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Sammanfattning 

 
Syftet med denna uppsats är att jämföra inlärning med hjälp av dator gentemot 

inlärning med hjälp av ordbok. Två klasser på samma gymnasieskola och samma 

program, har blivit testade på ordförståelse. Under en lektion fick klass A använda sig 

av datorer medan klass B fick använda ordböcker. Nästa lektion fick klass A använda 

ordböcker och klass B datorer. Varje lektion bestod av 20 ord att lära in. Eleverna 

utförde ett test innan själva lektionstillfällena, ett efter lektionerna samt ett minnestest 

fyra veckor efter. Testen har sedan rättats, och resultaten har jämförts för att visa hur 

många ord varje elev lärt sig under lektionens gång, samt hur många de kommer ihåg 

fyra veckor senare. Anledningen till att jag genomförde två lektioner per klass var att 

se om det var datorerna/ordböckerna som resulterade i bättre resultat, eller om det 

berodde på klassens allmänna kunskapsnivå. Vilket ger egentligen bäst resultat, att 

använda datorn eller att använda böcker? 

 

Tidigare forskning har använts för att ge en bild av hur det sett ut tidigare i skolan, 

samt för att redogöra för hur elever och lärare i dagens skola upplever införandet av 

datorer i undervisningen. 

 

Testen omfattar såväl stavning som betydelse av 20 ord, slumpmässigt utvalda av 

mig. Jag läste orden och eleverna skrev ner hur de trodde att de stavades, och sedan 

fick de välja rätt betydelse av orden från 3 olika alternativ per ord. Efter att ha 

studerat resultaten från testen efter lektionerna och jämfört dem med minnestesten 

som eleverna tog fyra veckor senare, visade det sig att de elever som använt sig av 

böcker minns fler ord än de som använt datorer. Under själva lektionerna var 

resultaten jämbördiga, eleverna med datorer lärde sig lika många ord som de som 

använde ordböcker. Men det är trots allt den långsiktiga effekten som vi som lärare 

eftersöker. Under en av lektionerna hade eleverna med datorer glömt bort 81 ord efter 

fyra veckor, medan eleverna med ordböcker hade glömt 3 ord, i hela klassen. Detta 

visar tydligt på att ordböcker verkligen hjälper eleverna att lagra kunskaperna i 

långtidsminnet, både gällande stavning och betydelse av orden. 
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1. Introduktion 

 
I dagens skola har undervisningen kommit att bli alltmera datorbaserad. Det finns 

numera många skolor i Sverige som tillämpar En-till-En-metoden, vilket innebär att 

varje elev får en varsin bärbar dator av skolan, som de sedan använder som 

hjälpmedel i skolarbetet (Kroksmark, 2011:3). Under min praktik på en 

gymnasieskola där eleverna fick fri tillgång till datorer fick jag genom anonyma 

intervjuer med eleverna veta att flertalet av dem hade valt denna skola just på grund 

av att de fick en dator. Därför vill jag jämföra inlärning med hjälp av dator med 

inlärning med hjälp av ordbok. genom att jämföra resultatet mellan grupper där den 

ena gruppen får fri tillgång till dator men inte böcker, medan den andra gruppen 

endast använder böcker, papper och penna. 

 

I vårt uppdrag som lärare ingår även att förbereda eleverna så att de obehindrat kan 

röra sig i den digitala världen. I läroplanen för gymnasieskolan står det att det är 

skolans ansvar att varje elev: 

 

”… kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 2011:10) 

 

Under läsningen av litteraturen och rapporterna som ligger till grund för denna 

uppsats, har jag märkt att många fokuserar på de fördelar som datorer har gentemot 

elever med särskilda behov. Detta kommer dock inte vara fokus i denna uppsats. 

Skolverket har gjort en mängd utvärderingar av satsningar på IT i skolan. Dessa visar 

att svensklektionerna är ett av de två tillfällen då eleverna oftast använder sina datorer 

(Skolverket, 2013:68). En annan studie visar att användandet av tryckta läromedel 

fortfarande dominerar i Sverige (Skolverket, 2009:5). 

Martin Tallvid skriver i en artikel att han, efter att ha studerat En-till-En-satsningen i 

Falkenberg, kan konstatera att metoden inte ska förväntas lösa alla problem. Det 

innebär ett nytt sätt att kommunicera, men kräver även ett långsiktigt 

förändringsarbete. Krav ställs på såväl elever som lärare, och synen på kunskap  
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förändras. Eleverna måste exempelvis lära sig problemlösning, IT-kompetens och 

kritiskt tänkande (Tallvid, 2011). 

Gemensamt för de studier som kommer att redogöras för i denna uppsats är att 

positiva effekter noteras då datorer implementeras i undervisningen. Dock finns det 

vissa problem, som det faktum att datorer även kan verka distraherande för eleverna, 

främst gällande sociala medier. Bland de positiva följder som noteras finns bland 

annat att eleverna upplever att de arbetar mer effektivt, att det blir enklare att söka 

information samt att det möjliggör ett mer självständigt arbetssätt. 

1.1 Syfte och problemformulering 

 

Syftet med min undersökning är att jämföra inlärning med hjälp dator gentemot 

inlärning med hjälp av ordbok. Detta leder fram till följande frågeställning: 

 

1. Vilka skillnader mellan de två inlärningsmetoderna kan upptäckas direkt efter 

genomförd inlärning? 

2. Vilka skillnader mellan de två inlärningsmetoderna kan upptäckas 4 veckor 

efter inlärning? 
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2. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

 

2.1. Definition av begrepp 

Under mitt sökande efter information om användningen av datorer i undervisningen 

har jag gång på gång mött en del termer som kräver särskilda definitioner. Ett 

exempel är IKT – Informations- och kommunikationsteknologin som är ett 

samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 

datateknik och telekommunikation (Gustafsson, s. 17).  

Ett annat begrepp som jag snubblat över under mitt läsande av tidigare forskning är 

teknikdeterminism. Enligt detta synsätt kan teknik skapa social och samhällelig 

förändring, och åsikten är att vi inte kan komma undan informationssamhället. Vi 

måste istället vara beredda, och framförallt måste vi låta våra barn arbeta med 

informationsteknik så att de klarar sig i det nya samhället (Svensson, 2008:253). 

 

Motpolen till ovan nämnda synsätt är så kallad social determinism. Detta innebär att 

man inte utgår från de möjligheter som informationstekniken kan ge, utan att man 

istället utgår från de processer och arbetssätt som redan finns (Svensson, 2008:255). 

 

2.2. Datorer i skolan – historisk bakgrund 

 

I slutet av 1900-talet började krav ställas på införandet av datorer i skolorna. Syftet 

var att Sverige på så sätt skulle kunna följa med i den digitala utvecklingen för att 

kunna bli en framstående IT-nation (Säljö & Rystedt, 2008: 201). Vi behövde 

utveckla våra datorkunskaper, och då var det givetvis viktigt att eleverna fick alla 

medel de behövde för att göra detta möjligt. Numera har de flesta skolor tillämpat 

metoden att ge varje elev en egen dator, eller i vissa fall en iPad. Skolan har alltid 

varit en språklig verksamhet som skapat vissa traditioner gällande hur arbetet med 

språk ska bedrivas, och dessa arbetssätt har de senaste åren utmanats av den nya 

informationstekniken (Säljö, 2000:207). 
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Redan 1922 hävdade Thomas Edison att böcker inom några år skulle komma att 

ersättas av informationsteknologi. Idag visar det sig att tekniken endast haft 

marginellt inflytande på den dagliga verksamheten i skolan (Säljö & Linderoth, 

2012:20). 

 

2.3. Datorn som verktyg – olika synpunkter 

 

Det råder delade meningar om betydelsen av användning av datorer som ett 

hjälpmedel i undervisningen. Beroende på vem som uttalar sig om teknologin i 

undervisning spänner argumenten över ett brett spektrum från visionär entusiasm till 

rena undergångstoner (Säljö & Rystedt, 2008:113). Oavsett ståndpunkt är det ett 

faktum att ungdomarna i dagens samhälle måste ha grundläggande kunskaper inom 

datoranvändning för att kunna klara sig i arbetslivet. För oss lärare innebär det att vi 

måste ge eleverna förutsättningar för att kunna röra sig fritt i IT-världen. Även 

Cunningham & Andersson har tagit fasta på det faktum att det viktigaste argumentet 

till användningen av datorer i skolan är att eleverna bör förberedas för sitt deltagande 

i informationsåldern (1997:19). Vårt uppdrag som lärare är trots allt att förbereda 

eleverna på fortsatta studier eller på arbetslivet. Den utveckling som lett till stort 

fokus på den nya tekniken innebär att lärande handlar om att kunna behärska de olika 

användningssätten av den nya tekniken (Säljö, 2000:241). Det intressanta är dock 

huruvida en teknikintensiv miljö egentligen ter sig ur en lärandesynpunkt (Säljö & 

Rystedt, 2008:75). Fungerar datorer som ett hjälpmedel, eller verkar de istället 

distraherande för eleverna? 

 

Metoden att använda ett verktyg vid utförandet av en uppgift, till exempel en 

webbaserad resurs, har i synnerhet bland lärare setts på med viss skepsis (Säljö & 

Rystedt, 2008: 115). Det finns de lärare som sedan länge anammat datorerna ser dem 

som ett naturligt inslag i undervisningen, medan andra lärare är mer motvilliga till att 

använda datorn i sin pedagogiska verksamhet (Appelgren & Eriksson, 1999:47). 

Åsikterna är många, och oftast ses tekniken antingen som roten till allt ont och 

orsaken till att dagens skola inte är så bra som den skulle kunna vara, eller så ses 

tekniken som lösningen på alla problem (Svensson, 2008:250). Enligt många som  
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uttalat sig de senaste decennierna kommer informationsteknik att revolutionera 

lärandet, riva klassrummet och göra skolan onödig, vilket visat sig vara våldsamma 

överdrifter (Säljö & Linderoth, 2012:19). 

 

Själv har jag vikarierat på en rad olika skolor, där några inte använder böcker alls i 

undervisningen, utan bara datorer. På de skolor där eleverna inte får tillgång till egna 

datorer verkar det som om även lärarna mestadels använder sig av traditionella 

läromedel som böcker och artiklar. Säljö & Linderoth hävdar att ingen teknik 

någonsin kommer att lösa lärandets problem, men karaktären hos det förändras. 

Behovet av lärande kommer aldrig att upphöra (2012:17). Trots att tekniken i stor 

utsträckning kan bli en del av undervisningssituationer behövs läraren där för att 

fungera som en handledare som hjälper eleverna genom stöd och vägledning. 

 

Svensson har sammanställt en lista av skäl till varför IT bör användas inom olika 

typer av språkundervisning. Till exempel innebär det fantastiska möjligheter till 

kommunikation, och det faktum att kunskaper inom olika typer av kommunikation 

som t ex e-post, webbsidor och instant messaging är nödvändiga på 2000-talet. 

Dessutom kan det faktum att studenterna känner att de skapar något för en större 

publik fungera motivationshöjande. Det finns även ett flertal programvaror där 

eleverna kan öva sina grammatik- och uttalsfärdigheter (Svensson, 2008: 24-26). 

 

Att använda en dator som en slags undervisningsmaskin har en rad fördelar. Det 

håller en studerande aktiv, samtidigt som den studerande får omedelbar förstärkning 

då den anger rätt svar (Svensson, 2008:51). Ett exempel på dessa är de olika 

undervisningsprogram som finns, där eleverna till exempel kan öva stavning eller 

betydelse av ord, och rätta sina svar direkt. Schofield menar att när elever sitter vid en 

dator i skolan frågar de läraren fler frågor, vilket leder till en relation mellan lärare 

och elev som är kollegial och samarbetsorienterad. Vidare hävdar hon att jämfört med 

penna, papper och radergummi är teknik snällare när det gäller att pröva och börja om 

(Säljö & Linderoth, 2012:21). 
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Det är dock inte enbart i skolvärlden som IT-kunskaper värderas högt. EU-

kommissionen har arbetat fram åtta nyckelkompetenser varav digital kompetens är en 

av dem. EU-kommissionens definition är: 

 

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets 

teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av 

grundläggande IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, 

bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera 

och delta i samarbetsnätverk via Internet” (Nyckelkompetenser för livslångt lärande, 

2006:30). 

 

Vanligtvis är det tre olika motiv som lyfts fram i debatten om datorers vara eller icke 

vara i skolan. För det första är det den så kallade inlärningsaspekten, vilket innebär att 

datoranvändning har resulterat i en förändring i relationen mellan elev och lärare, 

samt att den öppnat nya möjligheter när det gäller barn med särskilda behov. Det 

andra motivet är arbetslivsaspekten, vilket innebär att det finns förväntningar på att 

skolan ska förbereda ungdomarna inför deras framtida arbetsliv, där de kommer 

komma i kontakt med den nya tekniken. 

 

Den tredje och sista anledningen till att integrera IKT i skolan är demokratiaspekten. 

Detta innebär att en fungerande demokrati kräver att medborgarna har kunskap inom 

datoranvändning, och att detta faller på skolans ansvar (Alexandersson m.fl., 

2001:13). Dock får informationsteknik inte ses som en mirakelmedicin, men dess 

funktion bör inte negligeras (Säljö & Linderoth, 2012:19). 

 

Hylén skriver om några effekter som noterats av En-till-En-metoden. Dels leder den 

till att eleverna förbättrar sina resultat i enskilda ämnen, och de får också ökade 

färdigheter i vad som brukar kallas ”21st Century skills”, vilket enkelt översatt 

innebär framtidskompetens. I detta ingår att kunna kommunicera, samt att analysera 

och värdera information. Dessutom minskar frånvaron, motivationen ökar och skolan 

och föräldrarna får bättre kontakt sinsemellan (2010:18). 
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En viktig aspekt är givetvis att lyssna till elevernas åsikter, då det trots allt är dem det 

handlar om. Vid intervjuer efter ett En-till-En-projekt visade det sig att 80 % av 

eleverna ansåg att skolarbetet blev mer intressant tack vare att de fick en egen dator. 

72 % hävdade att de spenderade mer tid med att arbeta med sina skoluppgifter, men 

det negativa var att mindre motiverade elever fann det svårt att disciplinera sig själv 

när det gällde sociala medier (2010:24). Det verkar helt enkelt som att datorn ibland 

tar fokus från det faktiska skolarbetet. 

 

När det gäller lärarnas syn på sin egen datorkunskap ser svenska lärare sig vanligtvis 

som minst lika IT-kompetenta som övriga länder i Europa, om inte mer. Dock har de 

betydligt lägre tilltro till IT:s effekter på lärandet (Hylén, 2010:28). Värt att nämna i 

sammanhanget är att för att framgångsrikt utveckla skolans undervisningsformer och 

förhållningssätt till lärande, måste såväl elever som lärare se teknik som något av 

värde gällande vad man gör och vill göra (Säljö & Linderoth, 2012:21). 

 

2.4. Att arbeta med datorer i skolan 

 

Det finns en mängd olika sätt på vilket en dator kan användas i skolarbetet. 

Exempelvis kan den fungera som en skrivmaskin, men även för att söka information. 

Dessutom finns det en uppsjö av olika digitala läromedel (Säljö & Rystedt, 

2008:201). Det är dock inte helt okomplicerat, då vi även bör kritiskt undersöka på 

vilket sätt Internet och datorer kan och bör användas i skolan (Svensson, 2008:9). 

Jämfört med traditionella lektioner och grupparbeten är informations- och 

kommunikationsteknik inte något som är överlägset (Säljö & Linderoth, 2012:23). 

 

Enligt Regeringens skrivelse 1997/98 innebär IT-användning stora pedagogiska 

möjligheter. IT gör att skolans klassrum vidgas, och leder till att eleverna blir mer 

aktiva i sitt arbetssätt (Appelberg & Eriksson, 1999:47). 
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2.5. Forskning i ämnet 

 

När det kommer till internationell forskning i ämnet har undersökningar visat att 

datorstödda lektioner har lett till snabbare inlärning än vanliga klassrumslektioner 

(Lindh, 1997:82). Personligen intresserar jag mig för om snabbare inlärning dessutom 

leder till kunskap som varar, det vill säga huruvida datorer även har en positiv 

inverkan på elevers förmåga att transferera kunskap till långtidsminnet. Dessutom 

verkar det som att det behövs mer forskning om detta. Jedeskog hävdar till exempel 

att den tidigare forskningen angående datorer och IT i skolan är relativt ny och inte 

särskilt omfattande (2000:16). 

 

Förutom det faktum att forskning visar att användningen av datorer i skolan främjar 

elevernas inlärningsvilja och deras resultat, finns det även ett annat argument för det. 

Det finns idag de elever som inte har tillgång till en dator hemma. Därför bör alla få 

tillgång till en genom skolan, så att sociala och ekonomiska skillnader inte ska göra 

att inte alla elever får lika lyckade skolresultat. 

 

Det finns en mängd studier gällande användandet av datorer i skolan, men jag har inte 

funnit någon som gjort en liknande studie som den jag utfört. Dock finns det en studie 

gjord av Levinsen & Sörensen vid Århus Universitet, som liknar min. Eleverna fick 

här göra diverse ”klipp-och-klistra-övningar” samt presentationer. De jämförde 

klasser som inkluderade digitala medier med klasser som inte gjorde det. Resultaten 

visade att i de klasser där digitala medier användes arbetade eleverna mer 

självständigt och fokuserat under längre perioder, och även lärarnas beteende 

förändrades då de började leda konstruktivt istället för att enbart instruera 

(Skolverket, 2011). 

 

2.5.1. Unos Uno 

 

En studie värd att nämna i sammanhanget heter Unos Uno Årsrapport 2013, som 

utfördes av Grönlund, Andersson och Wiklund vid Örebro Universitet. Uppdraget  
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var: 

1. Identifiera olika effekter som genomförandet av en dator en elev har bidragit 

med. 

2. Identifiera hur elevers resultat, utveckling och lärande påverkas när skolor 

infört en dator en elev. 

3. Urskilja pedagogers roll i en skola där en dator en elev är standard (Förändrad 

roll och arbetssätt). 

4. Ge underlag för hur man bäst inför en dator en elev så att det ger så stora 

effekter som möjligt på elevers lärande. 

5. Bidra till kunskapsutvecklingen kring en dator en elev (s.8). 

 

Under ett års tid gjorde författarna klassrumsobservationer för att se hur arbetstiden 

fördelade sig mellan arbete med eller utan dator eller annan teknik, samt lät elever och 

lärare svara på enkäter (Grönlund m.fl. 2014:1). 

 

Resultaten av Unos Uno-studien visade att En-till-En-projekt kräver att skolans 

arbetsorganisation, -villkor och -processer måste förändras, samt att resultatet mellan 

olika skolor varierade beroende på utformningen av lärmiljön. Det fanns inga positiva 

effekter som var gemensamma för alla skolor, men gemensamt för alla skolor var de 

negativa effekterna ökat arbete för lärarna samt ökade kostnader (Grönlund m.fl. 

2014:3 ff.). 

 

Nedanstående tabell visar tidsanvändningen i klassrummet på gymnasiet (Grönlund 

m.fl. 2014:10): 

 

 

Typ av arbete Andel av tiden 

Enskilt elevarbete där datorn får användas vid behov 19.8% 

Enskilt elevarbete där datorn inte får användas 7.9% 

Enskilt elevarbete där datorn ska användas 22.6% 

Grupparbete där datorn används 18.0% 



Ida	  Jönsson	  
8711262728	   	  
Utbildningsvetenskap	  61-‐90	  
HT2014	  

	   13	  

Grupparbete utan datoranvändning 10.9% 

Lärarledda genomgångar och föreläsningar 20.8% 

 

De förbättringar som eleverna i Unos Uno-studien uppgett är effektivare arbete, att de 

hittar information lättare, samt att de kan arbeta mer självständigt (Grönlund m.fl., 

2014:24). På gymnasiet var 59 % av eleverna under 2013 nöjda med En-till-En-

metoden. 42 % av eleverna ansåg att spel och sociala medier innebar den största 

distraktionen (s. 15). 

 

Enligt lärarna innebar En-till-En förbättringar gällande administration, arbetsmetoder, 

uppgifter till elevernas samt hur uppgifterna bedöms (s. 21). Bland de negativa 

effekterna nämns ökad arbetsbelastning och distraktion av sociala medier som leder 

till störningar i klassrummet (s. 18).  

 

Ytterligare en negativ effekt av datoranvändning är av fysisk karaktär. 30 % av 

eleverna och 50 % av lärarna ansåg att teknikanvändning ledde till stress, huvudvärk, 

samt värk i ögon, huvud och leder (s. 13 ff.). 

 

2.5.2. Anne Mangens studie 

 

En annan intressant studie som i viss mån liknar min egen är gjord av Anne Mangen 

vid universitetet i Stavanger, Norge. Hon har jämfört två grupper som läste en text, 

där en grupp läste den på papper och den andra som PDF-fil på datorn. Syftet var att 

undersöka vilken metod som hade mest positiva effekter på elevernas inlärning. Även 

Mangen gjorde tester, både gällande ordförståelse och ordkunskap (Mangen, 

2013:64). Resultatet av studien visade att de elever som läste texten på papper 

uppnådde ett bättre resultat än de som läste på dator (2013:65). Dessa resultat är 

intressanta i sammanhanget, då de liksom mina egna resultat skiljer sig från övrig 

forskning i ämnet. 
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3. Metod 
 

3.1. Studien 

 

För att undersöka huruvida datorer har en positiv inverkan på inlärningen av ord i 

ämnet svenska, har en jämförande studie mellan två olika inlärningsmetoder utförts: 

den ena där enbart datorer används, och den andra där enbart ordbok, penna och 

papper används. Studien har gjorts på två klasser på samma program, och samma 

gymnasieskola, och varje klass har deltagit i två lektioner var. Då flera av stadens 

friskolor har någon typ av specifik inriktning på sina program valde jag att utföra 

studien på en kommunal gymnasieskola. Anledningen till att det blev just denna var 

helt enkelt att jag fick snabbast svar från dem, samt att läraren som sa att jag gärna 

fick komma till henne hade två klasser som gick samma program, och där antalet 

elever var ungefär lika många i varje klass, därmed ett bekvämlighetsurval.  

 

Under två lektioner, med 20 olika ord för varje lektion, har eleverna fått arbeta med 

20 slumpmässigt utvalda ord och uttryck i syfte att lära sig betydelsen av dem samt att 

stava dem. För att ge en mer rättvis bild av datorernas inverkan på resultaten har båda 

klasserna fått två lektioner var. Den första lektionen lär de sig 20 olika ord, och den 

ena klassen fick använda datorer samt diverse datorbaserade skrivprogram, medan 

den andra klassen enbart fick använda traditionella läromedel såsom ordböcker, 

papper och penna. Eleverna om använde sig av datorer fick inte använda några 

böcker, utan de fann betydelsen av orden på Internet, och skrev ned dem i Microsoft 

Word. Eleverna som använde ordböcker fick inte använda sina datorer alls, utan de 

slog upp alla orden i sina ordlistor och skrev ned dess rätta betydelse på ett papper. 

 

Nästa lektion fick de 20 nya ord att lära sig, men denna gång fick den klass som 

använde datorer förra lektionen inte göra det under denna, och vice versa. Detta är för 

att om jag enbart hade en lektion med två olika klasser, är det möjligt att klassens 

generella färdighetsnivå skulle ha en inverkan på resultaten. Anledningen till att jag 

valde just 20 ord per lektion, är att jag ansåg att det var ungefär så många ord som de 

hinner arbeta med under 60 minuter, vilket var längden på samtliga lektioner. 
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Innan de båda lektionernas start fick varje elev ta ett skriftligt test för att visa hur 

många av orden de kunde betydelsen av samt kunde stava till innan de blivit 

undervisade av mig. Vid lektionens slut fick de ta samma test igen. På så sätt var det 

möjligt att få fram ett resultat för hur många ord varje enskild elev lärt sig under 

lektionens gång. Eftersom det verkligt intressanta i sammanhanget är att se vilken av 

de två klasserna som kom ihåg flest ord efter några veckor, då det man vill uppnå är 

kunskap som fastnar i elevernas långtidsminne, fick eleverna ta ett tredje test fyra 

veckor efter undervisningstillfället. Detta test hade precis samma design som de två 

föregående. 

 

En anledning till varför jag finner datorer vara så intressant i sammanhanget är att de 

kan användas som ett verktyg på många sätt inom språkutbildningen. Till exempel för 

att söka igenom lexikon, undersöka språkliga mönster och förbättra uttal (Svensson, 

2008:53). Dock anser jag själv att eleverna lär sig mycket genom att sitta och slå i 

ordböcker, så det har varit intressant att gräva djupare i vilken av metoderna som 

leder till bäst resultat. Vanligtvis ser eleverna det som oerhört tidsödande att använda 

lexikon, något jag märkt under min praktik. Mobiltelefonen och datorn är mer 

lättillgängliga, och de vill hellre använda den vid översättningen av ord i 

engelskundervisningen. Problemet är att om de vill översätta ett längre stycke och 

enbart klistrar in texten i till exempel Google Translate, kan det gå fel. Som lärare 

märker jag direkt när jag läser elevens text om just detta har skett. 

 

3.2. Lektion där datorer användes som hjälpmedel 

 

Lektionen inleddes med att alla elever fick ta ett individuellt test på de ord som de 

skulle arbeta med under lektionen. Först läste jag upp orden och eleverna skrev ned 

hur de stavades, och sedan fick de en lista med 10 av orden och uppgiften var att välja 

vilket av tre alternativ som var den rätta betydelsen. De övriga 10 orden stod i en spalt 

och jämte stod 10 olika förklaringar, och uppgiften var att dra ett streck mellan ett ord 

och dess rätta betydelse. Resterande delen av lektionen fick eleverna fri tillgång till en 

egen dator samt Internet. Inga ordböcker fick användas, utan enbart online-ordböcker. 
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Vid lektionens slut fick eleverna ta samma test som innan, så att jag kunde få fram ett 

resultat som visade hur många ord varje enskild elev lärt sig under lektionens gång. 

 

3.3. Lektion där ordböcker användes som hjälpmedel 

 

Under den andra lektionen fick eleverna ingen tillgång till datorer. Lektionen inleddes 

på samma sätt som föregående med ett test på elevernas förkunskaper. Därefter följde 

en identisk genomgång av orden. Resterande lektionstid fick eleverna fri tillgång till 

penna, papper och ordböcker. I slutet av lektionen fick även denna klass ta samma 

test, för att visa hur många ord de lärt sig vid lektionstillfället. 

 

3.4. Orden 

 

De ord som jag valde att använda under lektionstillfällena valde jag på grund av att de 

är relativt svåra. (Se bilaga 2). Då syftet med min studie var att undersöka hur många 

nya ord eleverna lärde sig under lektionen, ville jag att det skulle vara ord som 

eleverna inte kunde sedan innan. En del av kunskaperna de ska uppnå är att kunna 

stava orden, och därför har jag även valt en del ord som kanske inte riktigt stavas 

exakt så som de låter. Under lektionen läste jag upp orden, och sedan skulle eleverna 

skriva ner dem så som de trodde att de stavades. Förutom att lära sig stava orden var 

syftet även att eleverna skulle lära sig innebörden av de olika orden. Därför valde jag 

vissa ord som lätt kunde förväxlas med andra ord, för att göra det ytterligare lite 

svårare för dem. 

 

3.5. Testen 

 

För att bättre kunna få en samlad bild av hur många ord eleverna lärde sig under de 

respektive lektionerna, konstruerade jag ett enkelt test (se bilaga 1). De fick ta testet 

innan lektionen, efter lektionen samt fyra veckor senare. Resultaten för varje elev 

fördes in i tabeller så att man översiktlig kunde se hur många ord eleverna lärde sig. 

Sedan jämfördes resultaten mellan testet som togs efter lektionen med testet som togs 

fyra veckor senare. 
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Förutom att lära sig betydelsen av orden ville jag även att eleverna skulle lära sig att 

stava till dem. Därför läste jag upp orden högt för klassen, och sedan fick de skriva 

ner dem så som de trodde att de stavades. Deras ordförståelse testade jag sedan genom 

att fråga vad de olika orden betydde, och de fick välja mellan fyra olika 

svarsalternativ. Den första delen, där jag läser upp orden och de stavar dem, samlas in 

innan vi går vidare till ordförståelsen, då de annars ser på sitt papper hur de ord jag 

frågar efter stavas. 

 

3.6. Bortfall 

 

Några elever deltog inte i alla tester, och har därför har deras resultat tagits bort helt 

vid beräknandet av poängen, för att inte ge en missvisande bild av resultatet. Dessa är 

rödmarkerade i tabellerna. 

 

3.7. Reliabilitet och validitet 

 

För att försäkra mig om att testen verkligen mäter vilket hjälpmedel som leder till det 

mest framgångsrika resultatet, dator eller ordbok, så har jag haft två lektioner med 

varje klass. Om jag enbart haft en lektion, där en klass fick använda datorer och den 

andra ordböcker, så kunde resultaten bero på den generella kunskapsnivån i klassen. 

Det kunde alltså blivit så att den klass som fick lov att använda datorer fick ett bättre 

resultat enbart på grund av att de hade bättre kunskaper i stavning och ordkunskap än 

klassen som använde böcker. 

 

En faktor som spelar roll i sammanhanget är att de elever som kunde fler ord från 

början, fick längre tid på sig att lista ut de övriga ordens betydelse. Dock försökte jag 

motverka detta genom att välja ord som jag ansåg svåra för elever på första året på 

gymnasiet, ord som jag själv kan finna svåra att stava till. Det gick inte helt att 

säkerställa att orden var nya för eleverna, eller att orden i testen hade samma 

svårighetsgrad, men jag valde ord som jag ansåg vara likvärdigt svåra att stava till 

respektive veta betydelsen av. Under själva testen fick eleverna inte ställa frågor, utan  
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de fick använda sig av de hjälpmedel som fanns till hands, antingen datorer eller 

ordböcker. 

 

Ytterligare en sak att överväga var vad som kunde hända med eleverna under de fyra 

veckorna som gick mellan lektionerna och minnestesten. Dels var det stor risk att 

flertalet glömt en stor mängd ord, men även att några av eleverna hade läst in orden, 

precis som de brukar göra med vanliga glosor. Detta fanns det dock inte något sätt för 

mig att motverka. 
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4. Resultat 

 
4.1. Reflektion efter lektionerna 

 

Den första lektionen med den ena klassen, där eleverna fick arbeta med datorer, tog 

de tag i uppgiften med iver. Det verkade som om de var vana vid att använda digitala 

källor i ordkunskap. Några av eleverna hann med att hitta betydelsen av alla orden, 

medan andra hann med ungefär hälften. Samtliga tyckte att det var svåra ord, men jag 

valde dem just av denna anledning då jag ville att orden skulle vara nya för eleverna, 

och att lektionen skulle resultera i att de lärde sig dem. 

 

Under andra lektionen med samma klass, då eleverna fick använda sig av ordböcker, 

penna och papper, upplevde jag att uppgiften möttes av en del protester. De verkade 

inte vara särskilt vana vid att använda ordböcker, och tyckte som väntat att det 

innebar alldeles för mycket omständligt arbete. Betydligt färre elever han med alla 

orden, delvis på grund av att det tog längre tid att leta efter orden i böckerna, och 

delvis för att de inte la ner lika mycket tid på uppgiften. Men sammanfattningsvis var 

detta en väldigt duktig klass som verkade ta uppgifterna på allvar. 

 

Nästa klass fick samma 20 ord som den andra gruppen fick under första lektionen, 

men de fick istället använda sig av ordböcker. Även här protesterade några av dem på 

grund av att de ansåg att det var mycket mer tidskrävande att slå upp orden i böcker. 

Dock gjorde det så gott de kunde. 

 

Lektionen efter fick eleverna resterande 20 ord, och arbetade med hjälp av sina 

datorer. Precis som förra gruppen tog de sig an uppgiften med mer entusiasm. Även 

denna klass jobbade på flitigt. 
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4.2 Klassernas totala resultat 

 

Utförliga tabeller som visar studenternas individuella resultat finns i bilaga 3. 

 

Tabell 4.1. Klass B - Testresultat i stavning och ordbetydelse före och efter lektion nr 

1 – användning av ordböcker 

 

 Före Efter Skillnad 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Total 

poäng 

68 176 130 216 +62 +40 

 
Not: Poängen i tabell 4.1. visar hur många ord av 300 som klass nr 2 kunde stavningen respektive betydelsen av vid lektion nr 1. 

Företestet utfördes vid lektionens start och eftertestet vid lektionens slut. Med skillnad avses hur många ord fler ord elevgruppen 

kunde vid lektionens slut. Gruppen bestod av 15 elever och lektionen utfördes 2014-11-04. 

 

Ovanstående grupp bestod av 15 elever som lärde sig stava till i snitt 4 ord var, och 

betydelsen av i snitt 3 ord var. De kunde betydelsen av mer än dubbelt så många ord 

innan själva lektionen, men under lektionen lärde de sig stava till fler nya ord än de 

lärde sig betydelsen av. 

 

Tabell 4.2. Klass A - Testresultat i stavning och ordbetydelse före och efter lektion nr 

1 – användning av datorer 

 

 Före Efter Skillnad  

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Total 

poäng 

74 167 133 201 +59 +34 

 
Not: Poängen i tabell 4.2. visar hur många ord av 300 som klass nr 1 kunde stavningen respektive betydelsen av vid lektion nr 1. 

Företestet utfördes vid lektionens start och eftertestet vid lektionens slut. Med skillnad avses hur många ord fler ord elevgruppen 

kunde vid lektionens slut. Gruppen bestod av 13 elever och lektionen utfördes 2014-11-03. 
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Denna grupp bestod av 13 elever som lärde sig stava till i genomsnitt 5 ord var, och 

betydelsen av i genomsnitt 3 ord var. De kunde betydelsen av mer än dubbelt så 

många ord gällande betydelse vid lektionens start jämfört med gällande stavning. 

Under lektionens gång lärde de sig dock stava till fler ord än de lärde sig betydelsen 

av. 

 

Tabell 4.3. Klass B - Testresultat i stavning och ordbetydelse före och efter lektion nr 

2 – användning av datorer 

 

 Före Efter Skillnad 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Total 

poäng 

70 156 145 188 +75 +32 

 
Not: Poängen i tabell 4.3. visar hur många ord av 300 som klass nr 2 kunde stavningen respektive betydelsen av vid lektion nr 2. 

Företestet utfördes vid lektionens start och eftertestet vid lektionens slut. Med skillnad avses hur många ord fler ord elevgruppen 

kunde vid lektionens slut. Gruppen bestod av 12 elever och lektionen utfördes 2014-11-07. 

 

Gruppen ovan bestod av 12 elever där de lärde sig stava till i snitt 6 ord var, och 

betydelsen av i snitt 3 ord var. De kunde betydelsen av mer än dubbelt så många ord 

vid lektionens början, och lärde sig stava till dubbelt så många ord än de lärde sig 

betydelsen av under lektionens gång. Av de fyra grupperna lärde sig denna att stava 

till flest ord under lektionens gång. 

 

Tabell 4.4. Klass A - Testresultat i stavning och ordbetydelse före och efter lektion nr 

2 – användning av ordböcker 

 

 Före Efter Skillnad 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Total 

poäng 

60 126 87 131 +27 +5 
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Not: Poängen i tabell 4.4. visar hur många ord av 300 som klass nr 1 kunde stavningen respektive betydelsen av vid lektion nr 2. 

Företestet utfördes vid lektionens start och eftertestet vid lektionens slut. Med skillnad avses hur många ord fler ord elevgruppen 

kunde vid lektionens slut. Gruppen bestod av 10 elever och lektionen utfördes 2014-11-05. 

 

Under denna lektion, bestående av 10 elever, lärde de sig att stava till i snitt 3 ord var, 

och betydelsen av i genomsnitt 1 ord. De kunde betydelsen av dubbelt så många ord 

vid lektionens början, och de lärde sig stava till fler ord än de lärde sig betydelsen av 

under själva lektionen. Denna grupp fick det lägsta resultatet av de fyra grupperna, då 

de endast lärde sig stava till 27 ord samt betydelsen av 5 ord under lektionens gång. 

 

Av tabellerna ovan går det att utläsa hur många ord eleverna kunde stava till 

respektive kunde betydelsen av före och efter lektionerna., samt hur många ord 

eleverna lärt sig under lektionstillfället. Resultaten visade att den grupp som lärt sig 

flest ord under lektion 1, både gällande stavning och betydelsen av orden, var de 

studenter som använt sig av ordböcker. Dock var skillnaden i resultat inte så stor, 

eleverna med ordböcker hade lärt sig att stava till 3 ord fler än gruppen med datorer, 

och lärt sig betydelsen av 6 ord fler. 

 

Under lektion 2 var det däremot gruppen som använde datorer som lärt sig flest ord, 

gällande både stavning och ordförståelse. Vid detta lektionstillfälle fanns det större 

skillnader mellan resultaten, då klassen med datorer lärt sig stava till 75 ord, medan 

klassen med ordböcker enbart lärt sig stava till 27. De med datorer lärde sig 

betydelsen av 32 ord, men de med ordböcker enbart av 5 ord. 

 

Om man ser till resultatet av alla fyra lektioner visar detta att under en lektion där 

datorerna användes för att lära sig stavning lärde sig eleverna 75 nya ord, vilket är det 

bästa resultatet. Det intressanta är dock att den grupp som lärde sig betydelsen av flest 

ord av de fyra grupperna är de som använde ordböcker för att slå upp begreppen. 

 

Då man ser de totala resultaten för varje klass ter sig skillnaderna stora mellan 

grupperna. Om man däremot ser till det genomsnittliga resultatet per elev, är dessa 

resultat i stor utsträckning likvärdiga. Gemensamt för alla 4 lektionerna är att eleverna 

hade bättre förkunskaper när det gällde betydelsen av orden jämfört med gällande  
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stavning av orden. Dessutom lärde samtliga grupper sig stavningen av fler ord under 

lektionens gång, än de lärde sig betydelsen av orden. 

 

4.3. Resultat av minnestest 

 

Tabell 4.5. Antal ord glömda under respektive lektion 

 

 A1 – bok B1 – dator A2 – dator B2 - bok 

 Antal ord glömda i varje klass 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Antal -26 -22 -32 -17 -51 -30 -5 -3 

Snitt  -2 -1,7 -2,5 -1,3 -4,6 -2,7 -0,5 -0,3 

 
Not: Tabell 4.5. visar hur många ord varje grupp glömt under respektive lektion. Med A1 avses klass A och lektion 1, B1 klass B 

lektion 1, A2 klass A lektion 2 och B2 klass B lektion 2. Antal avses det totala antalet ord glömda per grupp, och med snitt avses 

det genomsnittliga antal ord som varje elev glömt. 

 

Tabell 4.5. visar att den grupp som glömt minst antal ord och därmed uppnått det 

bästa resultatet är klass B under lektion nr 2 där eleverna använde sig av ordböcker. 

Om man ser till resultatet av lektion 1 så har båda grupperna glömt ungefär lika 

många ord. Däremot är skillnaderna större gällande lektion nr 2, där exempelvis den 

grupp som använt datorer glömt i snitt 4,6 ord var, medan gruppen som använde 

böcker glömt 0,5 ord var. Gemensamt för alla fyra grupperna är att samtliga glömde 

fler ord gällande stavningen, och de glömde färre ord gällande betydelsen. 

 

4.4. Reflektioner efter minnestesten 

 

Tabellen ovan visar hur många ord eleverna hade glömt bort vid en jämförelse mellan 

testen efter lektionerna och minnestesten fyra veckor senare. Dels visar den det totala 

antalet glömda ord i varje klass, samt i snitt hur många ord varje elev glömt. Under 

lektion 1 hade klassen som använde dator glömt flest ord när det gällde stavning, men  
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de med ordbok hade glömt flest ord gällande betydelsen. Vid detta lektionstillfälle 

visade det sig att nyttan av ordbok gentemot datorer var i stort sätt likvärdig. 

 

Om man däremot studerar resultaten från lektion nummer 2 är skillnaderna betydligt 

större. Klassen som använde sig av datorer glömde totalt 81 ord, medan klassen som 

använde ordböcker endast glömde 8 ord. Att 13 elever glömt endast 8 ord tillsammans 

ger ett snitt på 0,3 ord glömda per elev, och detta är ett mycket bra resultat. 

 

Tabell 4.6. Antal elever antal ord 

 

 A1 – bok B1 – dator A2 - dator B2 - bok 

Antal ord 

glömda 

Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

- 0-3 6 7 11 7 4 3 8 5 

- 4-6 3 1 2 3 4 2  1 

- 7-10 1 1   2 2   

- 11-14  1    1   

+ 1-3 3 2  3  2 1 3 

+ 4-6  1    1 1 1 

 
Not: Tabell 4.6. visar hur många elever i varje klass som glömt ett visst antal ord, både gällande stavning och betydelse, vid ett 

minnestest 4 veckor efter lektionen. X-axeln visar antalet elever och y-axeln visar antal glömda ord. +1-3 samt +4-6 betyder att 

eleverna i denna stapel mindes fler ord vid minnestestet än efter lektionen. A1 betyder klass nr 1 samt lektion nr 1, B1 betyder 

klass nr 2 lektion nr 1, A2 betyder klass 1 lektion nr 2 och B2 betyder klass nr 2 lektion nr 2. 
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  Diagram 4.1. Stavning, antal ord glömda efter 4 veckor 

 
 

Not: Diagram 4.1. visar hur många elever som glömt stavningen till ett visst antal ord vid ett minnestest 4 veckor efter lektionen. 

X-axeln visar antalet elever och y-axeln visar antal glömda ord. +1-3 samt +4-6 betyder att eleverna i denna stapel mindes fler 

ord vid minnestestet än efter lektionen. A1 betyder klass nr 1 samt lektion nr 1, B1 betyder klass nr 2 lektion nr 1, A2 betyder 

klass 1 lektion nr 2 och B2 betyder klass nr 2 lektion nr 2. 

 

Av ovanstående stapeldiagram går att utläsa att det i varje klass var vanligast att 

glömma mellan 0-3 ord vid ett minnestest 4 veckor efter lektionen. Denna företeelse 

var vanligast i klass 2 under den första lektionen, där eleverna fick använda datorer. 

Den grupp som avviker från de övriga är klass 2 under lektion nr 2, där de fick 

använda sig av datorer. Här finns en elev som kunde 1-3 ord fler på minnestestet samt 

1 elev som kunde 4-6 ord fler på minnestestet. 
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Diagram 4.2. Betydelse, antal ord glömda efter 4 veckor 

 

 
Not: Diagram 4.2. visar hur många elever som glömt betydelsen av ett visst antal ord vid ett minnestest 4 veckor efter lektionen. 

X-axeln visar antalet elever och y-axeln visar antal glömda ord. +1-3 samt +4-6 betyder att eleverna i denna stapel mindes fler 

ord vid minnestestet än efter lektionen. A1 betyder klass nr 1 samt lektion nr 1, B1 betyder klass nr 2 lektion nr 1, A2 betyder 

klass 1 lektion nr 2 och B2 betyder klass nr 2 lektion nr 2. 

 
Stapeldiagram 4.2. visar, liksom diagram 4.1, att de flesta elever har glömt betydelsen 

av 0-3 ord vid ett minnestest 4 veckor efter lektionen. Skillnaden mot resultatet i 

diagram 4.1, som gällde stavning, är att i detta diagram som behandlar resultaten 

gällande betydelse finns det betydligt fler elever som minns fler ord vid minnestestet 

än vid själva lektionens slut. 
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5. Slutsats och diskussion 

 
Resultaten av före- och eftertesterna (se bilaga 3) visar att under lektion 1 fick 

eleverna som använde ordböcker det bästa resultatet, medan eleverna som fick bäst 

resultat under lektion 2 var de som använde sig av datorer. Jag trodde personligen att 

det skulle vara enklare att urskilja ett mönster, där antingen datorn eller ordboken var 

det bästa verktyget. Slutsatsen jag har dragit av detta är att när det gäller 

korttidsminnet så är datorer och böcker verktyg med likvärdig positiv inverkan på 

inlärningen. 

 

Om man däremot studerar resultaten från minnestesten är skillnaderna betydligt 

större. I en av klasserna har de 13 eleverna som använt sig av datorer glömt bort totalt 

50 ord, medan när de använde ordbok glömde bort endast 8 ord i hela klassen, ett snitt 

på enbart 0,3 ord per elev. Det ter sig som så att användandet av ordböcker gör att 

kunskapen lagras i elevernas långtidsminne på ett mer effektivt sätt. 

 

Frågan är då varför detta sker? Personligen tror jag att det beror delvis på att vid 

användandet av böcker så arbetar eleverna med orden på ett mer ”aktivt” sätt. Med det 

menar jag att de använder sig av en bok där de måste slå upp orden alfabetiskt, vilket 

kräver mer tankeverksamhet än att bara skriva in ordet i ett digitalt lexikon, samt att 

de skriver ner orden med penna och papper istället för på datorn. När jag själv ska 

studera, till exempel inför en tenta, skriver jag alltid ner anteckningarna för hand 

innan jag skriver dem på datorn. Anledningen till detta är att det då, på något sätt, 

känns som om att när jag skriver ut ordet på pappret skriver jag samtidigt ”in” det i 

mitt minne. Den aktiva handlingen att skriva ut ordet med pennan gör att det känns 

som om jag minns det bättre. 

 

På vissa skolor, bland annat en som jag själv praktiserat på, används inga böcker 

överhuvudtaget. Eleverna får istället varsin dator som de använder i alla skolämnen, 

och vid de sällsynta tillfällen som lärarna vill använda sig av böcker kopierar de upp 

de kapitel de vill använda och delar ut till eleverna. Den här studien visar tydligt på de  
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positiva effekter på inlärningen som böcker verkligen har, och jag anser att det är 

viktigt som lärare att inte ha en övertro på att endast använda datorer. 

 

Den litteratur och de rapporter jag läst under behandlingen av tidigare forskning, har 

jag hittat en stor mängd information om de fördelar som finns med att implementera 

datorer i undervisningen. I relation till dessa forskningsresultat måste jag säga att jag 

är lite förvånad över hur pass mycket bättre resultat eleverna med lexikon uppnådde 

under mina lektioner, jämfört med eleverna med datorer. 

Mangen nämner i sin studie Noyes och Garlands experiment från 2003 gällande 

läsförståelse. Deras slutsats var att datorskärmens egenskaper, till exempel 

uppdateringsfrekvens och höga nivåer av växlande kontrast och ljusstyrka interfererar 

med kognitiv bearbetning för långtidsminnet (2013:62). 

Det finns ett stort antal inlärningsteorier som är värda att nämna i sammanhanget. En 

teori som är förespråkare för användandet av verktyg vid inlärning är behaviorismen. 

Exempelvis konstruerades undervisningsmaskiner som gav omedelbar förstärkning 

samt gjorde att eleven kunde arbeta i sin egen takt (Skinner, 2008:28). 

Vygotsky är förespråkare för det sociokulturella perspektivet, där användandet av 

redskap och verktyg är centralt. Lärande går i stor utsträckning ut på att vi lär oss 

hantera de olika verktyg som ingår i vår kultur. Det finns olika användningssätt, dels 

är de medel för en aktivitet som hjälper till med hur något görs, och dels underlättar 

och stöttar de själva aktiviteten, det som ska göras (Bergman & Swenn, 2008:4). 

Detta perspektiv stöder såväl användandet av böcker som användandet av datorer, då 

båda dessa är verktyg för att nå målet: inlärning av ny kunskap. Själv är detta det 

perspektiv jag stödjer, då jag anser att social interaktion mellan elever är vitalt för en 

framgångsrik undervisningssituation. 

Trots att det verkar som om tillgången till en egen dator i skolan kan förbättra 

elevernas arbetsinsats och resultat, innebär det även en distraktion. Förutom 

ordbehandlingsprogram och en mängd information får eleverna även fri tillgång till 

Spotify, Youtube, Facebook och andra sociala medier. Nordmark har i en serie  
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intervjuer fått veta av vissa elever att de faktiskt föredrar att skriva på papper med 

penna eftersom de då inte kan gå ut på hemsidor eller använda sig av sociala medier  

(2014:163). Även Skolverket har uppmärksammat detta, och skriver att såväl lärare 

och elever själva klagar i enkäter och samtal över koncentrationssvårigheter och att en 

del börjar surfa eller ägna sig åt Facebook istället för att ta tag i det som ska göras på 

lektionerna (Skolverket:2012). 

 

Under min praktik på en gymnasieskola där En-till-En-metoden tillämpades, ägnade 

min handledare 15-20 minuter av varje lektion åt att få eleverna att stänga ner locket 

på sina datorer och lyssna på hennes genomgång. När jag höll min egen lektion gjorde 

jag inte detta, utan bad de stänga ner sina datorer men tjatade inte mer på de som inte 

gjorde det. Efteråt, när jag skulle få feedback från min handledare, fick jag kritik för 

att inte ha väntat in alla elever. Min åsikt är dock att med frihet kommer ansvar – 

alltså är det upp till eleverna själva att se till att de hänger med på genomgångarna. 

Jag tänker inte ägna en tredjedel av mina lektioner åt att tjata. 

 

En sak jag lärt mig under arbetet med denna uppsats är att lärarens roll är oerhört 

viktig i undervisningssituationer där elever använder sig av datorer och annan teknik. 

Om läraren helt kliver åt sidan och lämnar över hela ansvaret till eleverna, leder detta 

ofta till att tiden ägnas åt surfande som inte alls har med skolan att göra. Enligt Unos 

Uno-rapporten som behandlats i min teoretiska bakgrund så är det inte bara lärarna 

som ser sociala medier som en distraktion, utan även eleverna. Jag tror även att elever 

alltid innerst inne vill att läraren ska leda dem rätt, även om de kanske inte säger det 

högt alla gånger. 

 

Då jag läst den tidigare forskning som finns inom ämnet datoranvändning i skolan, 

har jag upptäckt att det inte verkar finnas några studier där man jämför 

datoranvändning gentemot användningen av böcker. Även Skolverket har 

uppmärksammat detta i sin artikel ”It i skolan kräver kritisk analys”, då de skriver att 

även om lärare, elever och föräldrar tror att digitala medier bidrar till att förbättra 

skolresultaten finns det få oberoende utvärderingar som jämför utbildningsmiljöer  
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med respektive utan it. Därför anser jag att resultaten av denna studie är viktiga att 

beakta. 

 

Att jag som framtida lärare kommer att implementera datoranvändning i min 

undervisning, både för egen del och för eleverna, är för mig en självklarhet. I dagens 

samhälle måste lärare såväl som elever ha goda kunskaper i informationsteknik för att 

överhuvudtaget kunna vara delaktiga i samhället. Utmaningen ligger i att få med sig 

alla elever men även lärarna, så att även de som är ”motståndare” till datoranvändning 

inser fördelarna. 

 

Själv har jag alltid varit en förespråkare för vikten av böcker. Jag anser att det finns så 

mycket kunskap att hämta i böcker, gällande grammatik såväl som ordkunskap, 

läsförståelse och förbättring av det egna skrivandet. Därför måste jag säga att jag är 

positivt överraskad av den positiva effekt på inlärningen som min studie visat att 

böcker faktiskt har. Dock har arbetet med denna studie gjort att jag insett att många 

elever drar fördel av att använda en dator istället för en ordbok. Jag kommer nog 

aldrig förkasta användandet av böcker helt, utan min avsikt är att kombinera 

undervisningssätten, så att eleverna får lära sig att behärska datorer såväl som böcker. 

 

Problemformuleringen för denna uppsats var: 

	  

1. Vilka skillnader mellan de två inlärningsmetoderna kan upptäckas direkt efter 

genomförd inlärning? 

2. Vilka skillnader mellan de två inlärningsmetoderna kan upptäckas 4 veckor 

efter inlärning? 

 

Gällande den första frågan kan jag konstatera att det inte finns några särskilt stora 

skillnader mellan de två metoderna gällande transferering till korttidsminnet. Testen 

som eleverna gjorde direkt efter lektionen visar på ett likvärdigt resultat mellan de 

grupper som använde ordböcker och de som använde datorer. Det ter sig som om de  

båda respektive verktygen har lika goda positiva effekter på den omedelbara 

inlärningen. 
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Skillnaderna är däremot större om man studerar resultaten från testen som togs fyra 

veckor efter lektionen. Här fick eleverna som använde ordböcker ett bättre resultat, då 

de mindes fler ord än de elever som använt ordböcker. Detta är det mest intressanta 

resultatet, då det som vi som kommande lärare är ute efter är på vilket sätt vi kan 

utforma undervisningen så att eleverna minns kunskaperna under en lång tid. För att 

besvara den sista frågan så är det ordböcker som ger bäst utbyte på lång sikt, medan 

såväl böcker som datorer ger bra utbyte på kort sikt.  
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Bilaga 1 
 

Orden jag valde att använda var följande: 

 

Lektion 1 

Genre 

Ekipage 

Själ 

Abonnent 

Buskage 

Kommission 

Logi 

Konsult 

Traditionell 

Hierarki 

Preferens 

Medicin 

Ampere 

Kurage 

Pedagogik 

Läckage 

Professionell 

Konkurrens 

Incitament 

Korrespondent 

 

Lektion 2 

Accelerera 

Asymmetrisk 

Broschyr 

Konferencier 
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Egocentriker 

Schalottenlök 

Farmaceut 

Fascination 

Transcendens 

Illitterat 

Fotogen 

Obscenitet 

Narcissist 

Hisnande 

Scharlakansfeber 

Immigrant 

Kamouflage 

Renässans 

Manschauvinism 

Paradoxal 
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Bilaga 2 

 
Test – Lektion 1 

 

Markera den korrekta betydelsen av ordet 

1. Genre 

a)   sort  b) repetition  c) minne 

2. Ekipage 

a) packning b) paket  c) åkdon  

3. Själ 

a) anledning b) att sno något c) ande 

1. Abonnent 

a) prenumerant b) telefonväxel c) annons 

5. Buskage 

a) häck  b) buske  c) skog 

6. Kommission 

a) sällskap b) hälsotillstånd c) nämnd 

7. Logi 

a) hyra  b) mat och husrum c) stuga 

8. Konsult 

a) arbetsledare b) rådgivare  c) chef 

9. Traditionell 

a) klassisk b) högtidlig  c) gammal 

10. Hierarki 

a) ordning b) kungafamilj  c) rangordning 
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Matcha orden med rätt förklaring. Dra streck emellan. 

 

Accelerera    Någon som bara bryr sig om sig själv 

Asymmetrisk    Ett informationsblad 

Broschyr    Apotekare 

Konferencier    Någon som inte kan skriva 

Egocentriker    Att öka farten 

Schalottenlök    Oregelbunden 

Farmaceut    Ingrediens i matlagning 

Fascination    Programledare 

Transcendens    Intensivt intresse 

Illitterat    Andlig 
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Test - Lektion 2 

 

1. Preferens 

a) fördel  b) nackdel  c) förkärlek 

2. Medicin 

a) läkemedel b) vaccin  c) spruta 

3. Ampere 

a) batteri  b) strömstyrka  c) ljusstyrka 

4. Kurage 

a) feghet  b) förvirring  c) mod 

5. Pedagogik 

a) undervisning b) undermening c) lära 

6. Läckage 

a) täthet  b) otäthet  c) densitet 

7. Professionell 

a) nybörjare b) professor  c) yrkesmässig 

8. Konkurrens 

a) rivalitet b) bankrutt  c) samarbete 

9. Incitament 

a) sporre  b) inriktning  c) åsikt 

10. Korrespondent 

a) reporter b) programledare c) sekreterare 
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Matcha orden med rätt förklaring. Dra streck emellan. 

 

Fotogen    Egoist 

Obscenitet    Invandrare 

Narcissist    Förklädnad 

Hisnande    Lysolja 

Scharlakansfeber   Motsägelsefull 

Immigrant    Oanständighet 

Kamouflage    Pånyttfödelse 

Renässans    Rafflande 

Manschauvinism   Sjukdom 

Paradoxal    Mäns överlägsenhet 
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Bilaga 3 
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A1bok Före Efter Skillnad Minnestest Skillnad 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Student 

1 

1 14 9 16 +8 +2 3 15 -6 -1 

Student 

2 

6 18 9 16 +3 -2 8 15 -1 -1 

Student 

3 

2 5 8 10 +6 +5 4 9 -4 -1 

Student 

4 

1 5 5 11 +4 +6 2 4 -3 -7 

Student 

5 

8 9 12 8 +4 -1 10 14 -2 +6 

Student 

6 

8 15 12 18 +4 +3 6 7 -6 -11 

Student 

7 

4 12 7 17 +3 +5 6 12 -1 -5 

Student 

8 

2 14 5 17 +3 +3     

Student 

9 

3 7 4 9 +1 +2 3 9 -1 0 

Student 

10 

8 13 11 20 +3 +7 12 17 +1 -3 

Student 

11 

4 11 10 14 +6 +3     

Student 

12 

9 17 9 17 0 0 12 18 +3 +1 

Student 

13 

8 16 13 19 +5 +3 12 19 -1 0 

Student 

14 

2 10 10 10 +8 0 2 11 -8 +1 

Student 

15 

2 10 6 14 +4 +4 8 13 +2 -1 
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Total 62 151 115 185 +53 +34 89 163 -26 -22 
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B1 dator Före Efter Skillnad Minnestest Skillnad 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Student 

1 

6 16 12 18 +6 +2 10 19 -2 +1 

Student 

2 

3 9 10 15 +7 +6 6 12 -4 -3 

Student 

3 

2 12 5 13 +3 +1 4 11 -1 -2 

Student 

4 

10 18 13 20 +3 +2 10 17 -3 -3 

Student 

5 

4 12 8 16 +4 +4 6 13 -2 -3 

Student 

6 

10 17 12 16 +2 -1 10 18 -2 +2 

Student 

7 

8 13 12 16 +4 +3 9 16 -3 0 

Student 

8 

5 14 12 17 +7 +3 9 15 -3 -2 

Student 

10 

7 13 11 15 +4 +2 8 15 -3 0 

Student 

11 

5 15 13 19 +8 +4 12 18 -1 -1 

Student 

12 

2 3 8 7 +6 +4 5 5 -3 -2 

Student 

13 

6 10 9 20 +3 +10 9 15 0 -5 

Student 

14 

6 15 8 9 +2 -6 3 10 -5 +1 

Totalt 74 167 133 201 +59 +34 101 184 -32 -17 
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A2,dator Före Efter Skillnad Minnestest Skillnad 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Student 

2 

8 13 16 17 +6 +4 11 15 -5 -2 

Student 

4 

2 8 13 15 +11 +7 3 7 -10 -8 

Student 

5 

7 16 11 13 +4 -3 7 14 -4 +1 

Student 

6 

7 16 16 18 +9 +2 6 6 -10 -12 

Student 

7 

4 14 12 18 +8 +4 7 14 -5 -4 

Student 

8 

4 15 11 17 +7 +2     

Student 

9 

4 11 6 15 +2 +4 6 10 0 -6 

Student 

10 

8 15 16 20 +8 +5 12 14 -4 +7 

Student 

12 

9 17 10 10 +1 -7 9 17 -1 -7 

Student 

13 

7 13 18 20 +11 +7 12 19 -6 -1 

Student 

14 

3 8 3 10 0 +2 1 9 -2 -1 

Student 

15 

7 10 13 15 +6 +5 10 16 -3 +1 

Totalt 66 141 134 171 +68 +30 83 141 -51 -30 
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B2,bok Före Efter Skillnad Minnestest Skillnad 

 Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse Stava Betydelse 

Student 

1 

8 17 10 18 +2 +1 10 18 0 0 

Student 

2 

5 8 8 10 +3 +2 6 9 -2 -1 

Student 

3 

2 7 4 11 +2 +4 5 12 +1 +1 

Student 

4 

7 13 6 14 -1 +1 11 18 +5 +4 

Student 

5 

7 11 9 15 +2 +4 8 13 -1 -2 

Student 

7 

7 15 13 16 +6 +1 11 15 -2 -1 

Student 

8 

8 16 12 17 +4 +1 9 15 -3 -2 

Student 

9 

8 12 8 14 0 +2 7 9 -1 -5 

Student 

11 

5 18 10 14 +5 -4 9 15 -1 +1 

Student 

14 

3 9 7 2 +4 -7 6 4 -1 +2 

Totalt 60 126 87 131 +27 +5 82 128 -5 -3 
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Bilaga 4 

 
Orden jag valde att använda var följande: 

 

Lektion 1 

Genre 

Ekipage 

Själ 

Abonnent 

Buskage 

Kommission 

Logi 

Konsult 

Traditionell 

Hierarki 

Preferens 

Medicin 

Ampere 

Kurage 

Pedagogik 

Läckage 

Professionell 

Konkurrens 

Incitament 

Korrespondent 

 

Lektion 2 

Accelerera 

Asymmetrisk 

Broschyr 

Konferencier 

Egocentriker 
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Schalottenlök 

Farmaceut 

Fascination 

Transcendens 

Illitterat 

Fotogen 

Obscenitet 

Narcissist 

Hisnande 

Scharlakansfeber 

Immigrant 

Kamouflage 

Renässans 

Manschauvinism 

Paradoxal 
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