återkom i projektet, var hur människor uppfattade lästa 

texter, med betoning på lärande och dess utfall. Även faktorer som påverkade lärandet och 

dess utfall var intressant för forskningsprojektet (Alexandersson, 1994, s. 112). Intervjuerna 

som gjordes i samband med den inlärningspsykologiska forskningen spelades in på band och 

transkriberades ordagrant för att sedan användas som analysmaterial. Analysmaterialet gjorde 

det möjligt för forskarna att på ett djupgående sätt beskriva och analysera hur människan 
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uppfattar den verklighet och de företeelser de möter. Under arbetets gång med analysen kom 

begreppet uppfattning att få en central roll i den vetenskapliga ansatsen (Alexandersson, 1994, 

s. 113). När forskningsområdet sedan skulle beskrivas, introducerades 1981 begreppet 

fenomenografi. Begreppet omfattade då studier där uppfattningar var skilda från ett 

sammanhang. Under 1980-talet kom begreppet att omfatta både inriktningar där uppfattningen 

var i relation med ett sammanhang, och inriktningar där uppfattningar var skilda från ett 

sammanhang (Alexandersson, 1994, s. 113).  

Det intressanta med fenomenografins historia är dess utveckling inom forskning om lärande, 

hur den fokuserar på vad som lärs in istället för den tidigare mer traditionella frågeställningen; 

hur mycket som lärs in. Denna typ av teoretisk ansats är passande för vår studie eftersom det 

är elevers uppfattningar om datorns möjligheter och hinder för lärandet som vi vill ta reda på. 

Eftersom individer lär sig diverse saker på olika sätt, är just detta fokus (elevers 

uppfattningar) av stor betydelse för att rama in olika uppfattningar av just det specifika 

fenomen vi undersöker. 

 

3.2 ETT SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV PÅ LÄRANDE 

Säljö (2008) beskriver människan som läraktig, och att det just är förmågan att ta tillvara på 

erfarenheter och att använda dessa erfarenheter i andra sammanhang, som är människans mest 

utmärkande drag. Säljö har ett sociokulturellt synsätt på lärande, och han menar att ett lärande 

kan ske på individuell nivå, men även kollektivt (s. 13): 

Många av de mest grundläggande insikter och färdigheter vi behöver, förvärvar vi 

fortfarande i andra sammanhang: i familjen, bland vänner och kamrater, i föreningar och 

på arbetsplatser, det vill säga i miljöer som inte har som primärt syfte att förmedla 

kunskaper. Samtalet vid middagsbordet, samlingen framför tv:n, diskussionen på caféet, 

aktiviteten på fritidsgården är alla sammanhang där lärande sker genom interaktion 

mellan människor (Säljö, 2008, s. 12). 

Säljö (2008) diskuterar även hur lärandet ständigt ändras med tiden. Den typ av kunskap som 

var funktionell och produktiv för några hundra år sedan, är inte av samma kaliber i dagens 

samhälle. Denna förändring har att göra med omvärldens krav och möjligheter. Det är 

samhällets behov av kunskap som styr vad som anses viktigt att lära sig. Ett exempel på detta 

kan vara nyttjandet av språk. I ett samhälle där människor inte har någon kontakt med 
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omvärlden, eller som inte bedriver handel med andra länder, är inte invånarna i behov av att 

lära sig främmande språk. Säljö resonerar även kring att det inte bara är vad eller hur mycket 

vi ska lära oss som förändras. Ta till exempel omständigheterna som var förr, då samhället 

inte kretsade kring teknologiska verktyg, som de i hög grad gör idag. Då de inte hade 

tillgängligheten till datorer, Internet, telefoner, med mera, var de tvungna att lära sig saker och 

ting utantill, och i lärandet var det viktigt att memorera och kunna rabbla fakta. Kunskaper 

fördes vidare från generation till generation genom återberättande, hur man till exempel jagar, 

fiskar och sköter om sin gård. I dagens samhälle behöver människor bara veta var de kan 

finna svar på sina frågor. Behöver vi juridisk hjälp kan vi slå upp i en lagbok eller ta hjälp av 

en jurist. Kanske behöver vi snabbt ta reda på en fråga som till exempel kom upp under en 

diskussion runt middagsbordet. Då är det fullt möjligt att använda telefonen, skriva in frågan 

och få ett svar. Samtidigt menar Säljö att vi lever i en tid där miljön hotar vår framtid och där 

människor förväntas ta ställning i komplicerade frågor. Därför är bildningsbehoven helt 

annorlunda och mer krävande i jämförelse med den tid då memorering var en viktig 

komponent i lärandet (Säljö, 2008, s. 14).  

Då lärprocesser och sätt att tänka förändras med tiden problematiserar Säljö den tekniska 

utvecklingen. Han diskuterar miniräknaren, som kan köpas för några tior, och som kan 

förenkla komplicerade uppställningar, och datorers ordbehandlingsprogram. Även om dessa 

verktyg underlättar tänkandet för oss människor betyder det, enligt Säljö, inte att vi inte måste 

lära oss att räkna eller att skriva. Dessa tekniska artefakter sätter inte räknetal och texter i de 

sammanhang som vi människor gör. En uppställning kan vara rätt uträknad enligt 

miniräknaren, men själva uppgiften som ska lösas kanske inte är uppställd korrekt i 

miniräknaren och därav blir svaret fel. Ord som skrivs i ett rättstavningsprogram kan misstas 

för att var rätt, men i själva verket kanske orden används i fel sammanhang, vilket leder till att 

innebörden av texten blir fel (Säljö, 2008, s. 16-17). 

Enligt Säljö är vi kulturvarelser som samspelar och tänker tillsammans med andra människor i 

det vardagliga livet. I vår värld finns det även materiella resurser som kan hjälpa oss i 

tänkandet. Han utvecklar detta resonemang med att människan är en biologisk varelse, som 

lever i en sociokulturell verklighet med tillgång till hjälpmedel som kan lösa problem som de 

biologiska förutsättningarna inte klarar av på egen hand (Säljö, 2008, s. 17). De artefakter 

som hjälper människan i tänkandet har i sig, enligt Säljö (2008, s. 81), inga intressanta 

egenskaper, men tillsammans med en kompetent användare kan dessa artefakter bidra till att 

lösa komplexa problem. 
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Säljös sociokulturella perspektiv passar in i detta arbete då han diskuterar kring hur lärandet 

förändras över tid. Datorn i sig är inget nytt verktyg i samhället, men i skolan blir den allt 

vanligare då fler satsningar görs på En-till-En. Vi har valt att använda oss av Säljös perspektiv 

i de avseenden som rör lärandeteorin och hans diskussion kring artefakter och hur de kan 

hjälpa det mänskliga tänkandet. Detta kopplar vi samman med dagens sätt att lära. 
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4. METOD 

I detta kapitel presenterar vi fenomenografin som metodologisk ansats och förklarar även hur 

vi har använt oss av den i just detta arbete. Sedan beskriver vi vårt urval och hur vi har gått 

tillväga med planering, genomförande och bearbetning och analys av data. 

 

4.1 FENOMENGRAFI SOM METOD 

Fenomenografin är i första hand en forskningsmetodologisk ansats som har att göra med hur 

människor uppfattar saker och ting i en viss situation där det uppfattade innehållet är det 

väsentliga. Inom fenomenografin görs det ingen skillnad mellan uppfattandet och innehållet 

utan dessa utgör samma entitet. Metoden försöker inte förklara hur något egentligen är, utan 

intresserar sig i huvudsak för att förstå hur något kan vara sett ur ett rent mänskligt 

perspektiv. Kant har förklarat denna distinktion såsom att det finns två världar. Den ena 

utgörs av tinget-i-sig, den noumenala världen, som representerar tingets inre, dolda 

kunskaper. I denna värld finns den rent sanna och objektiva kunskapen. Den andra världen 

benämnde Kant den fenomenala världen, där kunskapen om tinget-i-sig utgörs av människans 

kunskap sådan som tingen visat sig för henne, det vill säga så som de uppfattats genom ett 

subjektivt medium som tid och rum. Fenomenografin handskas enbart med den fenomenala 

världen, den som människan subjektivt uppfattar. Människans kunskap begränsar sig till 

empiriskt vetande, till verkligheten som den framträder för henne (Kroksmark, 2007, s. 5-6). 

För vår studie innebär detta att vi vill undersöka olika uppfattningar om datorns möjligheter 

och hinder för elevernas lärande. Det finns alltså inget specifikt svar på vad som är rätt eller 

fel när det gäller den fenomenala världen. Eleverna uppfattar fenomenet som datorn utgör, 

subjektivt genom tid och rum. Detta innebär att elevers olika erfarenheter kring fenomenet 

påverkar deras uppfattningar om det specifika fenomenet. 

Det finns en distinktion mellan den objektiva världen och den subjektivt erfarna världen. I den 

objektiva världen kan något observeras utifrån för att sedan diskuteras kring, som ett slags ren 

fakta, och som ofta används av vetenskaper såsom naturvetenskap och medicin. Detta kallas 

inom fenomenografin för första ordningens perspektiv. I den subjektivt erfarna världen är det 

uppfattningarna av världen som är det centrala och ett accepterande av att människor förstår, 

handlar och orienterar sig i världen på olika sätt. Detta kallas för andra ordningens perspektiv 

(Kroksmark, 2007, s.7-8). Det finns forskningsfrågor som kan ställas till den verklighet vi 
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lever i, det kan till exempel röra sig om frågor som söker svar på hur verkligheten ser ut och 

varför den ser ut som den gör. Frågor angående verkligheten kan även handla om hur 

människor uppfattar eller tänker kring den verklighet de lever i. Skillnaden mellan dessa 

frågeställningar är att den ena vill veta vad något är, och frågan ställs utifrån ett första 

ordningens perspektiv, medan den andra vill finna svar på vad något uppfattas vara, en fråga 

ställd utifrån andra ordningens perspektiv (Alexandersson, 1994, s. 111).  

I vårt syfte efterfrågar vi variationer i vad fenomenet uppfattas vara. Vi utgår alltså inte från 

att människor uppfattar ett fenomen på ett och samma sätt, utan på olika sätt. På detta vis 

framträder varierande underliggande betydelser ur det empiriska materialet. I vår 

undersökning innebär detta att vi i elevernas utsagor kan synliggöra deras underliggande 

uppfattningar om datorns möjligheter och hinder i lärandet. 

Människan uppfattar saker och ting på olika kvalitativt skilda sätt. Detta beror på att 

människor lever olika liv och samlar på sig individuella erfarenheter, vilket leder till att en 

persons uppfattning om ett fenomen skiljer sig i jämförelse med en annans. Generellt sett 

fokuserar människor på olika saker om ett fenomen, vilket sedan yttrar sig i skilda 

uppfattningar om det specifika fenomenet (Kroksmark, 2007, s. 32). 

 

4.2 FENOMENOGRAFISK INTERVJU 

Den fenomenografiska intervjun fokuserar på människors uttryck, främst det språkliga 

uttrycket, men även genom deras kroppsspråk (Kroksmark, 2007, s. 30). Intervjumetoden 

använder sig av öppna frågor, som vill komma åt försökspersonens djupintresse. Med denna 

metod försöker intervjuaren komma åt försökspersonens egna uppfattningar om fenomenet, 

utan att ställa ledande frågor, som skulle kunna påverka personens svar. De öppna frågorna, 

och den avhållsamma intervjustilen, används för att den intervjuade själv ska avgränsa och 

definiera sin/sina uppfattningar om fenomenet. Intervjun inleds med en öppen fråga och sedan 

övergår intervjun till en ostrukturerad form. Intervjun liknar därför mer ett informellt samtal, 

för att nå intervjupersonens intellektuella, kroppsliga och känslomässiga uttryck för det 

aktuella innehållet (Kroksmark, 2007, s. 30; 33). 

En vidare fördjupning, i vad som menas med djupintresse, är att intervjuformen är utvecklad 

att söka efter och synliggöra innehåll som inte är synligt, eller som inte är utpräglat av 

intervjuaren. Det är alltså underliggande betydelser av det som intervjupersonen beskriver 
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som sedan forskaren ska tolka. Därför är det av vikt att intervjun är formad för att komma åt 

uppfattningar om ett visst fenomen, uppfattningar som erhålls genom direkta erfarenheter, och 

inte åsikter. Skillnaden mellan uppfattning och åsikt visar sig genom den fenomenografiska 

metoden. För att metoden ska vara fenomenografisk måste intervjun leda till att 

intervjupersonen svarar subjektivt på de frågor som ställs, utan någon påverkan av 

intervjuaren. Intervjupersonen måste dock finna sig i den situation som intervjun riktar in sig 

på, annars är risken stor att subjektet konstruerar svar som är mer relevanta för själva 

situationen än innehållet. Det är viktigt att intervjuaren ställer frågor som ramar in fenomenet 

på ett dolt sätt för att det föregående inte ska hända. Metoden måste även vara skickligt 

konstruerad för att det lätt i intervjuanalysen ska kunna särskådas förskjutningar av fokus för 

fenomenet som undersöks så att dessa förskjutningar inte beskrivs i utfallsrummet 

(Kroksmark, 2007, s. 31). 

Den fenomenografiska intervjun är alltid ljud- och/eller dvd-bandad. Om endast rösterna 

spelas in ska hela intervjun vara bandad. Vid filmning av intervjun ska endas utvalda 

sekvenser spelas in. Ljudinspelningar ska transkriberas så likt talspråket som möjligt, där även 

pauser ska noteras. Analysen av det förtextade empiriska materialet gås sedan igenom om och 

om igen av forskaren, som ska tolka och upptäcka kvalitativa innebördsskillnader (kategorier) 

i behandlingen av innehållet och sedan definiera det kollektivt uppfattade. Därför kan den 

fenomenografiska metoden sägas vara generaliserande, eftersom den uttalar sig om hur 

människor, i generell mening, uppfattar det undersökta fenomenet (Kroksmark, 2007, s. 35). 

 

4.2.1 URVAL 

Urvalet har skett utifrån två stycken urvalskriterium; 1) skolor som nyligen genomfört 

projektet En-till-En, samt, 2) att eleverna haft tillgång till sin dator under hela gymnasietiden. 

En gymnasieskola i Halland och en i Småland valdes. Årskurserna vi valt är ettor och tvåor 

inom estetprogrammet och det samhällsvetenskapliga programmet, då dessa årskurser har haft 

sina datorer hela sin gymnasietid. 

Urvalet av skolor och grupper är av bekvämlighetstyp. Detta har inneburit att vi valt skolor 

och klasser efter vad som föll sig möjligt för oss att genomföra inom de kostnads- och 

tidsramar vi haft för detta arbete (Trost, 2005, s. 120). Vi hade sedan tidigare kontakter på 

våra VFU-skolor och via våra handledare där fick vi tillgång till elever på skolorna att fråga 
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om de ville ställa upp på intervjun. Vi har genomfört fyra gruppintervjuer, tre med tre elever 

åt gången och en med fyra elever, och vi har båda två varit närvarande vid alla intervjuerna. 

 

4.2.2 PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 

I vår undersökning har vi inspirerats av den fenomenografiska metoden. Vi har dock inte 

kunnat följa den till punkt och pricka då vi haft begränsat med tid och resurser. Istället för 

ostrukturerade gruppintervjuer i form av samtal, har vi valt halvstrukturerade gruppintervjuer. 

Våra intervjuer har varat i cirka 20-30 minuter och vi inledde med att ställa en öppen fråga, 

som sedan följdes av några underfrågor relevanta för fenomenet (se Bilaga 2). Därefter lät vi 

eleverna diskutera kring dessa frågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och 

sedan transkriberades de så nära talspråket som möjligt. 

Vi valde undersökningsformen intervjuer för att vi ville undersöka hur eleverna uppfattar 

datorn, vilka möjligheter och hinder de ser med den för sitt lärande. Genom intervjuer ansåg 

vi att vi kunde få djupare och mer utvecklade svar än vad till exempel en enkätundersökning 

skulle gett oss. Till skillnad från enkäter ger intervjuer möjligheter att anpassa frågorna under 

intervjuns gång för att komma åt ett djupare spektrum av svar. En stor fördel med personliga 

intervjuer är att intervjuaren inte bara får djupare, utförligare svar, utan också kan tolka 

situationen och kroppsspråket på ett sätt som inte är möjligt via enkäter. Detta kan i sin tur ge 

ökad förståelse för svaren på frågorna (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007, s. 76-77). 

När frågorna till intervjun (se Bilaga 2) och informationsbrevet till eleverna (se Bilaga 1) var 

färdigställda, vidarebefordrade vi brevet till våra VFU-handledare, som i sin tur visade sina 

elever brevet och frågade dem om de ville ställa upp på en intervju med oss. Vi kontaktade de 

elever som tackat ja via mail och bestämde dag och tid för att träffas och genomföra intervjun. 

De första två intervjuerna genomfördes med elever i årskurs ett och två, som gick på det 

estetiska programmet, på en gymnasieskola i Småland. De andra två intervjuerna 

genomfördes med elever på det samhällsvetenskapliga programmet, i årskurs ett och två, på 

en gymnasieskola i Halland. 
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4.2.3 DATABEARBETNING OCH DATAANALYS 

Direkt efter att intervjuerna genomförts satte vi oss ner och transkriberade dem så nära 

talspråket som möjligt. Den transkriberade texten utgjorde sedan grunden för vår analys av 

materialet. Vi har i dessa texter sökt efter olika varierande beskrivningar av fenomenet, 

kategoriserat dessa och sedan försökt fastställa elevers uppfattningar om datorn och dess 

möjligheter och hinder för lärandet, som var det fenomen vi önskade undersöka. 

Kategorierna skapades genom att vi fann flera varierande utsagor som rörde sig kring 

fenomenet. Dessa svar klippte vi ut ur transkriberingen och klistrade in i ett annat dokument. 

Vi satt sedan med sammanlagt fyra kategorier; Internet, Socialt nätverkande, Organisation i 

relation till lärande, samt Övriga faktorer som påverkar användandet av datorn som ett 

hjälpmedel. Vi har transkriberat intervjuerna så nära det talade språket som möjligt, detta för 

att försöka synliggöra variationer av uppfattningar som kunde finnas dolda i hur det talades 

om ett visst ämne. Utdraget nedan är ett exempel på hur vår transkribering ser ut: 

Emma: Japp, den rullar igång. Första frågan är då, vi vill att ni ska berätta vad ni anser 

om att använda datorn under lektioner. Vad tycker ni om detta? Eller vad anser ni om 

att använda datorn under lektioner? 

Elev 3: Men, jag tycker att det stör väldigt mycket. Vi, vi har inga lektioner där vi behöver 

en dator. Det är, bah det när läraren säger, bah ta med er datorn, å det är för att vi ska 

kolla nån hemsida eller nått annat.  

Elev 2: Mm… eller om vi ska skriva nån uppsats, eller nått sånt under lektionstid. 

Elev 3: Ja… 

Elev 2: Det är då man behöver den. Annars så sitter man ju, eller dom flesta sitter ju vid 

facebook, å lite sånt, å det stör ju bara. 

I textavsnittet ovan uttrycks att eleverna i huvudsak inte använder datorn under lektionstid om 

inte läraren säger att de ska göra det. En underliggande uppfattning som framkommer när 

texten lästs ett par gånger, är att eleverna inte tycker att de behöver ha datorn på lektionerna 

därför att skolan inte kan tillhandahålla några uppgifter där datorn krävs för att lösa uppgiften. 

Vi har jobbat på liknande vis med allt vårt transkriberade material. Det vill säga att vi har läst 

igenom transkriberingarna flera gånger i ett försök att komma åt de underliggande 

uppfattningar som finns om datorns möjligheter och hinder för lärandet. 
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4.2.4 ETISKA HÄNSYNSTAGANDEN 

I denna undersökning har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (u.å.) presenterar. Detta innebär att vi som forskare är skyldiga att informera 

deltagarna om undersökningens syfte och även hur den kommer att genomföras. 

Informanterna har upplysts om detta i ett informationsbrev (se Bilaga 1) där vi även 

förklarade att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Samtliga av de tillfrågade informanterna samtyckte till att delta i studien efter att 

de fått ta del av informationsbrevet. I brevet stod det också att deltagarna kommer att vara 

anonyma, det vill säga att vi inte lämnar några uppgifter om personer som obehöriga kan ta 

del av i den här studien. Informanterna upplystes både muntligt och skriftlig i brevet, om att 

de insamlade uppgifterna endast kommer att användas för forskningsändamål. Vi har 

transkriberat våra intervjuer och det är sedan transkriberingen som legat till grund för reslutat 

och analys i detta arbete. De inspelade intervjuerna raderades från diktafonen efter avslutad 

forskning. 

  



 

23 (48) 
 

5. RESULTAT 

I detta kapitel följer vårt resultat av det empiriska materialet. Vi har utgått från vårt syfte; att 

undersöka variationen i gymnasieelevers uppfattningar om datorn och dess användning på 

två skolor som nyligen infört projektet En-till-En. 

Efter att ha läst igenom våra transkriberingar ett flertal gånger och bekantat oss med 

materialet sökte vi efter variationer av uppfattningar i elevsvaren. Till en början hade vi fler 

kategorier än vad som framgår här, men vi valde bort kategorier och elevsvar som inte var 

relevanta för vårt syfte. Vi har vaskat bort utsagor angående smartphones och deras påverkan 

på lärandet, därför att vi har valt att avgränsa oss enbart till uppfattningar om datorn och dess 

användning. Slutligen satt vi med fyra kategorier; Internet, Socialt nätverkande, Organisation 

i relation till lärande, och Övriga faktorer som påverkar användandet av datorn som ett 

studiehjälpmedel. Dessa kategorier tydliggörs i figuren nedan på sida 24. 

I följande avsnitt har vi valt att inleda varje del med en kort beskrivning av vad som utmärker 

respektive kategori. Efter detta följer en verifiering där aspekter av kategorin synliggörs med 

stöd av elevernas uttalade uppfattningar. Tillsammans utgör dessa kategorier variationen av 

uppfattningar om fenomenet. 
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5.1 KATEGORI 1 - INTERNET 

Internet nämns som en arena för kunskapssökande. Det går snabbt och är lätt att söka 

information, och bara genom några enkla knapptryckningar kan Internet ge svar på många 

olika frågor. Det krävs inga större kunskaper i hur man hanterar Internet utan tidigare 

erfarenheter av datoranvändande räcker väl för att söka information. Fokus i denna kategori 

ligger i att uppfattningarna kring Internet artar sig i form av att söka information och att 

studera med hjälp av studiematerial tillgängligt på webben. 

Verifiering av kategorin 

Internet uppfattas som en tillgång till lärandet. Det är en snabb faktakälla och det sparar tid på 

att söka på nätet istället för att gå till biblioteket och sedan slå upp i böcker, vilket 

nedanstående citat delvis beskriver. 

Elev 1: Aa, sen är det ju en fördel att man kommer in på typ nationalencyklopedin å sånt, 

när man är i skolan, för man behöver ju inte inlogg å sånt… å det är ju en positiv grej… 

typ… Aa… [skratt] 

Matematik uppfattas som ett ämne där datorn sällan används. Dock har en utav 

intervjugrupperna introducerats för vissa mattesidor av sin lärare, där det finns olika övningar 

för olika ämnesområden i matematiken, men dessa sidor verkar inte användas särskilt 

frekvent, och en uppfattning är att det är lättare att skriva i boken och blocket. 

Elev 4: Jo, en gång! Typ då, hon skulle visa oss. Här finns mattesidor, typ, med så här, då 

kan man typ välja så här speciella, eller så här specifika ämnen i matten, så att man kan 

trycka upp övningar på datorn… det är typ den enda gången jag har haft datorn på 

matten. Men, annars så är det ju för att på matten blir det ju, ja, du har liksom ett 

matteblock å en mattebok. Det är ju det du skriver i typ… 

I textavsnittet ovan framkommer uppfattningen att det inom matematikämnet är enklare att 

skriva i boken eller blocket. Dock uppfattas andra ämnen, såsom engelska, som ett ämne där 

datorn kan användas för att främja lärandet. Det finns en Internetsida där glosor kan skrivas in 

och bli direkt översatta till svenska eller engelska. Detta uppfattas som positivt, för att det är 

lättare att skriva med datorn än för hand. Ytterligare en uppfattning är att det skulle kunna 

underlätta för lärandet om mer studiematerial fanns tillgängligt på Internet, som till exempel 

samhällskunskapsboken. 
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Elev 8: Och jag har pratat med en kompis som går i 12EKB, asså klassen under oss, och 

dom har hela sin samhällskunskapsbok på internet, i datorn, å det tycker jag är 

jättesmart, för den är ändå väldigt, väldigt tjock... Den vi har i alla fall… och den slipper 

dom ju bära med sig, dom har den bara i liksom en flik, så läser dom lite å så tar dom 

upp sina anteckningar å skriver åsså läser dom lite, så har dom allt på datan. Hade vi haft 

fler böcker så, eller några böcker så, så hade det vatt mycket smartare, aa, det kanske är 

en miljöfråga med… Å då tror jag, asså då har man ju uppe datan mer… 

 

5.2 KATEGORI 2 – SOCIALT NÄTVERKANDE 

I den här kategorin framträder uppfattningar om att socialt nätverkande kan både gynna och 

missgynna lärandet. I huvudsak nämns Facebook som ledande forum tillhörande socialt 

nätverkande, men även andra sidor, så som Google Docs och bloggar, uppfattas som sociala 

nätverk. Inte heller för dessa aktiviteter krävs det några större datorkunskaper, utan Facebook 

och liknande sidor, är lätt tillgängliga och användarvänliga. Socialt nätverkande med fokus på 

lärandet innebär i vår uppsats en dialog mellan två eller flera parter, till exempel en chatt-

konversation på Facebook, kommentarer på bloggar, eller grupparbeten på Internet, via 

exempelvis Google Docs. Datorn är ett hjälpmedel för socialt nätverkande då dessa aktiviteter 

inte skulle vara möjliga utan just datorn. 

Verifiering av kategorin 

Missgynnande för lärandet 

Bland variationen av uppfattningar framkom det att olika saker, som har med sociala nätverk 

att göra, kan vara distraherande. Det är inte endast det egna datoranvändandet med 

tillgängligheten till Internet som uppfattas som en distraktion i lärandet, utan även andras 

aktiviteter kan upplevas som distraherande, som utdragen nedan visar. 

Emma: Japp, den rullar igång. Första frågan är då, vi vill att ni ska berätta vad ni anser 

om att använda datorn under lektioner. Vad tycker ni om detta? Eller vad anser ni om 

att använda datorn under lektioner? 

Elev 3: Men, jag tycker att det stör väldigt mycket. Vi, vi har inga lektioner där vi behöver 

en dator. Det är, bah det när läraren säger, bah ta med er datorn, å det är för att vi ska 

kolla nån hemsida eller nått annat.  

Elev 2: Mm… eller om vi ska skriva nån uppsats, eller nått sånt under lektionstid. 
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Elev 3: Ja… 

Elev 2: Det är då man behöver den. Annars så sitter man ju, eller dom flesta sitter ju vid 

facebook, å lite sånt, å det stör ju bara. 

Elev 1: Aa, alltså det är ju samtidigt eh, bra, för det är en snabb faktakälla. Slipper gå till 

biblioteket å, åå slå upp i böcker. Mene, aa, det är bra också när man ska skriva då, 

uppsatser, direkt på datorn. Eeh, fast det blir, kan va ett väldigt stö-störningsmoment 

också. Eller så, aa, för andra elever å för en själv. 

Emelie: På… På vilka sätt stör det? Eller på vilket...? 

Elev 2: Aa, det kan va om till exempel, om en sitter bredvid mig å kollar på bloggar å lite 

sånt å jag försöker va fokuserad så ser jag ju det hela tiden, asså va hon gör, å liksom 

håller på å klickar å så blir det ju ofokuserat också. 

I textutdraget ovan framkommer en uppfattning om att det finns en högre anspråksnivå när det 

gäller vad som verkligen kan göras med en dator i relation till den skoluppgift som är aktuell 

för tillfället. En underliggande betydelse i denna uppfattning, alltså något som inte 

framkommer ordagrant i utsagorna, kan vara att eleverna inte ser någon nytta med en dator i 

skolan då de skoluppgifter de får går att lösa utan datorn som hjälpmedel. I utdraget ovan kan 

också uppfattningen anas att andras aktiviteter på datorn kan påverka fokus på 

lärandesituationen. Om någon annan sitter bredvid och läser en blogg under lektionen 

uppfattas det som negativt för koncentrationen. Det finns även en underliggande uppfattning i 

uttalandet där det är svårt att låta bli att titta på vad som försiggår på andras datorskärmar om 

de ständigt växlar mellan olika aktiviteter. Även det klickande ljud som uppkommer när 

någon skriver på tangentbordet anses som ett störande moment under en lektion. 

Elev 11: Jag kan tycka att det blir jobbigt för att man… Nu glömde jag av det igen… 

[skratt] Ehm, jomen för att om jag sitter till exempel å lyssnar, å så sitter nån å trycker på 

datorn hela tiden så blir man, så blir det distraherande, aa moment också. Det blir att 

man sitter där å så bah, vad säger hon? Asså det är så mycke ljud… Speciellt om man 

kollar på film, om nån sitter å chattar med nån på facebook, fast man har bett den att ta 

ner datan… 

Film beskrivs i utsagan ovan som en lärandesituation där klickande på tangentbordet uppfattas 

som distraherande. Det som uttrycks i citatet ovan är att det upplevs som störande när eleven 

själv försöker lyssna och fokusera vid genomgångar eller till exempel filmvisning.  
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En annan uppfattning som framkommer är att användandet av de sociala medierna, såsom 

Facebook och bloggar, nästan blir ett beroende. Om man har börjat lektionen med att gå in på 

Facebook, är det svårt att stänga ner det. Det ligger hela tiden uppe som en flik i webbläsaren 

och det växlas mellan Facebook och att ta anteckningar. 

Elev 4: Men… då blir det ju asså, man har ju alltid tillgång till det… Asså det blir ju, man 

blir ju väldigt beroende av det… Det har ju blivit så liksom. Så då blir det, har du väl 

börjat lektionen, amen, med facebook, då blir det att det ligger uppe, så du typ växlar 

mellan det å dina anteckningar hela tiden… Så börjar du så är det liksom… tar du ett 

chips så måste du ta ett till typ. 

Elev 5: Det är ju verkligen så, så man har det öppet, sen så ligger internetknappen precis 

jämte typ, å då bah, jag klickar, så går man in. Sen blir det typ, har man uppe tio flikar. 

Nämen, jag vet inte varför det blir så… 

Elev 6: Det är lockande… 

Elev 5: Som sagt, när det inte är så intressant så sitter man med det man tycker är kul 

istället. 

Uppfattningen finns, att när lektionen inte är intressant eller blir långtråkig, så är det lätt att gå 

in på antingen Facebook eller någon blogg. Internet uppfattas som mycket roligare än den 

pågående lektionen och att det är så lättillgängligt, vilket leder till att koncentrationen 

försämras. Tillgängligheten till Facebook uppfattas som bara ett knapptryck bort.”... 

Facebook är ju bara en knapp bort… Om det blir lite långdraget så bah, amen jag bara 

kollar, å sen så är du fast, liksom.” (Elev 7). 

Det finns även en uppfattning att lärare också tycks påverkas av elevernas intresse av 

Facebook och andra sociala medier, och att detta är något som stör även lärarna. I citatet 

nedan framkommer det att lärare inte får tro att alla elever hela tiden sitter vid Facebook, för 

detta kan drabba de som verkligen utnyttjar datorn som ett lärandeverktyg, exempelvis till att 

ta anteckningar med. 

Elev 8: Ehm, jag tycker det är bra att vi kan använda internet å söka upp information. 

Men, jag tror också det är mycket att folk gör annat, som facebook å kolla på film, på 

internet å sånt. Jag tror många tappar koncentrationen när dom har datorn, men jag tror 

ändå att det är, asså det utvecklar skolarbetet, eftersom på alla olika jobb åså finns det 

ju datorer. 

Elev 7: Mm… Jag kan också tycka det är ok, ääh, så länge man gör det man ska på 
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datorerna, men lärarna får inte heller tro att alla elever sitter vid facebook, å bara, nu får 

ni, nu måste alla stänga ner locket, bara för att då kan det bli att om man antecknar på 

datorn så kanske man missar viktiga saker, som man annars skulle skrivit upp, liksom. 

Gynnande för lärandet 

Facebook anses inte endast vara en distraktion i lärandet. I citatet nedan framträder 

uppfattningen, att om en elev har varit frånvarande från skolan, då kan be sin klasskompis att 

skicka anteckningar via Facebook eller Air Drop.
4
 

Elev 8: Asså, om jag inte har vatt där, å vi har gått igenom nånting, då kan Klara liksom 

bara skicka över facebook, eller airdrop, eller nånting jättesnabbt, sina anteckningar, så 

kan jag kolla på dom när jag kommer hem… Istället för liksom, oj, nu har du missat en 

lektion, då får vi gå till kopiatorn, å liksom lägga in anteckningarna där, som liksom, det 

kommer jag ihåg… det gjorde jag i grundskolan hela tiden, jag hade ju stora häften om 

jag hade vatt sjuk en vecka… Det här har du missat… Bah, jaha… [skratt]. 

Elev 9: Men sen, asså, ska du göra arbeten å sånt med, så är det ju lättare att ha datorn, 

än å skriva för hand, det tar ju dömöe tid… 

Elev 7: Å då finns det ju åsså, såhär att du kan dela det med alla dina gruppmedlemmar 

så vem som helst kan gå in i en viss grupp eller så här å kolla på det liksom… å kolla hur 

långt man har kommit å så… 

Emelie: Eeh, det här med grupper... är det typ facebookgrupper, eller ligger det… 

Elev 8: Det finns nått som heter Google plus… 

Elev 9: Näe, Google docs… 

Elev 8: Ja, så heter det… 

Elev 9: Så kan man skriva ett arbete, å så kan man va med andra, så kan man sitta å 

ändra ihop då… 

Lärare kan även ha användning för Facebook för att nå ut till alla elever. Nedan beskrivs hur 

en lärare ber eleverna ta med datorn mer till mattelektionerna. Detta för att läraren har en 

Facebookgrupp för klassen där hon ibland lägger upp sina genomgångar.  

Elev 8: Matten, kan man väl nästan inte skriva på datorn, asså, jag vet inte riktigt hur jag 

ska kunna söka upp nån information där, allt står ju i boken. Det är enklare å skriva för 

hand. 

                                                           
4
 Apples OS X-funktion AirDrop använder Wi-Fi Direct för att skicka och ta emot filer mellan två Mac-datorer 

som befinner sig i närheten av varandra. (http://alltommac.se/etikett/airdrop/, hämtad 2012-12-13). 

http://alltommac.se/artiklar/airdrop-flipp-flopp/
http://alltommac.se/etikett/airdrop/
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Elev 7: Men, mattelärarn vill ju gärna att, asså, ta med datorn lite mer, asså, att hon 

kanske har genomgångar, för vi har en facebooksida, där vi har vår mattegrupp, å hon 

vill ju gärna, lägga upp kanske sånna genomgångar där, men det har ju inte riktigt funkat 

jättebra, tycker jag, för dom flesta i gruppen, i mattegruppen då, känns ju som att dom 

hellre vill ha liksom riktiga genomgångar å skriva i böckerna, åså… i alla fall i matten… 

Elev 8: Aa, å det är mer praktiskt, typ, för om jag, asså, jag vill kolla på filmen hur många 

gånger som helst, men förstår jag inte det hon säger, spelar det ingen roll, för jag kan 

liksom inte fråga henne. Det kan jag ju i verkligheten, då är det bara å räcka upp handen 

å fråga, är det så här du menar? Men en film, då är det liksom… Jag kan inte fråga… 

Elev 9: Men om man har haft typ en vanlig genomgång först, å sen kolla på filmen, är det 

mycket bättre liksom. 

 

5.3 KATEGORI 3 – ORGANISATION I RELATION TILL LÄRANDE 

I denna kategori beskriver eleverna hur datorn används, eller inte används, för organisation 

och produktion av material. Datorn kan bland annat användas till att skapa mappar för olika 

ämnen för at underlätta förvaring och organisation av material. Den kan även användas till att 

ta anteckningar och att skriva uppsatser med. I kategorin finns även diskussioner rörande 

huruvida det uppfattas som enklare att ta anteckningar på datorn eller inte. Lärandet passar in 

tillsammans med struktur då eleverna reflekterar kring hur de lär sig genom att anteckna på 

datorn eller för hand, samt hur de föredrar att organisera sitt material. Lärandet löper som en 

gemensam nämnare genom kategorin fast med olika skepnader. 

I citatet nedan framträder en uppfattning om att datorn hjälper eleverna att skapa egna mappar 

för att organisera sitt material för de olika ämnena. 

Elev 6: /…/ Jag har så, eh, olika mappar, så här, här är samhällskunskap, å sen har jag 

olika dokument i samhällskunskapsmappen, med olika ämnen, så det blir smidigare å 

hitta. Det är inte som med… Jag brukar tappa bort block å sånt ibland, så det är bra å ha 

datorn till det… Tycker jag… 

Alla är dock inte positivt inställda till datorn som substitut för penna och papper. Det finns en 

motsägande uppfattning, i utsagan nedan, där material skrivit för hand upplevs som bättre 

organiserat och enklare att hålla reda på. 
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Elev 12: Jag vet när man skrev för hand hela tiden då hade man mycket bättre koll på var 

papperna var, nu när man har nästan allt på datan, då bara försvinner papperna som 

man inte vet vart dom är, tycker jag. 

Det råder dock delade uppfattningar kring detta då det uttrycks en viss rädsla för att dokument 

som är skrivna på datorn ska försvinna.  

Elev 1: Å sen så känner jag ibland att… Typ det finns en risk att allting försvinner också 

när man skriver på datorn. 

Elev 3: Mm… 

Elev 1: Ää… så jag vågar liksom inte… Jag vill gärna ha min uppsats först på papper å sen i 

datorn. Annars finns det risk att den raderas å så. Det har hänt. 

Elev 3: Aa, det hände mig förra året! Å efter det har jag vart jättenoga med att skriva ner 

på papper å sen på datorn. 

I textutdraget nedan framkommer uppfattningar om att när datorn används som ett hjälpmedel 

i lärandet, används den i huvudsak vid uppsatsskrivning eller till att ta anteckningar från 

lektioner. 

Elev 8: Asså, det går ju mycke snabbare att anteckna, då väljer man å anteckna mer, eller 

jag gör det i alla fall… asså om så här jag skriver ner en mening, på kanske fyra sekunder 

snabbare, eller än vad jag skulle gjort annars, så kan jag skriva ner en till innan läraren 

börjar prata om nått nytt… 

Emma: På datorn då? 

Elev 8: Aa, å då får man ner det mer detaljerat än när jag skriver ner det för hand, så går 

det mycket långsammare, å då, då hinner man liksom inte få ner allt som man tänkte, å 

det tycker jag är jättebra. 

Elev 7: Å sen om läraren har genomgång å vi har haft några frågor kanske, å du har 

skrivit dom på datorn, då har du ju utrymme så du kan ju bara skriva på mer om läraren 

säger mer, medans vi, om du har skrivit för hand blir det ju… 

Elev 8: Asså, för hand, då måste man rita pilar hit å dit. 

Elev 7: Vad ska jag skriva nu då? Så blir det lite kluddigt… 

Dessa uppfattningar delas dock inte av alla, utan vissa föredrar att anteckna för hand. En 

uppfattning kring detta är att det blir mer personligt och lättare att hålla ordning på 

anteckningarna om de finns i ett block. En bidragande orsak som uttrycks, är att vanan att 
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skriva för hand spelar roll hur eleven väljer att anteckna. Citatet nedan visar även på motsatt 

uppfattning om detta. 

Elev 10: Äh, jag då, lär in mig saker när jag hör saker… men det finns dom som lär in sig 

att dom behöver handen för… jag tror det är nått system i hjärnan… så när dom skriver 

det så lär dom sig mer än å bara trycka på datorn. Så för dom är det nog bättre å skriva 

för hand. Men för mig då så lär jag mig mer genom att lyssna, å då när jag kollar på 

lärarn å lyssnar så kan mina händer vara nere å skriva, för jag har lärt mig att skriva utan 

att titta. Så blir det att jag koncentrerar mig mer på lärarn än å skriva å försöka hålla mig 

på linjen… 

Elev 11: Aa, jag förstår hur du tänker. Men personligen så tycker jag att datorer 

egentligen är dåligt… asså jag tycker inte det är alls så bra som dom tror…  

Elev 13: Asså datorer hjälper ju inte lärandet! Liksom… som du sa, du gillar att ha datorn 

för att organisera liksom… det hjälper ju inte dig så mycke i din lärandeprocess liksom… 

Elev 10: Jo, det är ju det den gör, för att jag kan hålla det snyggare, om jag har det mer 

organiserat så kan jag lära mig bättre för mig då, och då att jag kan koncentrera mig mer 

på lärarn… så att jag inte behöver koncentrera mig på att skriva för hand hela tiden, så 

när lärarn säger nått så måste jag liksom titta ner å skriva istället för att då ha datorn å 

titta å skriva… 

I citatet ovan framhålls även uppfattningen att det finns olika sätt att lära sig som beror på hur 

eleverna föredrar att föra anteckningar. 

I citatet nedan framkommer det uppfattningar om att det är krävande att studera inför prov 

med hjälp utav datorn. Diskussionen visar även på uppfattningen att inlärningen förenklas om 

anteckningar förs för hand. 

Elev 8: Jag kan få, så här, ont i huvet, av ljuset… Om jag sätter mig i mitt rum å ska stirra 

på en dator, asså om jag verkligen behöver plugga inför ett prov, då kanske man sitter 

fyra timmar, å bara stirra på en dataskärm då får jag jätteont i huvet av den här, typ, 

kontrasten från det svarta å det vita… 

Elev 9: Jag kan inte heller plugga från datorn… Möjligtvis instuderingsfrågor, men inte 

asså själva begrepp å allting… Det går inte… Å sen är det typ lättare om man typ skriver 

ner det för hand, för då kopplar det mer i huvet, känns det som. 

Elev 7: När man får leta upp svaren själv… 

Elev 8: Men jag kan gärna ha, så som jag sa med innan, om böckerna är på datorn, så 
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läser jag en text å då skriver jag ner asså det jag tyckte va viktigt i texten, läser en bit å så 

skriver jag… 

Emma: För hand då… 

Elev 8: Aa, för det brukar jag göra ur böckerna bara… men det skulle jag lika gärna kunna 

göra på datorn… 

Enligt följande citat kan andras aktiviteter på datorn uppfattas som distraherande för 

omgivningen och de personer som vill koncentrera sig på sitt lärande.  

Elev 13: Asså, så länge dom bara sitter där å är tysta å liksom sköter sitt så är det lugnt, 

men när dom sen ber läraren å repetera för femte gången, liksom, det dom precis har 

sagt liksom, för att dom inte hänger med… Då blir det ju jättestörande… 

Elev 11: Men då blir man själv irriterad liksom… 

Elev 10: Det finns ju, just här i alla fall finns det ju dom lärare, vi vet vilka det är som 

pratar hela tiden över facebook eller massa sånt här… Men, lärarna gör ju ingenting åt 

det… 

Elev 13: Det är ju inte lärarnas jobb heller…  

Elev 11: Nä, det är ju deras egna val, de, det är ju dom som får… det syns ju sen i 

resultatet… 

Elev 10: Men om dom nu sitter å stör oss, så får ju våra betyg smällen för de ju… så då är 

det ju läraren fortfarande deras problem att dom måste se till att vi ha bästa möjlighet 

att få höga betyg… Så då går det ju fortfarande tillbaka på dom ju… 

 

5.4 KATEGORI 4 – ÖVRIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR ANVÄNDANDET AV 

DATORN SOM ETT HJÄLPMEDEL 

I denna kategori finns utsagor rörande olika faktorer, så som det rent praktiska förflyttandet av 

datorn, datorväskor och lärarnas inställning till datorn, som visat sig ha påverkat elevernas 

uppfattningar om datorn som ett hjälpmedel. 

Lärarens attityd kring datorn som ett lärandeverktyg verkar ha ett visst inflytande på elevernas 

datoranvändande. Lärarens kunskaper om datorn som verktyg i lärandet verkar ha betydelse 

för hur mycket eleverna använder datorn i skolsammanhang. Det finns en uppfattning om att 

gammeldags lärare, det vill säga pedagoger som använder sig av till exempel overhead och 

VHS, påverkar eleverna till att inte ha med sig datorn till skolan och lektionerna.  
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Elev 7: Asså vissa lärare är ju så här, nämen fy, datorer… det ska dom väl inte ha? Nä, jag 

tycker dom ska ha penna å papper, för vissa har ju inte, asså vissa… 

Elev 9: Juridiklektionen till exempel, där använder vi aldrig datorn… han har ju, vad heter 

det… overhead, eller vad det heter… han har ju aldrig datan… Han är så här gammeldags 

[skratt]. 

Elev 7: Amen, som typ, psykologin, där kollar vi fortfarande på VHS, till exempel… 

[skratt] …  så det är inte så up to date… 

Elev 9: Asså vi får ju ofta hjälpa lärarna, för dom får ju inte igång grejerna… utan det får 

ju vi göra… asså vissa som inte är vana vid teknik… 

En underliggande uppfattning i textavsnittet ovan är att om inte eleverna känner att läraren 

kan hantera datorn som ett hjälpmedel, och att han eller hon därför inte använder den på 

lektionerna, så behöver inte eleverna heller ha med sig eller använda sig utav datorn. 

En annan relevant orsak till att datorn inte verkar användas så frekvent är att det finns en 

rådande uppfattning att den är för tung och opraktisk att bära runt på, både i skolan och 

mellan skolan och hemmet. Enligt utdraget nedan är det dock inte bara datorn som påverkar 

dess opraktiskhet utan även typ av väska.  

Elev 7: Näe, det kan väl va, för dom flesta, det är ju inte så många som har ryggsäck 

längre, liksom, dom flesta har ju axelbandsväska. Å om du då har, som våran 

företagsekonomimapp, som är typ tio centimeter tjock, den väger ju lite, å ska du ha 

med dej den hem, å datorn, å kanske nån samhällsbok… 

Elev 8: Ja, samhällsboken… 

Elev 9: Aa, för den väger ju rätt mycke… 

Elev 7: Aa, då blir det liksom rätt mycke på axlarna. Det är ju inte, inte liksom skolans fel, 

eller vad man ska säj, att vi har axelväskor, men det, blir ju lite tungt… 

 

5.5 SAMMANFATTNING AV RESULTAT 

Det som tydligast uttryckts bland uppfattningarna i vårt arbete är att skolan inte tycks ha 

möjlighet att skapa tillräckliga uppgifter som eleverna behöver använda datorn till. Därför 

används datorn oftare till att kolla upp andra saker på Internet eller Facebook än att användas 

som ett hjälpmedel för den aktuella lärandesituationen. Vad som också framkom tydligt är 

just situationens betydelse för datoranvändandet. Vissa elever uppfattade att datorn hjälpte 
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dem då de använde den för att ta anteckningar från en lektion eller att de skrev uppsats eller 

lite längre arbeten på den. Andra var av den uppfattningen att de skrev snabbare för hand och 

på så vis lärde sig bättre genom att anteckna i blocket istället för på datorn. Bland båda dessa 

grupper fanns även uppfattningen att tillgängligheten till Internet, och därmed ofta sociala 

medier såsom Facebook, utgjorde en allt för stor frestelse för eleverna. De fann sig själva inte 

ha tillräckligt med självdisciplin för att göra enbart skoluppgifter på datorn utan nöjessurfande 

på Internet och Facebook kom ofta emellan. 

 

5.6 UTFALLSRUMMET 

Enligt Kroksmark (2007, s. 35) gör fenomenografin anspråk på att i generell mening beskriva 

hur människor uppfattar ett visst fenomen i världen. Det totala utfallsrummet är vad som 

bildas och bärs upp gemensamt av beskrivningskategorierna och utsagorna. I detta arbete har 

kategorierna bildats ur de variationer av uppfattningar kring det undersökta fenomenet som 

våra intervjuer visat på. En stor del av de uppfattningar som framkommit har rört sig kring 

Internet och de sociala medierna som Internet ger tillgång till. Därför finns i vår figur på sida 

24 Internet som en överordnad kategori till Socialt nätverkande, då socialt nätverkande inte 

skulle vara möjligt utan Internet. Utsagorna från eleverna har visat på uppfattningarna att 

Internet, i bemärkelsen som sökmotor för information och liknande, är mycket uppskattat. Å 

andra sidan finns de sociala medierna och nätverken också tillgängliga via Internet, och denna 

aspekt uppfattades vara av ett något mer distraherande slag. 

I övrigt har variationen av uppfattningarna om datorns möjligheter och hinder för lärandet rört 

sig dels kring dess rent praktiska form, dels kring dess funktion för produktion, förvaring och 

organisation av material. Datorn uppfattades som besvärlig att bära runt på, och om inte 

lärarna bett eleverna att ta med den till lektionen så var det många elever som lämnade datorn 

hemma. Dessa utsagor hamnade i kategorin Övriga faktorer som påverkar användandet av 

datorn som ett hjälpmedel. Uppfattningar kring att ta anteckningar, skriva uppsatser med 

mera, och organisera material på datorn och huruvida detta hjälper elever i lärandet eller inte 

har hamnat i kategorin Organisation i relation till lärande. 
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6. ANALYS 

I detta avsnitt kommer vi presentera vår analys av empirin med hjälp av tidigare forskning och 

våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer att utföra analysen med utgångspunkt i vårt syfte; 

att undersöka variationen i gymnasieelevers uppfattningar om datorn och dess användning på 

två skolor som nyligen infört projektet En-till-En. 

 

6.1 INTERNET 

I våra intervjuer framkom uppfattningar kring att Internet möjliggjorde ett effektivare och 

enklare sätt att söka information. Internet förenklar informationssökandet, på så vis att det går 

snabbare att finna information och svar på frågor. Eleverna slipper gå till biblioteket och slå 

upp i böcker, vilket leder till att de sparar tid, och kan nästintill sitta var som helst och arbeta 

med skolarbete. De vinner tid på att söka på nätet men det ställer också högre krav på deras 

källkritiska medvetenhet, eftersom vem som helst kan skriva på nätet och hävda att deras 

information är sann. Böcker och vetenskapliga artiklar granskas noggrant innan de får 

publiceras. Detta är eleverna som vi intervjuade kanske inte alltid medvetna om, då de inte 

nämnde källkritik i samband med Internetsökning. Elev 4 uttrycker dock att hon ibland på 

genomgångar istället går ut på Internet och kollar upp saker hon inte förstår än att fråga 

läraren: 

Elev 4: Ja ibland kan det vara att man är med på genomgångarna, för det vet jag, man är 

med på genomgångarna å sen så typ har man gått igenom det här, å sen så typ babblar 

hon om massa annat, å då kan man typ kolla så här själv å bah, aha! Så det är ändå bra, 

med tillgång till internet för man kan ändå kolla upp fakta om man inte fattar, och det 

inte finns tid att fråga typ… Lite så. 

Internet skulle kunna ses som en artefakt för att hjälpa eleverna att komma åt information 

själva på ett enklare och snabbare sätt. Säljö (2008) diskuterar att lärandet ständigt förändras 

över tid, och detta kan kopplas till datorn och tillgången till Internet som en relativt ny 

artefakt inom lärande. Författaren reflekterar över de teknologiska artefakter som hjälper till i 

lärandet, och menar att de inte på något sätt tar bort det mänskliga tänkandet utan snarare 

förstärker det. De måste användas i kombination med det mänskliga tänkandet för att fylla sin 

funktion. Säljö (2008) tar upp ett exempel om ordbehandlingsprogram, att ord som skrivs in 

kan visas som rätt stavade, men programmet känner inte av om ordet står i rätt sammanhang. 
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Samma sak kan sägas gälla Internet i vår undersökning. Om inte eleverna vet vad de ska 

använda Internet till, så faller idén om Internet som söktjänst och hjälpmedel i skolan.  

Lindroth och Bergquist (2010) diskuterar att om datorn gynnar eller missgynnar elever i 

klassrummet beror på situationen och hur den används. Även i vårt fall kan användningen och 

effekten av Internet bero på situation, och om det blir en tillgång eller ett hinder för 

kunskapssökande och lärande. Eleverna styr själva om det blir en positiv eller negativ effekt 

på deras lärande eftersom det är de som styr användandet. I våra intervjuer har fördelarna med 

Internet lyfts fram då eleverna själva uttryckt att de använder Internet för sitt lärande i form av 

kunskapssökande och läxhjälp. 

 

6.2 SOCIALT NÄTVERKANDE 

I våra intervjuer har uppfattningar uttryckts att de sociala medierna ofta distraherar eleverna i 

deras lärande. De upplever att de inte har tillräckligt med självdisciplin för att stå emot 

frestelsen att gå in på exempelvis Facebook eller bloggar när dessa finns så lättillgängliga. Det 

som lyfts fram ur intervjuerna är också att det inte bara är det egna behovet av de sociala 

medierna som stör i deras lärande. Andras aktiviteter på datorn, vilket kan resultera i klickljud 

från tangenttryckningarna, kan också uppfattas som distraherande. Eventuellt kan detta tolkas 

som, att när eleven själv inte behöver använda datorn, distraheras hon/han av att andra 

använder den. Om eleven istället skulle sitta själv och jobba vid datorn, är det troligt att det 

klickande ljudet från tangenterna eller växlandet av skärmaktiviteter inte skulle störa lika 

mycket, då eleven själv är fokuserad på aktiviteten med sin egen dator. Forskningen som Kay 

och Lauricella (2011) genomfört tycks bekräfta detta, då de genom sin kvantitativa och 

kvalitativa forskning åskådliggjort studenters upplevelser av att andras aktiviteter på datorn 

ofta distraherar studenterna i deras lärande. Även rapporten från de två grundskolorna i 

Falkenberg visar på att om eleverna uppfattar lektionerna som långtråkiga och ointressanta, 

frestas de lätt att gå in på Internet (Tallvid & Hallerström, 2009; Tallvid, 2010). Utifrån de 

svar vi fått från eleverna i intervjuerna, får vi dock uppfattningen att eleverna inte är lika 

nöjda med datorn som ett verktyg i skolan som Tallvid (2010) uppger att grundskoleeleverna 

är i Falkenbergsprojektet. Detta kan bero på att eleverna i vår undersökning nyligen fått sina 

elevdatorer och att eleverna i de två skolorna i Falkenberg, vid den sista rapporten, hade 

arbetat med datorerna i tre år. I huvudsak framställer eleverna i vår undersökning att 
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tillgången till de sociala medierna och till viss del Internet, via datorn, blir en distraktion för 

dem i lärandet. 

I projektet i Falkenbergs kommun upplevde eleverna att de ibland hade svårt att släppa 

datorns attraktionskraft och koncentrera sig på lektionen och vad läraren sa (Tallvid, 2010). 

Detta hävdar även Junco och Cotten (2012) i sin artikel, där de jämförde sina resultat med 

bland annat Rosen et al. (2011) och Wood et al. (2012). De beskrev att multitasking i samband 

med lärande genererar sämre förståelse. Dock såg de inte samma påverkan på lärandet under 

lektionstid, eftersom eleverna oftast är medvetna om den korta tid de då har på sig att lära sig 

diverse saker. Även i våra intervjuer berättade eleverna att de lätt tappar koncentrationen när 

de har datorn framför sig. När vi lyfte frågan om vad som skulle göra att de tog med sig 

datorn mer till skolan svarade två elever följande: 

Elev 1: Aa, sen så klart att om man har blivit mindre oberoende av vad man kan göra 

med datorn genom å göra det man ska… [skratt]…så hade jag nog också tatt med den 

mer. 

Elev 2: Det är om man på nått sätt kan göra så att facebook å blogg å sånt inte går att få 

upp asså i skolan då på datorn. Men bara hemma, så kanske man blir mer koncentrerad 

åsså. 

Kay och Lauricella (2011) uppger i sin studie att cirka tre fjärdedelar av studenterna upplevde 

att datorn hjälpte dem att fokusera i klassrummet. Detta är intressant, eftersom eleverna som 

vi har intervjuat uttryckligen har uppfattningen om att datorn i många avseenden distraherar 

dem i lärandet. Dessa olika resultat kan bero på, som Kay och Lauricella (2011) även påpekar, 

vilken lärstil och lärmiljö som studenterna befinner sig i. Deras undersökning gjordes på ett 

universitet i Nordamerika, medan vår undersökning gjordes på två olika gymnasieskolor i 

Sverige. Universitetsmiljön kan te sig annorlunda i jämförelse med gymnasiet, då studenterna 

på universitet, generellt sett, har ett större ansvar för sitt eget lärande än vad gymnasieelever 

har. Även om gymnasiet är en frivillig skolgång i Sverige, väljer de allra flesta att läsa på 

gymnasial nivå, för att ha större chanser ute på arbetsmarknaden.  

Lindroth och Bergquist (2010) visar också att användandet av datorn och vilken effekt den har 

på lärandet beror på i vilken situation den används, att det inte existerar något dåligt eller bra 

användande av datorn i lärandesammanhang. 
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Våra resultat visar på att i vissa situationer kan Facebook och Google Docs vara ett 

hjälpmedel i lärandet. Sociala medier uppfattas alltså inte enbart som distraktion, även om det 

i många fall har lyfts som negativ påverkan på deras studier. Även Junco och Cotten (2012) 

hävdar att sociala medier, så som Facebook, kan vara ett akademiskt hjälpmedel om eleven 

diskuterar det relevanta för lektionen eller lärandet i sig. 

Säljö (2008) diskuterar vad artefakter kan bidra med i lärandet. Han beskriver människan som 

en kulturvarelse som samspelar och tänker tillsammans med andra människor i det vardagliga 

livet. Sociala nätverk kan vara en arena för dessa sociala samspel, som Säljö tar upp. 

Artefakterna i sig ersätter inte det egna tänkandet, enligt Säljö (2008), utan de hjälper till att 

lösa komplexa problem, som det mänskliga tänkandet inte kan utföra på egen hand. Kopplar 

vi detta resonemang till de sociala medierna som ett hjälpmedel för lärandet, ser vi ett 

samband med att lärandeprocessen eventuellt går snabbare, eftersom det generellt sett är 

enklare att komma i kontakt med andra elever och lärare via till exempel en Facebookgrupp. 

 

6.3  ORGANISATION I RELATION TILL LÄRANDE 

I rapporten från Falkenberg uppfattade eleverna att det var enklare att hålla ordning på 

anteckningar och liknande med hjälp av datorn. Några elever i vår undersökning uttryckte att 

de känner att datorn hjälper dem att hålla ordning på material, liksom att ha kontakt med 

lärare och andra elever. 

Elev 10: Helt enkelt om det går skriva det på datan… dåså gör man de… och att man 

skriver det för att det blir mycke snyggare, och då mycke smidigare att skicka in det till 

mejlen. Så att läraren också kan ha det organiserat å inte ha en massa, massa, massa 

papper hela tiden. Jag själv har märkt liksom i grundskolan, jag skrev nått på papper å 

sen lämna in de, å då försvinner de för det va så mycke papper läraren behövde hålla 

reda på. Om man bara har det på mejlen så har man det uppklistrat å allting… 

Elev 10 beskriver hur datorn hjälper honom att skriva och hålla ordning. Vidare berättar han 

hur datorn också förenklar kontakten med läraren, det går att maila in till exempel ett arbete 

och läraren slipper på så vis en massa lösa papper. I mailen och i datorn finns dokumentet 

sparat och skulle det försvinna så är det bara att skicka det igen, utan att eleverna behöver 

skriva om alltihop från början. Även i detta fall kan vi finna kopplingar till Säljö (2008) och 

hans reflektioner kring artefakter. Det är möjligt att organisera och strukturera skolrelaterat 
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material med hjälp av mappar och pärmar, men detta förvaringssätt kräver mer utrymme i 

jämförelse med det mappsystem och sätt att organisera material som är möjligt i en dator. 

Datorn som teknologisk artefakt kan underlätta för det mänskliga tänkandet att hålla ordning 

och strukturera material. Idag behöver vi inte memorera viktig fakta, eftersom vi idag omger 

oss av artefakter som med hjälp av det mänskliga tänkandet kan få fram de svar vi söker. Det 

essentiella i dagens samhälle är inte att memorera och rabbla fakta, utan att veta var 

kunskapen går att finna. 

Våra intervjuer med eleverna visade på två skilda uppfattningar kring att använda datorn för 

att producera material. Vissa elever föredrog att anteckna för hand och använde enbart datorn 

till att skriva lite längre arbeten, medan andra elever föredrog att anteckna genomgångar och 

annat direkt på datorn.  

Elev 10: Jag tror att man typ är van med det i så fall… Jag själv är mycke mer van med 

själva datan… 

Elev 13: Mm, å jag mycke mer van vid å skriva för hand… 

Elev 10: Det beror ju helt på vilken person du frågar… 

Elev 13: För mig går det ju snabbare å skriva för hand än på datan… 

I intervjuutdraget ovan resonerar eleverna kring hur allmänna datorkunskaper kan spela roll 

för hur mycket de själva väljer att använda datorn för att producera material i skolan. Den ena 

eleven känner sig mer säker och van vid datorn, medan den andra föredrar att skriva för hand 

för att det går snabbare för henne. Tallvid och Hallerström (2009) kom fram till att eleverna i 

deras undersökning ansåg att deras datorkunskaper förbättrades och att de lärde sig använda 

datorn som ett läranderedskap. Eleverna som vi intervjuade gav uttryck för att de inte visste 

hur de kunde arbeta med datorn på ett främjande sätt för deras lärande. Istället framkom 

uppfattningen att det snarare var elevernas tidigare datorvanor som avgjorde om de valde att 

använda den som ett verktyg i skolarbetet eller inte. Eleverna ansåg att de skulle använda 

datorn mer om det fanns något enklare program för att anteckna och rita figurer i, till exempel 

pilar och andra figurer. 

I Kays och Lauricellas (2011) studie visade studenterna på flera fördelar med datorn, bland 

annat att den hjälper dem organisera och effektivisera sitt arbete. I huvudsak använde 

studenterna datorn till att ta anteckningar, lösa uppgifter och kommunicera med varandra och 

sina lärare. Studenterna i studien uppgav att de tyckte datorn hjälpte dem att vara 

framgångsrika i sina studier. I vår undersökning diskuterade eleverna huruvida möjligheten att 
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organisera materialet hjälper deras fokus och deras lärande. Elev 13 uttrycker att hon inte 

upplevde någon större nytta med att organisera material med hjälp utav datorn i relation till 

lärandeprocessen. Elev 10 däremot uppfattar att det är just dessa möjligheter att hålla 

materialet snyggt och organiserat som hjälper honom att lära. Med datorn som redskap för 

anteckningar kan han istället lägga fokus på läraren: 

Elev 10: Äh, jag då, lär in mig saker när jag hör saker… men det finns dom som lär in sig 

att dom behöver handen för… jag tror det är nått system i hjärnan… så när dom skriver 

det så lär dom sig mer än å bara trycka på datorn. Så för dom är det nog bättre å skriva 

för hand. Men för mig då så lär jag mig mer genom att lyssna, å då när jag kollar på 

lärarn å lyssnar så kan mina händer vara nere å skriva, för jag har lärt mig att skriva utan 

att titta. Så blir det att jag koncentrerar mig mer på lärarn än å skriva å försöka hålla mig 

på linjen… 

Elev 11: Aa, jag förstår hur du tänker. Men personligen så tycker jag att datorer 

egentligen är dåligt… asså jag tycker inte det är alls så bra som dom tror… 

Elev 13: Asså datorer hjälper ju inte lärandet! Liksom… som du sa, du gillar att ha datorn 

för att organisera liksom… det hjälper ju inte dig så mycke i din lärandeprocess liksom… 

Elev 10: Jo, det är ju det den gör, för att jag kan hålla det snyggare, om jag har det mer 

organiserat så kan jag lära mig bättre för mig då, och då att jag kan koncentrera mig mer 

på lärarn… så att jag inte behöver koncentrera mig på att skriva för hand hela tiden, så 

när lärarn säger nått så måste jag liksom titta ner å skriva istället för att då ha datorn å 

titta å skriva… 

En underliggande uppfattning som vi tycker framkommer i diskussionen ovan är att särskilt 

en elev tycks vara medveten om att det finns olika sätt att lära sig. De andra eleverna uttrycker 

också en medvetenhet om detta men att de snarare tänker mer på hur de själva föredrar att 

studera. Varken Elev 11 eller 13 är av den uppfattningen att datorerna skulle påverka deras 

lärande på ett positivt sätt, samtidigt som Elev 10 anser att han har användning av den i sin 

lärandeprocess.  

I Falkenbergsstudien menar Tallvid (2010) att de mentala processer som utförs i hjärnan, vid 

till exempel ett lektionstillfälle där eleven ovan sitter och lyssnar och antecknar samtidigt, inte 

kan utföras simultant, till skillnad från vad datorns processor kan. Multitasking är egentligen 

ett begrepp från datorvärlden, då en dators processor upplevs utföra många aktiviteter 

samtidigt. Dock kan den inte göra det, men den växlar mellan aktiviteter med en sådan 
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hastighet att det upplevs som om det sker samtidigt. Varje gång eleven skiftar från att lyssna 

till att skriva sker en liten effektivitetsförlust, även om eleven inte är medveten om det själv. 

Tallvid (2010) visar också på att en stor del av eleverna uppgett att projektet En-till-En ökat 

deras lust att lära. I vår studie har det inte varit möjligt att undersöka huruvida elevers betyg 

blivit bättre eller sämre sedan de fick sina datorer. Dock vill vi uppmärksamma att eleverna i 

våra intervjuer reflekterar en del kring hur datorn hjälper eller inte hjälper dem i skolan. Två 

elever nämner att andras aktiviteter kan störa deras eget lärande, då de uttrycker att deras 

betyg kan påverkas av andras aktiviteter på datorn (Elev 10, 11). Reflektioner kring hur 

betygen påverkas av att den personliga elevdatorn införs i skolan, kan ha både positiva och 

negativa sidor. För att nämna eventuella negativa sidor kan andras datoraktiviteter inverka 

negativt på andras betyg i den mån att ljud kan uppfattas som störande och leda till att fokus 

försämras. Även att eleverna ser att andra håller på med annat, såsom bloggar och Facebook, 

kan försämra deras egen koncentration. I våra intervjuer har det framkommit att de flesta 

elever uppfattar att de inte har tillräcklig självdisciplin att låta bli att gå in på exempelvis 

Facebook. Därför uppfattar de att datorn stör dem i deras eget lärande. Positiva sidor med 

datorn och lärandet, har visat sig vara till exempel lättillgängligheten till relevant information 

på Internet, aktuell för den specifika situationen, samt datorn som anteckningsverktyg. 

Eleverna har också diskuterat kring hur de sociala kontakterna, med hjälp av datorn, 

effektiviserar informationsflödet. Exempel på detta kan vara Facebook och Google Docs. Med 

hjälp av dessa sociala nätverk kan elever och lärare dela med sig av material, arbeten och 

annan information. Detta kan spara tid genom att det även är möjligt att utföra grupparbeten 

via dessa medier, vilket gör att eleverna inte alltid behöver träffas fysiskt. 

 

6.4 ÖVRIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR ANVÄNDANDET AV DATORN SOM 

ETT HJÄLPMEDEL 

Tallvid och Hallerström (2009) visar i den andra delrapporten kring En-till-En i Falkenberg 

att eleverna i huvudsak var nöjda med hur lärarna använde datorn i undervisningen. Lärarna 

har med hjälp av datorn utvecklat nya arbetssätt och gjort sin undervisning mer elevcentrerad 

(Tallvid, 2010). Även eleverna uppgav att de tyckte att undervisningen blivit roligare, lättare 

och mer varierad (Tallvid & Hallerström, 2009). Däremot har eleverna i våra intervjuer 

uttryckt att det endast är ett fåtal lärare som använder datorn ofta i undervisningen. Eleverna 

har snarare lyft fram uppfattningen att lärarna inte är ajour med de nya möjligheterna datorn 
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kan utgöra. Oftast tar eleverna med sig datorn till lektionerna bara för att deras lärare har 

uppmanat dem till att göra det. Något annat som framkom ur intervjuerna var uppfattningen 

kring datorns tyngd och datorväskans modell. De ansåg att datorn var tung att bära på, vilket 

berodde mycket på att de flesta bar den i axelremsväskor, vilket frestar på axlar och rygg. 

Dock var de tydliga med att de själva hade valt den typen av väskmodell och att det inte var 

skolans fel. Datorns och väskans utformning, och hur detta påverkar datoranvändandet har vi 

inte kunnat hitta i vår tidigare forskning. Dock nämner Tallvid och Hallerström (2009) att 

eleverna nämner en oro för att datorn ska gå sönder eller bli stulen. Kopplingen där emellan, 

kan vara att eleverna uppfattar att väskan är ett måste, för att datorn inte ska bli stulen, 

eftersom de då kan ha datorn med sig hela tiden. Eventuellt kan modet spela in i valet av 

väska, att de hellre använder en axelremsväska än en ryggsäck, men att det i slutändan leder 

till att de inte tar med sig datorn över huvud taget, för att det blir för tungt att bära. Eftersom 

det tydligt nämns att problemet med väskan inte är skolans fel, kan en underliggande 

uppfattning vara att skolan bör förse samtliga elever med en ergonomiskt utformad 

datorväska. På så vis skulle man kunna kringgå problemet med modets inflytande, om 

samtliga elever istället använde sig av samma typ av väskmodell. 
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7. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 

I det här kapitlet kommer vi att lyfta fram både möjligheter och hinder med datorn i skolan 

som elever och tidigare forskning visat på. Vi kommer även att diskutera vårt metodval och 

vad det kan ha haft för konsekvenser för våra resultat. Därefter följer våra slutsatser i ett 

avsnitt där vi även diskuterar den utbildningsvetenskapliga relevansen för vårt arbete och 

vidare forskning kring ämnet. 

 

7.1 SAMMANFATTNING 

Sociala medier, så som Facebook och bloggar, ses i huvudsak som en distraktion bland 

eleverna som vi har intervjuat. Nackdelarna med dessa forum är, enligt eleverna, att de utgör 

en frestelse som i sin tur påverkar deras koncentration för lärandet. Tillgängligheten till 

Internet har både för- och nackdelar, enligt eleverna. Bland fördelarna nämns att de snabbt 

kan kolla upp information och slipper ta sig till exempelvis ett bibliotek och slå upp i böcker. 

Ytterligare en fördel med sociala medier, som till exempel Facebook och Google Docs, är 

möjligheten att kunna kommunicera snabbt och enkelt med andra elever och lärare. Detta lyfts 

fram av eleverna som gynnsamt, då de till exempel kan skriva grupparbeten på varsitt håll och 

hålla kontakten genom sociala medier. Även detta kan kopplas ihop med den tidseffektiva 

aspekten, då de flesta är uppkopplade på nätet så fort de använder datorn. 

Tidigare forskning har nämnt att multitasking kan bidra till sämre koncentration, dock har 

våra elever inte uttryckligen använt sig av begreppet multitasking, men vi kan ändå utläsa 

uppfattningar om att flera aktiviter som sker på datorn samtidigt gör att de tappar fokus för 

lärandet. Något annat som ses som distraherande är andra elevers aktiviteter på datorn, då 

exempelvis knapptryckningar och skärmaktiviteter stjäl deras uppmärksamhet från pågående 

lärsituation. 

Våra intervjuer visade på att vissa ansåg att det var lättare och gick snabbare att anteckna med 

hjälp av datorn medan andra uttryckte det rakt motsatta – att de hellre skrev för hand. 

Uppsatsskrivning uppfattades dock av de flesta som den situation där de mest använde datorn. 

Orsaken till de skilda uppfattningarna kan vara att eleverna har olika erfarenheter med att 

arbeta med datorn som ett hjälpmedel inom skolan. Elever med mer kunskaper om datorer och 

vana att arbeta med dem ansågs ha lättare att till exempel anteckna under lektionerna och 

samtidigt behålla koncentrationen på läraren. 



 

45 (48) 
 

Att organisera sitt material med hjälp av datorn beskrevs som positivt för lärandet, men även 

här fanns det motsättningar som menade att det handlade om vanan vid att använda datorer, 

som avgjorde om det hjälpte deras lärande eller inte. 

Lärares attityder och kunskaper om datorn som ett medel i lärandet styrde, enligt eleverna, 

deras datoranvändande under skoltid. Lärare som eleverna ansåg som gammeldags påverkade 

deras datoranvändande under lektionerna. En underliggande uppfattning som framkom i våra 

intervjuer visade på att om läraren hade varit mer ajour med datorn som ett verktyg i lärandet, 

så hade fler tagit med sig och använt datorn oftare i skolan. En annan orsak till att eleverna 

inte tog med sig datorn till skolan var på grund av datorns tyngd och den väska de flesta 

använde. Axelremsväskan framkom som den mest använda väskan bland eleverna. Då denna 

väskmodell inte uppfattades som särskilt ergonomisk valde därför de flesta att lämna datorn 

hemma. 

 

7.2 METODDISKUSSION 

Anledningen till varför vi valde den fenomenografiska ansatsen som inspiration i detta arbete 

var att vi önskade lyfta fram elevers uppfattningar om vilka möjligheter och hinder det finns 

med datorn i lärandet. Vi valde intervjuer som undersökningsform, eftersom det är en metod 

som fenomenografin använder sig av. Intervjuerna har varit i form av samtal snarare än 

frågor-svar, vilket har gett oss möjlighet att upptäcka underliggande uppfattningar som 

kommit upp till ytan i diskussionerna. Eftersom den fenomenografiska ansatsen innefattar 

intervjuer som försöker gå på djupet om fenomenet, ansåg vi att detta var den mest lämpade 

metoden för oss då vi ville ha elevernas uppfattningar om fenomenet och undvika att våra 

personliga uppfattningar styrde deras svar. 

På grund av omfattningen på detta arbete har vi inte haft möjlighet att följa den 

fenomenografiska ansatsen till punkt och pricka. Våra intervjuer har varit i form av samtal, 

men dock relativt korta, endast 20-30 minuter långa. Detta har gjort att vi eventuellt inte har 

kunnat få fram alla variationer av uppfattningar kring datorns möjligheter och hinder i 

lärandet. Tidsbegränsningen på arbetet har också gjort att vi inte haft möjlighet att filma vissa 

sekvenser ur intervjuerna, vilket är önskvärt inom fenomenografin, och att vi därför kan ha 

gått miste om underliggande uppfattningar som tar sig uttryck i form av kroppsspråk. 
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Trots arbetets begränsningar anser vi att vi har fått material som visar på variationer av 

uppfattningar i elevernas utsagor, vilka vi har använt oss av för att presentera vårt resultat och 

vår analys. 

 

7.3 SLUTSATSER 

I ett utbildningsvetenskapligt perspektiv är vårt arbete av relevans eftersom En-till-En-

projektet kom till för att gynna elevers lärande med hjälp av en personlig dator. Vi anser 

därför att det är viktigt att ur ett elevperspektiv ta reda på hur de uppfattar datorn som ett 

verktyg i lärandet. Enligt Kroksmark (2011) har det satsats mycket pengar på detta projekt i 

Sverige utan att följa upp måluppfyllelse och resultat. På grund av detta anser vi att vårt arbete 

är ett steg i rätt riktning att försöka visa vad eleverna ser för möjligheter och hinder med 

datorn i relation till sitt eget lärande. 

Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att det inte går att dela in datorn som 

antingen ett hjälpmedel eller hinder i lärandet. Vi har konstaterat att det är situationen som i 

första hand styr om datorn används som ett hjälpmedel eller inte. Det är eleven själv som 

bestämmer hur datorn ska användas, men samtidigt uttrycker de att deras självdisciplin inte 

alltid är stark nog för att motstå frestelsen att gå in på icke relevanta Internetsidor eller andra 

aktiviteter på datorn. Vi uppfattar att eleverna är medvetna om att de har fått datorn för att den 

ska användas till olika slags skolarbeten, men att frestelsen att göra annat tar över, och att de 

inte alltid kan disciplinera sig själva till att behålla koncentrationen på lärandet.  

Säljö (2008) beskriver att i dagens samhälle är det inte viktigt att memorera fakta, utan tyngd 

läggs mer på att veta var kunskapen går att finna. Detta nya, moderna lärande kan kopplas till 

datorn som ett verktyg i lärandet. I vår undersökning har vi dragit slutsatsen att eleverna till 

största del uppfattar datorn som ett hinder i lärandet. Vi tror dock att detta till stor del beror på 

att En-till-En är ett relativt nytt projekt på skolorna i vår undersökning, och att eleverna inte 

ännu är vana vid datorn som ett hjälpmedel i skolan. Därför skulle ett framtida utvecklande av 

vårt arbete kunna vara att undersöka möjliga arbetssätt för eleverna att jobba med datorn som 

ett verktyg.  
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Bilaga 1 

Till dig som ställer upp på intervju om dina erfarenheter av att använda dator i skolarbetet. 

Vi är två tjejer som läser sista terminen på lärarprogrammet, inriktning grundskolans senare år 

och gymnasiet, på Högskolan i Halmstad. Vi håller just nu på med vårt examensarbete, inom 

kursen Utbildningsvetenskap 61-90 hp, där vi valt att undersöka gymnasieelevers 

uppfattningar om datorn och hur den används i klassrummet under lektionstid. Vi är 

intresserade av vad du som elev har att berätta om datorn och ditt eget datoranvändande på 

lektioner. 

Hur går det till? 

Vi har valt att använda gruppintervjuer för att samla in data till vårt examensarbete. Detta 

innebär att du som ställer upp kommer sitta i grupp med oss och två andra elever. Intervjun 

går till som ett vanligt samtal där vi ställer några öppna frågor som vi vill att ni diskuterar 

kring. Intervjun kommer att ta ungefär 20-30 minuter. Intervjun spelas in samtidigt som vi 

kommer att ta minnesanteckningar under samtalets gång. Intervjuerna kommer endast att 

användas som underlag för detta examensarbete. 

Etiska principer i vårt examensarbete: 

Medverkan i studien sker utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, det innebär att: 

 Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avsluta intervjun när du vill. 

 Alla intervjusvar kommer att avpersonifieras i den slutgiltiga rapporten. 

 De citat från intervjuerna som används i den slutgiltiga rapporten kommer att anges 

med fingerade (påhittade) namn. 

Med studien hoppas vi kunna skapa en ökad medvetenhet, hos både elever och oss själva, om 

datoranvändandet under lektionstid. Detta kommer eventuellt att i sin tur hjälpa oss som 

nyexaminerade lärare att använda datorn i vår undervisning. Resultaten av studien kan också 

komma att vara av intresse för den fortsatta IT-utvecklingen i kommunen, samt vidare 

satsningar på projektet En-till-En – Ditt bidrag kommer därför att vara viktigt! 

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor! 

Emma Eliasson  (kontakt: emmeli08@student.hh.se) 

Emelie Antonsson  (kontakt: emeant08@student.hh.se) 

  



 

 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Alla elever har genom projektet En-till-En tillgång till en personlig dator i 

klassrummet – Berätta vad du anser om att använda datorn under lektionerna? 

- När gör du det? När gör du inte det? 

- De lektioner som du inte tar med datorn, varför? 

- Om du aldrig har med datorn till lektionerna, varför? 

- Vad skulle få dig att ta med och använda datorn under lektionstid? 

-  Hur påverkar datoranvändandet ditt lärande? Berätta. 

  



 

 
 

Bilaga 3 

Citat från intervjuerna urklippta ur transkriberingen presenterade under respektive kategori. 

KATEGORI 1 – INTERNET 

Elev 1: Aa, sen är det ju en fördel att man kommer in på typ nationalencyklopedin å 

sånt, när man är i skolan, för man behöver ju inte inlogg å sånt… å det är ju en positiv 

grej… typ… Aa… [skratt] 

Elev 4: Jo, en gång! Typ då, hon skulle visa oss. Här finns mattesidor, typ, med så här, 

då kan man typ välja så här speciella, eller så här specifika ämnen i matten, så att man 

kan trycka upp övningar på datorn… det är typ den enda gången jag har haft datorn på 

matten. Men, annars så är det ju för att på matten blir det ju, ja, du har liksom ett 

matteblock å en mattebok. Det är ju det du skriver i typ… 

Elev 8: Och jag har pratat med en kompis som går i 12EKB, asså klassen under oss, och 

dom har hela sin samhällskunskapsbok på internet, i datorn, å det tycker jag är 

jättesmart, för den är ändå väldigt, väldigt tjock... Den vi har i alla fall… och den slipper 

dom ju bära med sig, dom har den bara i liksom en flik, så läser dom lite å så tar dom 

upp sina anteckningar å skriver åsså läser dom lite, så har dom allt på datan. Hade vi 

haft fler böcker så, eller några böcker så, så hade det vatt mycket smartare, aa, det 

kanske är en miljöfråga med… Å då tror jag, asså då har man ju uppe datan mer… 

Elev 4: Ja ibland kan det vara att man är med på genomgångarna, för det vet jag, man är 

med på genomgångarna å sen så typ har man gått igenom det här, å sen så typ babblar 

hon om massa annat, å då kan man typ kolla så här själv å bah, aha! Så det är ändå bra, 

med tillgång till internet för man kan ändå kolla upp fakta om man inte fattar, och det 

inte finns tid att fråga typ… Lite så. 

KATEGORI 2 – SOCIALT NÄTVERKANDE 

Emma: Japp, den rullar igång. Första frågan är då, vi vill att ni ska berätta vad ni anser 

om att använda datorn under lektioner. Vad tycker ni om detta? Eller vad anser ni om att 

använda datorn under lektioner? 

Elev 3: Men, jag tycker att det stör väldigt mycket. Vi, vi har inga lektioner där vi 

behöver en dator. Det är, bah det när läraren säger, bah ta med er datorn, å det är för att 

vi ska kolla nån hemsida eller nått annat.  



 

 
 

Elev 2: Mm… eller om vi ska skriva nån uppsats, eller nått sånt under lektionstid. 

Elev 3: Ja… 

Elev 2: Det är då man behöver den. Annars så sitter man ju, eller dom flesta sitter ju vid 

facebook, å lite sånt, å det stör ju bara. 

Elev 1: Aa, alltså det är ju samtidigt eh, bra, för det är en snabb faktakälla. Slipper gå 

till biblioteket å, åå slå upp i böcker. Mene, aa, det är bra också när man ska skriva då, 

uppsatser, direkt på datorn. Eeh, fast det blir, kan va ett väldigt stö-störningsmoment 

också. Eller så, aa, för andra elever å för en själv. 

Emelie: På… På vilka sätt stör det? Eller på vilket...? 

Elev 2: Aa, det kan va om till exempel, om en sitter bredvid mig å kollar på bloggar å 

lite sånt å jag försöker va fokuserad så ser jag ju det hela tiden, asså va hon gör, å 

liksom håller på å klickar å så blir det ju ofokuserat också. 

Elev 11: Jag kan tycka att det blir jobbigt för att man… Nu glömde jag av det igen… 

[skratt] Ehm, jomen för att om jag sitter till exempel å lyssnar, å så sitter nån å trycker 

på datorn hela tiden så blir man, så blir det distraherande, aa moment också. Det blir att 

man sitter där å så bah, vad säger hon? Asså det är så mycke ljud… Speciellt om man 

kollar på film, om nån sitter å chattar med nån på facebook, fast man har bett den att ta 

ner datan… 

Elev 4: Men… då blir det ju asså, man har ju alltid tillgång till det… Asså det blir ju, 

man blir ju väldigt beroende av det… Det har ju blivit så liksom. Så då blir det, har du 

väl börjat lektionen, amen, med facebook, då blir det att det ligger uppe, så du typ 

växlar mellan det å dina anteckningar hela tiden… Så börjar du så är det liksom… tar du 

ett chips så måste du ta ett till typ. 

Elev 5: Det är ju verkligen så, så man har det öppet, sen så ligger internetknappen precis 

jämte typ, å då bah, jag klickar, så går man in. Sen blir det typ, har man uppe tio flikar. 

Nämen, jag vet inte varför det blir så… 

Elev 6: Det är lockande… 

Elev 5: Som sagt, när det inte är så intressant så sitter man med det man tycker är kul 

istället. 

Elev 7: … Facebook är ju bara en knapp bort… Om det blir lite långdraget så bah, amen 

jag bara kollar, å sen så är du fast, liksom. 



 

 
 

Elev 8: Ehm, jag tycker det är bra att vi kan använda internet å söka upp information. 

Men, jag tror också det är mycket att folk gör annat, som facebook å kolla på film, på 

internet å sånt. Jag tror många tappar koncentrationen när dom har datorn, men jag tror 

ändå att det är, asså det utvecklar skolarbetet, eftersom på alla olika jobb åså finns det ju 

datorer. 

Elev 7: Mm… Jag kan också tycka det är ok, ääh, så länge man gör det man ska på 

datorerna, men lärarna får inte heller tro att alla elever sitter vid facebook, å bara, nu får 

ni, nu måste alla stänga ner locket, bara för att då kan det bli att om man antecknar på 

datorn så kanske man missar viktiga saker, som man annars skulle skrivit upp, liksom. 

Elev 8: Asså, om jag inte har vatt där, å vi har gått igenom nånting, då kan Klara liksom 

bara skicka över facebook, eller airdrop, eller nånting jättesnabbt, sina anteckningar, så 

kan jag kolla på dom när jag kommer hem… Istället för liksom, oj, nu har du missat en 

lektion, då får vi gå till kopiatorn, å liksom lägga in anteckningarna där, som liksom, det 

kommer jag ihåg… det gjorde jag i grundskolan hela tiden, jag hade ju stora häften om 

jag hade vatt sjuk en vecka… Det här har du missat… Bah, jaha… [skratt]. 

Elev 9: Men sen, asså, ska du göra arbeten å sånt med, så är det ju lättare att ha datorn, 

än å skriva för hand, det tar ju dömöe tid… 

Elev 7: Å då finns det ju åsså, såhär att du kan dela det med alla dina gruppmedlemmar 

så vem som helst kan gå in i en viss grupp eller så här å kolla på det liksom… å kolla 

hur långt man har kommit å så… 

Emelie: Eeh, det här med grupper... är det typ facebookgrupper, eller ligger det… 

Elev 8: Det finns nått som heter Google plus… 

Elev 9: Näe, Google docs… 

Elev 8: Ja, så heter det… 

Elev 9: Så kan man skriva ett arbete, å så kan man va med andra, så kan man sitta å 

ändra ihop då… 

Elev 8: Matten, kan man väl nästan inte skriva på datorn, asså, jag vet inte riktigt hur 

jag ska kunna söka upp nån information där, allt står ju i boken. Det är enklare å skriva 

för hand. 

Elev 7: Men, mattelärarn vill ju gärna att, asså, ta med datorn lite mer, asså, att hon 

kanske har genomgångar, för vi har en facebooksida, där vi har vår mattegrupp, å hon 

vill ju gärna, lägga upp kanske sånna genomgångar där, men det har ju inte riktigt 

funkat jättebra, tycker jag, för dom flesta i gruppen, i mattegruppen då, känns ju som att 



 

 
 

dom hellre vill ha liksom riktiga genomgångar å skriva i böckerna, åså… i alla fall i 

matten… 

Elev 8: Aa, å det är mer praktiskt, typ, för om jag, asså, jag vill kolla på filmen hur 

många gånger som helst, men förstår jag inte det hon säger, spelar det ingen roll, för jag 

kan liksom inte fråga henne. Det kan jag ju i verkligheten, då är det bara å räcka upp 

handen å fråga, är det så här du menar? Men en film, då är det liksom… Jag kan inte 

fråga… 

Elev 9: Men om man har haft typ en vanlig genomgång först, å sen kolla på filmen, är 

det mycket bättre liksom. 

Elev 1: Aa, sen så klart att om man har blivit mindre oberoende av vad man kan göra 

med datorn genom å göra det man ska… [skratt]…så hade jag nog också tatt med den 

mer. 

Elev 2: Det är om man på nått sätt kan göra så att facebook å blogg å sånt inte går att få 

upp asså i skolan  då på datorn. Men bara hemma, så kanske man blir mer koncentrerad 

åsså. 

KATEGORI 3 – ORGANISATION I RELATION TILL LÄRANDE 

Elev 6: /…/ Jag har så, eh, olika mappar, så här, här är samhällskunskap, å sen har jag 

olika dokument i samhällskunskapsmappen, med olika ämnen, så det blir smidigare å 

hitta. Det är inte som med… Jag brukar tappa bort block å sånt ibland, så det är bra å ha 

datorn till det… Tycker jag… 

Elev 12: Jag vet när man skrev för hand hela tiden då hade man mycket bättre koll på 

var papperna var, nu när man har nästan allt på datan, då bara försvinner papperna som 

man inte vet vart dom är, tycker jag. 

Elev 1: Å sen så känner jag ibland att… Typ det finns en risk att allting försvinner 

också när man skriver på datorn. 

Elev 3: Mm… 

Elev 1: Ää… så jag vågar liksom inte… Jag vill gärna ha min uppsats först på papper å 

sen i datorn. Annars finns det risk att den raderas å så. Det har hänt. 

Elev 3: Aa, det hände mig förra året! Å efter det har jag vart jättenoga med att skriva 

ner på papper å sen på datorn. 



 

 
 

Elev 8: Asså, det går ju mycke snabbare att anteckna, då väljer man å anteckna mer, 

eller jag gör det i alla fall… asså om så här jag skriver ner en mening, på kanske fyra 

sekunder snabbare, eller än vad jag skulle gjort annars, så kan jag skriva ner en till innan 

läraren börjar prata om nått nytt… 

Emma: På datorn då? 

Elev 8: Aa, å då får man ner det mer detaljerat än när jag skriver ner det för hand, så går 

det mycket långsammare, å då, då hinner man liksom inte få ner allt som man tänkte, å 

det tycker jag är jättebra. 

Elev 7: Å sen om läraren har genomgång å vi har haft några frågor kanske, å du har 

skrivit dom på datorn, då har du ju utrymme så du kan ju bara skriva på mer om läraren 

säger mer, medans vi, om du har skrivit för hand blir det ju… 

Elev 8: Asså, för hand, då måste man rita pilar hit å dit. 

Elev 7: Vad ska jag skriva nu då? Så blir det lite kluddigt… 

Elev 10: Äh, jag då, lär in mig saker när jag hör saker… men det finns dom som lär in 

sig att dom behöver handen för… jag tror det är nått system i hjärnan… så när dom 

skriver det så lär dom sig mer än å bara trycka på datorn. Så för dom är det nog bättre å 

skriva för hand. Men för mig då så lär jag mig mer genom att lyssna, å då när jag kollar 

på lärarn å lyssnar så kan mina händer vara nere å skriva, för jag har lärt mig att skriva 

utan att titta. Så blir det att jag koncentrerar mig mer på lärarn än å skriva å försöka 

hålla mig på linjen… 

Elev 11: Aa, jag förstår hur du tänker. Men personligen så tycker jag att datorer 

egentligen är dåligt… asså jag tycker inte det är alls så bra som dom tror…  

Elev 13: Asså datorer hjälper ju inte lärandet! Liksom… som du sa, du gillar att ha 

datorn för att organisera liksom… det hjälper ju inte dig så mycke i din lärandeprocess 

liksom… 

Elev 10: Jo, det är ju det den gör, för att jag kan hålla det snyggare, om jag har det mer 

organiserat så kan jag lära mig bättre för mig då, och då att jag kan koncentrera mig mer 

på lärarn… så att jag inte behöver koncentrera mig på att skriva för hand hela tiden, så 

när lärarn säger nått så måste jag liksom titta ner å skriva istället för att då ha datorn å 

titta å skriva… 

Elev 8: Jag kan få, så här, ont i huvet, av ljuset… Om jag sätter mig i mitt rum å ska 

stirra på en dator, asså om jag verkligen behöver plugga inför ett prov, då kanske man 

sitter fyra timmar, å bara stirra på en dataskärm då får jag jätteont i huvet av den här, 



 

 
 

typ, kontrasten från det svarta å det vita… 

Elev 9: Jag kan inte heller plugga från datorn… Möjligtvis instuderingsfrågor, men inte 

asså själva begrepp å allting… Det går inte… Å sen är det typ lättare om man typ 

skriver ner det för hand, för då kopplar det mer i huvet, känns det som. 

Elev 7: När man får leta upp svaren själv… 

Elev 8: Men jag kan gärna ha, så som jag sa med innan, om böckerna är på datorn, så 

läser jag en text å då skriver jag ner asså det jag tyckte va viktigt i texten, läser en bit å 

så skriver jag… 

Emma: För hand då… 

Elev 8: Aa, för det brukar jag göra ur böckerna bara… men det skulle jag lika gärna 

kunna göra på datorn… 

Elev 13: Asså, så länge dom bara sitter där å är tysta å liksom sköter sitt så är det lugnt, 

men när dom sen ber läraren å repetera för femte gången, liksom, det dom precis har 

sagt liksom, för att dom inte hänger med… Då blir det ju jättestörande… 

Elev 11: Men då blir man själv irriterad liksom… 

Elev 10: Det finns ju, just här i alla fall finns det ju dom lärare, vi vet vilka det är som 

pratar hela tiden över facebook eller massa sånt här… Men, lärarna gör ju ingenting åt 

det… 

Elev 13: Det är ju inte lärarnas jobb heller…  

Elev 11: Nä, det är ju deras egna val, de, det är ju dom som får… det syns ju sen i 

resultatet… 

Elev 10: Men om dom nu sitter å stör oss, så får ju våra betyg smällen för de ju… så då 

är det ju läraren fortfarande deras problem att dom måste se till att vi ha bästa möjlighet 

att få höga betyg… Så då går det ju fortfarande tillbaka på dom ju… 

Elev 10: Helt enkelt om det går skriva det på datan… dåså gör man de… och att man 

skriver det för att det blir mycke snyggare, och då mycke smidigare att skicka in det till 

mejlen. Så att läraren också kan ha det organiserat å inte ha en massa, massa, massa 

papper hela tiden. Jag själv har märkt liksom i grundskolan, jag skrev nått på papper å 

sen lämna in de, å då försvinner de för det va så mycke papper läraren behövde hålla 

reda på. Om man bara har det på mejlen så har man det uppklistrat å allting… 

Elev 10: Jag tror att man typ är van med det i så fall… Jag själv är mycke mer van med 

själva datan… 



 

 
 

Elev 13: Mm, å jag mycke mer van vid å skriva för hand… 

Elev 10: Det beror ju helt på vilken person du frågar… 

Elev 13: För mig går det ju snabbare å skriva för hand än på datan… 

Elev 13: Asså datorer hjälper ju inte lärandet! Liksom… Som du sa, du gillar att ha 

datorn för att organisera liksom… Det hjälper ju inte dig så mycke i din lärandeprocess 

liksom… 

Elev 10: Jo, det är ju det den gör, för att jag kan hålla det snyggare, om jag har det mer 

organiserat så kan jag lära mig bättre för mig då, och då att jag kan koncentrera mig mer 

på lärarn… så att jag inte behöver koncentrera mig på att skriva för hand hela tiden, så 

när lärarn säger nått så måste jag liksom titta ner å skriva istället för att då ha datorn å 

titta å skriva… 

KATEGORI 4 – ÖVRIGA FAKTORER SOM PÅVERKAR ANVÄNDNINGEN AV 

DATORN SOM ETT HJÄLPMEDEL 

Elev 7: Asså vissa lärare är ju så här, nämen fy, datorer… det ska dom väl inte ha? Nä, 

jag tycker dom ska ha penna å papper, för vissa har ju inte, asså vissa… 

Elev 9: Juridiklektionen till exempel, där använder vi aldrig datorn… han har ju, vad 

heter det… overhead, eller vad det heter… han har ju aldrig datan… Han är så här 

gammeldags [skratt]. 

Elev 7: Amen, som typ, psykologin, där kollar vi fortfarande på VHS, till exempel… 

[skratt] …  så det är inte så up to date… 

Elev 9: Asså vi får ju ofta hjälpa lärarna, för dom får ju inte igång grejerna… utan det 

får ju vi göra… asså vissa som inte är vana vid teknik… 

Elev 7: Näe, det kan väl va, för dom flesta, det är ju inte så många som har ryggsäck 

längre, liksom, dom flesta har ju axelbandsväska. Å om du då har, som våran 

företagsekonomimapp, som är typ tio centimeter tjock, den väger ju lite, å ska du ha 

med dej den hem, å datorn, å kanske nån samhällsbok… 

Elev 8: Ja, samhällsboken… 

Elev 9: Aa, för den väger ju rätt mycke… 

Elev 7: Aa, då blir det liksom rätt mycke på axlarna. Det är ju inte, inte liksom skolans 

fel, eller vad man ska säj, att vi har axelväskor, men det, blir ju lite tungt… 
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