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Abstract   

 

We live in a society that is constantly developing and where technology is getting a more 

major roll. The school is a very important part of our society and should therefore develop in 

pace with the surrounding society. Having this in our thoughts we decided that our purpose 

for this case study should be to study the importance of technology in a learning environment 

for seventh graders in a specific school. To be able to find this out, we have used 

constructivism and sociocultural perspective on learning. We have gathered our empirical 

data for the study through participant observations and a focus group interview. We have also 

taken part of prior researches on the matter of the importance of computer using for the 

pupils learning. The results that have been presented are contradictory. The conclusion of our 

case study is that the use of computers is meaningful for the students participating in this case 

study. However the interest and knowledge of the pedagogue for technology affects the 

extent of using it in the classroom. Another important factor for the significance of computers 

in teaching is how the computers are placed in the school and in the classroom.   

 

Keywords: Using of computer, ICT, Constructivism, Learning, Sociocultural perspectiv, 
Technology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammandrag 

 

Vi lever idag i ett ständigt utvecklande samhälle där teknologin får en allt större roll. Skolan 

är en viktig del av vårt samhälle och borde därmed utvecklas i takt med samhället. Med detta 

i tankarna har syftet med vår fallstudie varit att undersöka teknikens betydelse i en lärande 

miljö bland elever i årskurs 7, i en specifik skola. För att kunna ta reda på detta har vi utgått 

från ett konstruktivistiskt samt ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Genom deltagande 

observationer och en fokusgruppsintervju har vi samlat in empiri till vår studie. Vi har också 

tagit del av tidigare forskning som behandlar frågan om vad datoranvändningen har för 

betydelse för elevers lärande. Resultaten som har presenterats är motsägelsefulla. Det resultat 

vi har fått fram i vårt specifika fall är att datoranvändningen har betydelse men att 

pedagogens intresse och kunskap inom tekniken påverkar i vilken omfattning den används i 

undervisningen. En annan viktig faktor för vilken betydelse datorerna får i undervisningen är 

datorernas placering i skolan.  

 

 

Nyckelord: Datoranvändande, Digital kompetens, IKT, Konstruktivistiskt perspektiv, 

Lärande, Sociokulturellt perspektiv, Teknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Nu är vår uppsats klar och vi är nöjda med resultatet. Detta hade inte varit möjligt utan de 

elever och lärare som har deltagit i vår undersökning. Vi är tacksamma att vi fick besöka och 

observera dem i deras dagliga arbete i skolan. Ett stort tack vill vi också ge vår handledare 

Sofia Lundmark för all hjälp och goda råd under examensarbetet. Tack till alla som har hjälpt 

oss med detta arbete! 

Vi vill också passa på att tacka Christina Rodell Olgac för ditt tillmötesgående då vår 

handledare tyvärr blev sjuk. 

TACK! 

 

Florineta Alija och Malin Thörnblom 
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1. Inledning  

 

Kännetecknande för det samhälle vi lever i är den enorma och ständigt växande 

informationstekniken och datorkommunikationen. Vi använder dagligen olika former av 

informationsredskap. Till exempel skickar vi e-post till varandra och vi hämtar information 

om olika saker från webben. Vi vågar påstå att datorer och IT har blivit en naturlig del av våra 

liv i västvärlden och vi tror att de flesta av oss också anser att det bör vara en självklarhet i 

skolan och undervisningen. Frågan om IT i skolan kommer att påverka och förändra 

undervisning samt lärande är en pågående debatt. Att lärandet blir effektivare och bättre är 

åsikter som kan kopplas till debatten om vad som händer när Informations- och 

kommunikationsteknik, IKT, får plats i undervisningen. Andra hävdar att IKT kommer att 

vända upp och ner på lärandet och att pedagogernas och skolans roll inte längre blir lika 

självklar.  

 

Många anser att skolan idag inte längre har monopol på kunskap och att den nya tekniken 

också ställer nya krav på lärande. Från att ha handlat om att lära sig faktakunskaper innantill, 

medlat från lärare till elev, till att handla om färdigheter som att kunna sovra bland all den 

information vi mötas av varje dag. Att utveckla ett slags kritiskt förhållningssätt och en 

förmåga att värdera sakligheten och äktheten i allt vad media och Internet erbjuder. Skolan 

bär med sig ett arv av traditioner som sträcker sig tusentals år bakåt i tiden och som än idag 

kännetecknar delar av undervisningen. Men det håller på att ske en förändring från den 

traditionella skolan, styrt av pedagog och lärobok, till ett mer sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Med andra ord ett lärande där eleven blir producent av kunskap istället för 

konsument. Fokus har också flyttat från att undervisa om datorer till att undervisa med 

datorer, som ett redskap bland många andra (Skolverket, 2000).   

 

Vi har valt att skriva om datorernas betydelse för elevernas lärande då vi som blivande lärare 

anser att datorerna har fått en allt större roll i våra och elevers liv. Vi tycker att datorer och 

andra liknande artefakter kan hjälpa oss som lärare till att lära elever och till att motivera dem. 

Myndigheten för skolutveckling tar upp Vahl barneskole, Jordal ungdomsskole och 

Elvebakken videregående skole i Olslo, som alla har deltagit i ett fyraårigt projekt �IKT i 

flerkulturelle skoler�. (Myndigheten för skolutveckling, 2007:1) Resultatet av detta projekt 

blev att eleverna blev mer motiverad till lärande och ökade sina kunskaper i IT � användning, 
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då det har blivit ett naturligt verktyg. På det organisatoriska planet har skolorna blivit mer 

flexibla, de har förändrat sina samarbetsklimat samt stärkt sina kollektiva identiteter. 

 

Vi har under vår utbildning haft möjlighet att vara ute på olika skolor och genomföra vår 

verksamhetsförlagda utbildning. I dessa skolor har vi vid olika tillfällen sett elever som saknar 

motivering eller lärare som har svårt att förklara saker på ett, för eleverna, begripligt sätt. Vi 

har sett elever som har oerhörd kunskap inom tekniken och andra som har ett enormt intresse. 

Vi tror att istället för att förbjuda eleverna att använda datorer så skall man uppmuntra dem 

till att använda dem bland många andra som hjälpmedel i lärandet. Datorer är något som i 

stort sätt alla elever kan behärska. De tycker det är kul och det ligger �i tiden�. Vi tror också 

att elever kan lätt med hjälp av datorn och Internet få fram information om saker som de inte 

förstår eller vill fördjupa sig i.  

 

Vi båda två är flitiga användare av datorer i vårt lärande men vi har också många syskon 

tillsamman som också finner datoranvändningen betydelsefull. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Medier är en viktig del av ungars vardag. Många studier visar att unga idag använder media 

allt flitigare. De använder mest datorer och Internet till att framför allt kommunicera via olika 

hemsidor som till exempel lunarstorm. Bland annat medierådet har gjort omfattande studier 

kring unga och dess medieanvändande. 

 

Medierådet är en kommitté inom regeringskansliet som jobbar med barn och ungdomar och 

deras mediesituation samt med frågor som rör mediepåverkan. De har gjort undersökningar 

kring barns och ungdomars användning och upplevelser av olika medier. Resultaten har de 

redovisat i en rapport som heter Ungar och Medier 2006, som är en uppföljning av Ungar och 

Medier 2005. De har intervjuat 2000 barn och ungar mellan 9 och 16 år gamla. 

Undersökningen är delad så att de som är mellan 9 och 12 år gamla kallas barn och de som är 

mellan 12 och 16 år gamla kallas unga. Då vår fokusering är på årskurs 7 vilket innebär att de 

är runt 13, 14 års ålder så hamnar dem inom kategorin unga. Därför kommer vi att använda 

oss av den gruppens undersökningar.  
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I dag interagerar vi alla med teknologi i vårt vardagliga liv, vare sig det är hemma, i skolan 

eller på jobbet. Många av oss har till exempel någon form av teknologi i våra hem. Det kan 

bland annat vara en dator som man använder sig av för att göra läxor eller hitta information 

om olika intresseområden. Medierådet har frågat de unga om sina rum och det visade sig att 

44 % hade datorer i sina rum (Medierådet, 2006:14-16). På fritiden sysselsätter sig hela 63 % 

av de unga med Internet, surfar, chattar och 64 % ägnar sig åt att göra läxor (Medierådet, 

2006:18-19). 

 

Den här rapporten visar att mediekonsumtionen är väldigt hög bland unga. Majoriteten av de 

unga använder Internet varje dag och ca en tredjedel använder den 3-4 gånger i veckan. 

(Medierådet, 2006:22-23) Det skiljer sig också åt på antalet timmar som de unga tillbringar 

ute på Internet. Det varierar allt från 1-2 timmar per dag till 5 timmar eller mer (Medierådet, 

2006:22-25). Enligt oss så tyder detta på att de unga är välorienterade i den teknologiska 

världen och att de kan behärska IKT.  

 

Då de unga blir allt mer självständiga vid den här åldern, som är mellan 12 och 16 års ålder,  

så använder 72 % Internet själva och 14 % använder den tillsammans med någon annan. 

(Medierådet, 2006:24-26) Dessa svar varierar då många av de unga har olika regler vad det 

gäller Internetanvändning. Majoriteten har någon form av regel i hemmet. Det kan handla om 

tillexempel hur länge de får använda Internet och vad man får göra på Internet (Medierådet, 

2006: 44). 

 

De unga har också fått frågan om vad de gör på Internet och 80 % av dem svarade att de 

chattar, 56 % spelar spel, 46 % gör läxor och skolarbete, 45 % surfar för nöjes skull och 34 % 

mejlar. (Medierådet, 2006:46) Se figur 2, som vi själva har konstruerat utifrån informationen 

från Medierådet (2006). 
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Figur 2: Figuren visar vad de unga gör på Internet. Eleverna fick kryssa för 

 fem svarsalternativ.  

 
 

1.2 Syfte 

 

Vårt syfte är att med ett konstruktivistiskt samt ett sociokulturellt perspektiv undersöka 

teknikens betydelse i en lärande miljö.  

 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Utifrån vårt syfte och i samråd med vår handledare samt i relation till uppsatsens omfattning 

har vi valt att genomföra vår undersökning i en F -9 skola (förskola till årskurs 9) i en 

Stockholms förort som erbjuder eleverna olika profiler, bland annat IT � profil. 

Vi har fokuserat både på en IT-klass och på en, vad vi kallar för, �traditionell klass�. Detta är 

ett medvetet val från vår sida och vår avsikt har inte varit att genomföra en kvasiexperimentell 

studie (Bryman, 2002:54-55) där vi jämför ett datorstött lärande med ett �traditionellt� 

lärande. Vi har observerat två olika klasser med helt olika förutsättningar för att vi lättare ska 

kunna se betydelsen av datoranvändning i undervisningssammanhang. Med olika 

förutsättningar menar vi att eleverna i den ena klassen har tillgång till datorer under nästan 

varje lektionstillfälle medan den andra klassen sällan får tillgång till datorer i undervisningen. 

Det är heller inte vår avsikt att säga att den ena utformningen för den pedagogiska 
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verksamheten är bättre än den andra. En annan viktig skillnad i förutsättningar handlar om de 

respektive pedagogernas olika inställningar till och kunskaper om interaktiva läromedel. 

 

 

1.4 Frågeställning 

 

Vilken betydelse har datoranvändandet i undervisningen för elever i åk 7 i en skola belägen i 

en Stockholmsförort? 

 

 

1.5 Begrepp 

 

Mediering � Det sätt man  förmedlar kunskap mellan varandra, genom att använda sig av 

fysiska och intellektuella redskap för att få en bild av sin omvärld (Säljö, 2000:81). 

 

IKT - informations och kommunikationsteknik. Det är den delen av IT som gå ut på 

kommunikation mellan människor och mellan verktyg. Det är en teknik för att samla in 

information, bearbeta information samt lagra och distribuera information.   

 

Digital kompetens � LIKA (ett projekt som Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), 

Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Kungl. Musikhögskolan (KMH) och Kungl. Tekniska 

Högskolan (KTH) har skapat för att se till att digital kompetens ingår i lärarutbildningen. 

Detta med stöd av KK-stiftelsen) definierar det, som att en student skall kunna planera, 

genomföra och utvärdera lärande då digitala verktyg används efter avslutat utbildning  

(http://www.likadigital.se/omlika/digital_kompetens.asp). 

 

Lärande � till vardags kan man sammanfatta begreppet till mänskliga kunskapsprocesser. I 

skolan däremot ses lärande som en förväntad effekt av de pågående aktiviteterna. Lärandet 

bör ses som en ständigt pågående process genom hela livet (Lundmark, 2 000:15).  

 

Livslångt lärande � begreppet inkluderar lärandets processkaraktär som innebär att människor 

definierar och omdefinierar det hon möter i vardagen som i sin tur påverkar hennes beredskap 

att möta �nya� saker (Lundmark, 2 000:16).  
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Adaptionsprocess � �Genom adaptionsprocessen anpassar individen sitt tänkande för att ta 

in ny information och nya erfarenheter. Detta sker med hjälp av processerna assimilation och 

ackommodation�  (Granberg & Ohlsson, 2004:20). 

 

Assimilation � �Genom assimilation läggs nya erfarenheter till de erfarenheter som individen 

redan har, utan att individens kognitiva scheman behöver ändras. Omgivningen är begriplig� 

(Granberg & Ohlsson, 2004:20). 

 

Ackommodation � �Genom ackommodation modifierar individen sina kognitiva scheman för 

att anpassa dem efter den yttre omgivningen. Individen måste förändra sin kunskap för att 

kunna förstå omgivningen� (Granberg & Ohlsson, 2004:20). 
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2. Litteraturgenomgång 

 

I följande avsnitt har vi för avsikt att i korta drag beskriva teknikens utveckling inom IKT. Vi 

vill också illustrera hur undervisningskulturen i den svenska skolan sett ut genom tiderna och 

hur den ser ut idag samt i vilken utsräckning datorer används i skolan. Därefter följer en 

redogörelse för vilket uppdrag regeringen kräver att skolan följer. Vi har valt ut delar av den 

läroplan som omfattar det obligatoriska skolväsandet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 

94) som vi anser har relevans för vårt syfte med undersökningen.  

 

 

2.1 Den tekniska utvecklingen inom IKT 

 

Den information som redovisas nedan är en sammanfattning av den tekniska utvecklingen 

inom IKT � området som finns publicerat i �IT i skolan mellan vision och praktik � en 

forskningsöversikt� (Skolverket, 2000). 

 

Redan från början har kommunikationen varit central inom datortekniken, men det är först nu 

under det senaste decenniet som den blivit en central nyttighet som datorerna erbjuder. Mellan 

1950- och 1970- talet kunde datorerna utföra en sak i taget. Den starkaste påverkan på 

samhället hade datatekniken genom stora centraliserade system för administration som 

användes av staten eller olika företag. Centraliserade time-sharing system introducerades på 

70-talet, med många terminaler mot en central dator. Detta ledde till en mer ökad och 

tillgänglig datorkraft som också de första skolorna fick tillgång till. Dessa system resulterade 

också i kommunikation mellan olika användare och de första e-postsystemen växte fram. 

Under senare halvan av 70- talet kom så kallade �mini-, hobby- och persondatorer� och varje 

användare hade sin egen dator. Systemen var väldigt enkla och den som hade ett tekniskt 

intresse kunde utan större problem lära sig att kontrollera sin dator samt hela 

operativsystemet. Datorn kom mer och mer att ses som en kontorsmaskin och man började 

introducera datorer i skolan för annat syfte än rent datatekniskt.  

 

I och med att datorerna var väldigt begränsade samt svåra att underhålla började nätverk 

mellan datorer att skapas. Med dessa nätverk följde möjligheten att nyttja datorn i 

kommunikationssyfte. Tidigare var det sällan man såg kommunikation som en viktig aspekt 

på datoranvändningen.  
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Den amerikanska militären tog fram Arpanet (det vi idag kallar Internet) för att kunna utbyta 

information mellan olika grupper forskare, en kommunikationsstruktur som skulle klara av att 

överleva även under krig. Få människor utanför akademiska kretsar kände dock inte till detta. 

Istället arbetade man över modem mot centrala datorer eller i olika nätverk mellan 

persondatorer. På så sätt skapades världsomspännande nätverk.  

 

Så småningom växte kommunikationsstrukturer fram på ett mer avancerat sätt och omfattade 

även de som inte tillhörde de akademiska kretsarna. Exempel på detta är e-posten som började 

användas mer frekvent. Men det var Internet som kom att leda till den enorma spridningen av 

information som allt fler också kunde ta del av och i samband med införandet av Windows 

kunde inte längre den enskilde till fullo kontrollera sin dator och dess system eftersom 

programvaran blivit alltför komplicerad.  

 

Idag är det kommunikationsaspekterna som domineras av många dataanvändare. Man 

använder datorer för att kommunicera med varandra. Det kan ske genom e-post, chatt eller 

rent av bara surfa på nätet bland all information som publicerats för att nå ett obegränsat antal 

personer. Ulla Riis hävdar att datorernas kapacitet ökar med 1000 gånger på 15 år.  

 

�Under den senaste 15-årsperioden har datorerna således utvecklats från att vara enkla 

kalkyl- och texthanteringsapparater till kraftfulla plattformar för hantering av grafik, bilder 

och ljud� (Skolverket, 2000:40). Systemens styrka ligger i dess enorma flexibilitet. Samma 

dator kan användas för helt olika ändamål genom ett enkelt byte av program. 

 

Alexandersson m.fl (2001:13) lyfter fram tre olika motiv i samband med IKT �utveckling i 

skolan: 

 

1. Inlärningsaspekten -  De menar att datorn i skolan bidrar till en ökad variation och en 

förändring i arbetssätten. Relationen mellan elev och pedagog har också förändrats i 

och med datoranvändningen, vilket i sin tur lett till nya möjligheter för bland annat 

elever med särskilda behov. 

2. Arbetslivsaspekten � Det finns förväntningar från näringsliv och samhälle att skolan 

ska förbereda eleverna inför deras framtida arbetsliv, där tekniken får allt större plats.  



 

9 
 

3. Demokratiaspekten � I en fungerande demokrati är det nödvändigt med 

medborgarkunskap på datorområdet. Skolan har här ett ansvar för att elever ges 

möjlighet till en likvärdig utbildning inom detta område menar man.  

 

�Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskolakan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande� (Lpo; Mål att uppnå i 

grundskolan, s. 12).  

 

Ovanstående citat visar på att utvecklingen inom IKT börjat sätta sina spår i läroplanen för 

skolväsendet. Alexandersson m.fl (2001:13) menar att datorn också, i likhet med andra 

hjälpmedel, bör användas för att eleverna ska få en helhet i sitt kunskapsinhämtande.  

 

 

2.2 Skolans datorer 2001, En presentation av Skolverkets rapport nr 208 

 

LK Statistik & Utredningar i Linköping har på uppdrag av Skolverket genomfört 

undersökningar, där de skulle kartlägga tillgångarna av datorer i skolan. Undersökningarna 

har genomförts åren 1993, 1995, 1997, 1999 och 2001. Man såg att mellan åren 1999 och 

2001 hade det skett en kraftig ökning av antalet datorer i skolorna.  

 

Projektledare Sonja Tiderman har tillsammans med Göran Isberg från Skolverket och Lena 

Elfvingsson från Delegationen för IT i skolan genomfört detta projekt. De har använt sig av 

en enkät som i mitten av januari 2001 har skickats till alla skolhuvudmännen, därefter har 

man även skickat ut två påminnelser under februari och mars. Huvudmännen skall ha samlat 

in uppgifter och sammanställt svaren från respektive skola. Svarsfrekvensen blev 94,4 % då 

man fick in 2 005 svar av totalt 2 124. 

 

Denna undersökning genomfördes med tanke att få fram en kvantitativ bild av datorernas 

placering, antal datorer i skolorna och tillgång till Internet med mera. 

 

Med hjälp av tabell 1 och tabell 2 kan vi se antalet undervisningsdatorer och antalet elever per 

dator. Bara från år 1999 till år 2001 har antalet undervisningsdatorer stigit med 15 % i 

kommunal grundskola. Andelen undervisningsdatorerna med tillgång till Internet har också 

ökat mellan 1999 och 2001. Av de skolor som har Internet har andelen med fast förbindelse i 



 

10 
 

grundskolan stigit till närmare hälften. Tillgången till e-post har ökat både för lärare och 

elever och i grundskolan har nästan två av tre elever och drygt fyra av fem lärare e-post 

genom skolans försorg. Även datortätheten har höjts. Mellan 1999 och 2001 har antalet elever 

per dator sjunkit från 9,6 till 8,4 i kommunala grundskolor. Se Tabell 2 

 

 
Tabell 2: Tabellen visar antal datorer för undervisningen i grundskolan. Källa:Skolverket (2000) �IT i skolan 
mellan vision och praktik � en forskningsöversikt� 
 

 

I tabell 4 kan vi se hur många av grundskolornas undervisningsdatorer som är anslutna till 

Internet och hur många av dem som ingår i det lokala nätverket. Mellan åren 1993 och 1995 

minskade andelen i det lokala nätverket (man tror att detta kan bero på grund av ökat antal 

datorer i klassrummen) men under år 2001 har det ökas med tre av fyra datorer. Andelen 

anslutna till Internet har ökat än mer.  

 

 
Tabell 4: Tabellen visar andelen av undervisningsdatorer i grundskolan som kommunala skolor och fristående 
skolor. Källa: Skolverket (2000) �IT i skolan mellan vision och praktik � en forskningsöversikt� 
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I diagram 1 och 2 nedan kan vi se placeringen av undervisningsdatorerna i grundskolan. 

Mindre än var femte dator är placerad i en datasal i de kommunala grundskolorna. Men det 

har skett en stadig ökning av antal datorer placerade i olika klassrum och övriga 

undervisningslokaler. Förändringen med datorer i klassrum och övriga undervisningslokaler 

har ökat även i de fristående grundskolorna, dock är den fortfarande lite lägre än i de 

kommunala skolorna. 

 

Anledningen till denna ökning är att grundskolans timplan har förändrats. Till skillnad från 

den gamla timplanen så innehåller inte den nya något datorämne. Istället f så strävar man efter 

att använda datorn i alla ämnen, som ett arbetsverktyg. Med denna anledning behövs det idag 

datorer i alla klassrum och övriga undervisningslokaler och inte bara i speciella datasalar.  

 

 
Diagram1: Diagrammet visar placeringen av undervisningsdatorerna i kommunal skola. Källa: Skolverket 
(2000) �IT i skolan mellan vision och praktik � en forskningsöversikt� 
 

 
Diagram 2: Diagrammet visar placeringen av undervisningsdatorer i fristående grundskola. Källa: Skolverket 
(2000) �IT i skolan mellan vision och praktik � en forskningsöversikt� 
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2.3 Undervisning igår och idag 

 

Kunskap har länge setts som något som existerar oberoende av individen och inlärning som 

något för individen att ta till sig och lära in. Detta traditionella sätt att se på lärande kan enkelt 

förklaras med att lärarens uppgift ligger i att undervisa och elevens i att lära in, memorera och 

återge det inlärda.  

 

Skolans arbete har under århundraden präglats av katederundervisning, vilket innebär 

undervisning i helklass och enskilt bänkarbete. Från början var tanken med denna typ av 

undervisning att man såg eleverna som tomma kärl som skulle fyllas med samma kunskap 

under samma premisser och tidsramar. Undervisningen präglas av ett slags 

recitationsmönster, där läraren är den som ställer frågor, eleverna svarar och läraren värderar 

deras svar. Undervisningen utgår från en lärobok med tillhörande övningshäfte. Klassen går 

igenom läroboken tillsammans för att sedan arbeta enskilt med övningsböckerna (Carlgren & 

Marton, 2001:176).  

 

Ulla Riis menar att det är i kommunikationsakten som den sociala inlärningen äger rum. 

Moderna teorier om lärande menar att �traditionell� faktainlärning också förutsätter 

kommunikation. Men IKT menar man utgör exempel på en �ny kanal för kommunikation 

mellan människor� och ett nytt inslag i den kontext som omger lärandet� (Skolverket, 2000: 

23).  

 

Under 2000- talet har klassrumsundervisningens recitationsmönster kritiserats och det senaste 

årtiondets tekniska utveckling medför förändringar i utbildning och undervisning. Det talas 

ofta om att unga måste utveckla nya färdigheter för att kunna hantera det oändliga 

informationsflödet som utvecklingen fört med sig. Kritiskt tänkande blir en alltmer värdefull 

egenskap att besitta. Tekniken möjliggör att informationen ökar och den bidrar också till nya 

sätt att presentera och organisera saker på. IT �baserade läromedel har vad vi tror en 

betydelsefull roll för utvecklingen inom skolan. Den lärande är själv aktiv under 

lärandeprocessen.  

 

�Den nya undervisningen utgår från elevens frågor och medansvar för sitt eget lärande. 

Eleven får på eget initiativ söka, värdera och sovra information. Genom att själv ställa 
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samman informationen tränas han eller hon att se helheter och sammanhang�. 

(http://www.kks.se/program/it/utbildning/skolsatsning/laromedel).  

 

Det centrala i citatet är att den lärande hela tiden själv är aktiv i lärandeprocessen, vilket också 

är i fokus för Piagets konstruktivistiska teori om lärande. Han menar att det är genom barnets 

eget handlande och aktivitet som lärande kan ske (Alexandersson m.fl 2001:26).  

 

I det informations- och kunskapssamhälle som vi nu befinner oss i, menar vi i likhet med 

Säljö, att synen på lärande befinner sig i en brytningstid. Utbildning ses mer och mer som ett 

livslångt projekt som vi ständigt utvecklar (Säljö, 2000:239). Med hjälp av den nya tekniken 

kan vi bygga in mycket av vår kunskap i artefakter och för allt fler verksamheter krävs det av 

oss att vi kan hantera såväl intellektuella som fysiska redskap i olika miljöer. 

Utbildningssystemet omprövar sitt sätt att arbeta och den traditionella formen av undervisning 

som bygger på ett textbundet och lärarcentrerat förhållningssätt, håller på att halka ner på 

stegen över framgångsrika modeller för hur kunskaper återskapas (Säljö, 2000:239).  

 

�Lärandet handlar inte längre om att få del av information, utan om att kunna göra 

erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga för individen på 

ett rimligt sätt och där de används som en del i konkreta verksamheter� (Säljö 2000:240) 

 

Datorn erbjuder nya möjligheter till information, interaktivitet och kommunikation och vi tror 

även att den kommer att utgöra ett hot mot den traditionella klassrumsinteraktionen som ägt 

rum i tusentals år. Kommunikationen mellan elev och pedagog ändras med datorn som 

verktyg och lärandet får mer en karaktär av produktion än reproduktion (Säljö, 2000:247).  

Lärandet för hundra år sedan är något helt annat än lärande idag. Fram till mitten av 1900-

talet har läroboken varit källan till information. Idag är informationsflödet oändligt och det är 

omöjligt att ta kunna ta till sig allt. Säljö och Linderoth (2002:23) betonar vikten av att tidigt i 

skolan lära sig att förhålla sig till medierande budskap. Det ställs högre karv på oss människor 

att utveckla ett kritiskt tänkande och just förmågan att kunna bedöma pålitligheten av den 

information vi möter. I skolsammanhang handlar det inte längre om att lära sig en text utantill, 

utan att utveckla dessa komplexa färdigheter som nämns i ovanstående stycke.  

 



 

14 
 

�Skolans kommunikativa tradition uppkom i ett informationfattigt samhälle. Ur kommunikativ 

synpunkt är det vi nu upplever den första allvarliga utmaningen mot den överföringsmetafor 

som hittills utgjort grunden för institutionaliserat lärande� 

(Säljö, 2000:249).  

 

Man kan säga att skolans kunskapsuppdrag förskjutits från att inte bara inkludera det man lär 

sig direkt i skolan, tillexempel genom läsning av läroböcker, utan också det man lär sig 

indirekt genom att göra det man gör (Carlgren & Marton 2001:197).  

 

 

2.4 Datoranvändning i skolan 

 

I en rapport från Skolverket (Skolverket, 2000) framkommer det att man försökt introducera 

datorer och informationsteknik i skolan i ungefär trettio år. Det var i början av 1970-talet som 

Skolöverstyrelsen, SÖ, fick det första uppdraget att införa datorn i skolan. Slutrapporten 

visade att både lärare och elever accepterade datoranvändandet och att det fungerade bra.  

 

Datalära skrevs in som ett moment i kursplanen för matematik på högstadiet i och med 

införandet av 1980 års läroplan för grundskolan, Lgr 80. Beskrivningen av momentet handlar 

mer om att undervisning bör ske om tekniken istället för att undervisning ska bygga på 

användandet av just denna teknik (Skolverket, 2000:10). Beslutet om att datatekniken skulle 

införas i grundskolan kom med vårriksdagen 1984. Tanken var att alla elever i grundskolan i 

och med detta skulle få åttio timmars undervisning i datalära, med andra ord �undervisning 

om, med och av datorer� (Skolverket, 2000:11). De ekonomiska medlen från stat och 

kommun räckte till att utrusta en datasal i varje högstadieskola bestående av ungefär åtta 

datorer.  

 

Skolverkets rapport fastslår att den politiska avsikten med införandet av ämnet datalära var 

att: �[�] undervisningen inte bara skulle handla om färdighet i att använda datorn och om 

dess uppbyggnad och funktionssätt. Undervisningen skulle också belysa datateknikens 

betydelse för människa och samhälle, datateknikens förutsättningar och konsekvenser�  

(Skolverket, 2000:12).  
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Under åren 1988-1991 startade en ny kampanj och även denna gång var tanken att datorn 

skulle ses som pedagogiskt hjälpmedel. Det var återigen SÖ som ansvarade för satsningen 

som också kallades �Datorn och skolan�, DOS. Under dessa år var de största förändringarna i 

undervisningssammanhang, att språklärare och deras elever blev användare. Tidigare var det 

lärare i ämnena NO, SO och matematik som utgjorde de enda och självklara användarna av 

datorer i undervisningen. Det var främst ordbehandling i svenska som blev det stora 

användningsområdet.  

 

Under åren 1991-1994 hände relativt lite inom området datorer i skolan och undervisningen. 

En bidragande orsak var att projektmedlen upphörde. De två ovannämnda satsningarna 

utförda av SÖ är bara två av många under denna tidsperiod, men vi har valt att skriva om dem 

eftersom de är de två största av satsningarna och är dessutom utvärderade av SÖ. Tillsammans 

motsvarade dessa två satsningar en ekonomisk insats från staten rörande ungefär 100 miljoner 

kronor. Men totalt sett under en nioårsperiod, åren 1984-1993, satsade staten ca 240 miljoner 

på datoriseringen i skolan. Det bör även nämnas att kommunerna satsade nästan lika mycket i 

denna fråga som staten, så stat och kommuner tillsammans lade nästan 500 miljoner kronor på 

att få ut datatekniken i skolorna (Skolverket, 2000:15).  

 

Ulla Riis menar att år 1994 kan ses som en brytningspunkt då utvecklingen går in i en ny fas. 

Skolverket fick detta år i uppgift att dels utveckla ett svenskt skoldatanät och dels medverka 

under arbetsprocessen med att utveckla ett nordiskt skoldatanät. Detta skoldatanät är en slags 

Internetbaserad tjänst som främst riktar sig till lärare. Det är under detta år som  

KK � stiftelsen bildas, Stiftelsen för Kunskaps- och kompetensutveckling. De satsade ungefär 

1,5 miljarder kronor på olika skolprojekt, bland annat �IT i skolan� (Skolverket, 2000:16).  

 

Efter år 1994 har mycket hänt. 

Den moderna datatekniken har tillfört nya användningsområden och idag pratar man om IKT, 

informations- och kommunikationsteknik.  

 

�[�] kommunikationen har tillkommit och att kombinationen av teknik och kommunikation är 

det nya och det som är socialt och kulturellt viktigt� (Skolverket, 2000:17).   
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Vartannat år har Skolverket räknat skolans datorer och under 1990- talet har de givit ut fyra 

publikationer över resultaten. Regeringen har även fått årliga lägesrapporter från Skolverket 

gällande utvecklingen av IT - användningen i skolan. År 1998 bildades delegationen för IT i 

skolan, även kallat Itis, inom utbildningsdepartementet. I och med detta genomfördes en 

breddkampanj som kom att kallas för �Lärandets verktyg�.  

 

 

2.5 Datoranvändning och lärande 

 

Många menar att datoriseringen i skolan har förändrat synen på lärande. Användningen av 

datorer i undervisningen i form av olika programvaror eller Internet skapar en annan sorts 

interaktion än den som uppstår då elev och pedagog interagerar. Eleverna kan själva söka 

information och leta sig fram i datormiljön och som Alexandersson m.fl. menar, så kan de 

därmed också påverka vad de lär sig och själva lärandeprocessen (Alexandersson m.fl, 

2001:8). Dessa läroprocesser kan med hjälp av interaktiva metoder och elektronisk 

kommunikation, sträcka sig över stora avstånd vilket resulterar i att virtuella klassrum skapas. 

Pedagogen behöver då nödvändigtvis inte befinna sig på samma plats som den lärande. 

Kombinationen bildteknik och interaktiva metoder, med andra ord när människa och dator är i 

dialog, kan medföra nya möjligheter att inhämta information och se sammanhang på. Dock 

kommer eleverna att behöva lära sig att hantera och analysera information då IKT-baserade 

informationskällor finns i stor utsträckning. Detta är viktigt inom aktivt lätande. 

(Utbildningsdepartementets skriftserierapport, nr. 5, 2001:9)   

 

I flera århundraden har det tryckta ordet varit det ledande kommunikationsmediet. Det bygger 

på ett linjärt lärande som präglas av att argument ställs mot varandra för att sedan resultera i 

en slutsats. Man läser rad för rad, sida för sida från början till slut. Den nya tekniken och den 

virtuella verkligheten som följer med datoranvändande kastar om denna tradition av lärande 

och eleven kan själv styra mycket av undervisningen och den nivå som passar för den 

enskilde individen. Alexandersson m. fl menar att man kan jämföra dataprogram som används 

i utbildningssyfte med traditionella läromedel där eleverna förväntas skaffa sig vissa 

kunskaper. Vidare menar de att studier av just boken som läromedel har visat att det 

avgörande för behållningen av en text har att göra med hur texten läses (Alexandersson m.fl 

2001:11). I debatten om det livslånga lärandet skriver man att innovationen i 

inlärningsmetoder och undervisningsmetoder ökar och får nya möjligheter via IKT. Man 
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menar att dessa möjligheter kommer att leda till att eleverna får nya färdigheter, som att 

handskas med komplexitet. Att igenkänna sitt informationsbehov för att sedan kunna utföra 

sökningar och finna lösningar med hjälp av källor och tekniska hjälpmedel 

(Utbildningsdepartementets skriftserierapport, nr. 5, 2001:9,28)   

 

Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv på lärande handlar arbetet med datorer främst om att 

eleverna ska utveckla en slags förståelse för det som behandlas i undervisningen, �de skall 

erfara det som presenterats via datorn på ett specifikt sätt� (Alexandersson m.fl, 2001:18-19) 

Med andra ord handlar det om att man ser samma saker men på ett annat sätt. Det viktiga är 

att kunskapen inte finns i vare sig eleven eller de dataprogram som används utan att den 

skapas då eleven aktivt samspelar med datorn.  

 

Eftersom lärandet inte är någon endimensionell företeelse kan man förhoppningsvis med hjälp 

av dessa dataprogram nå fler elever med andra inlärningsstilar än att läsa. En del lär sig 

genom visualiseringar andra genom att lyssna eller ta till sig information genom fysiska 

handlingar (Alexandersson m.fl, 2001:26). Man kan tillämpa en icke � linjär struktur i 

undervisningen. Informationen i programmen är, tillskillnad från traditionella läroböcker, 

organiserad på så sätt att användaren själv kan välja i vilken ordning den ska komma och kan 

på så sätt bygga upp sin egen förståelse inom ett område och inte bara ta över lärarens (KK � 

stiftelsens skriftserie, Läroverktyg, nr 18, 2005:9). 

 

Kollaborativt lärande brukar nämnas i samband med diskussioner kring datorstödd 

undervisning, vilket innebär att lärande ses som en kollektiv process som bygger på 

samarbete. Här kan datorer vara till hjälp för att underlätta samarbetet och det gemensamma 

lärandet. Den bärande tanken med datorstött kollaborativt lärande är att kunskap byggs och 

skapas av aktiva individer som också drar nytta av varandras lärande (KK � stiftelsens 

skriftserie, Läroverktyg, nr 18, 2005:26-27).  

 

Det kollaborativa lärandet kan kopplas till grundtankarna i ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, nämligen att kunskapen inte enbart finns inom individer utan mellan människor. Den 

utvecklas framförallt i det samspel som sker mellan människor som försöker samordna sina 

perspektiv och tillsammans manövrera olika situationer (Lundmark, 2000: 12). Lärandet kan 

beskrivas som situerat, vilket betyder att lärandet är beroende av ett socialt och kulturellt 

sammanhang (KK � stiftelsens skriftserie, Läroverktyg, nr 18, 2005:26). Den som lär kan 
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därför inte betraktas som åtskild från vad som lärs eller var och hur detta sker (Lundmark, 

2000: 12). Omgivningen är en integrerad del i lärandet.  

 

 

2.6 Läroplan/Lpo 94 

 

En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen och som ska följas. Det finns tre 

läroplaner - en för förskolan (Lpfö 98), en för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Läroplanerna 

länkar i varandra genom att de är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker samma syn på 

kunskap, utveckling och lärande. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och 

uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Målen för det offentliga skolväsendet är av två 

slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når (strävansmål), dels mål som skolan 

ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål) (http://www.skolverket.se/sb/d/468). 

 

Man kan se att Lpo 94 är färgad av utvecklingen inom IKT, vilket kan illustreras med detta 

citat: �Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande� (Lpo94; �Mål att uppnå 

i grundskolan�, s.12). Enlig detta citat skulle datorn ses och användas som ett hjälpmedel för 

att eleverna skall kunna få en mer övergripande och uppdaterat kunskapsbas.  

 

�Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 

kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ� (Lpo 

94; �Skolans uppdrag�, s.5). Detta citat styrker vikten av att utbildningen lär och förbereder 

dagens unga för samhället.  

 

Lpo 94 lyfter fram vikten av att eleverna skall få möjlighet till initiativtagande och 

ansvarstagande samtidigt som de måste lära sig att arbeta självständigt och kunna lösa olika 

problem. (Lpo 94:6) I dagens samhälle är dessa egenskaper viktiga då allt större krav ställs på 

oss som medborgare och arbetstagare på att ta initiativ, vara nyfikna och kunna lösa olika 

problem och gärna i ett snabbt tempo. Enligt Lpo 94 skall skolan också sträva efter att 
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utveckla elevers nyfikenhet samtidigt som eleverna skall utveckla ett eget sätt att lära sig (Lpo 

94:9).  

 

En av skolans många uppdrag är att lyfta fram en diskussion om kunskapsbegreppet. Detta för 

att hjälpa lärandet. De säger att det sker genom en diskussion om vad viktig kunskap är idag 

och vad viktig kunskap är i framtiden samt hur kunskapsutvecklingen sker. (Lpo 94:6) Då 

skolan arbetar i en miljö med många olika kunskapskällor finns de bästa förutsättningarna för 

elevernas kunskapsutveckling, bildning och tänkande. (Lpo 94:7)  

 

Tekniken har blivit en stor och viktig del i vårt samhälle som alla berörs av på olika sätt, barn 

som vuxen. Eleverna skall enligt Lpo 94 ha kunskaper om olika medier och deras roll och 

även kunna använda informationstekniken till sin fördel. Att kunna använda det som ett 

verktyg i sitt lärande. (Lpo 94:10)  

 

 

2.7 Digital kompetens 

 

Nedan följer EU-kommissionens lista av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. En 

av kompetenserna är digital kompetens. Dessa antogs den 18 december år 2006 (Skolverket, 

Digital kompetens, Dnr 400028) 

. 

 

�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 hämta fram, bedöma, 

lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet. Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur 

informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken spelar och de 

möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på arbetet. Här ingår centrala 

datortillämpningar som ordbehandling, kalkylprogram, databaser, lagring och hantering 

av information samt kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas 

genom användningen av Internet och kommunikation via elektroniska medier (e-post, 

nätverksverktyg) för arbete, rekreation, informationsdelning och samarbetsnätverk, 

lärande och forskning. Man bör också känna till hur informationssamhällets teknik kan 
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stödja kreativitet och innovation samt vara medveten om frågor som rör den 

tillgängliga informationens validitet och tillförlitlighet och de juridiska och etiska 

principer som interaktiv användning av informationssamhällets teknik innefattar. De 

färdigheter som behövs är förmågan att söka fram, samla in och bearbeta information 

och använda den på ett kritiskt och systematiskt sätt och att kunna bedöma dess 

relevans och skilja mellan den fysiska och virtuella verkligheten, samtidigt som man är 

medveten om de samband som finns mellan dem. Man bör ha de färdigheter som 

behövs för att producera, redovisa och förstå komplex information och förmågan att 

skaffa sig tillgång till, söka fram och använda Internetbaserade tjänster. Man bör också 

kunna använda informationssamhällets teknik som stöd för kritiskt tänkande, kreativitet 

och innovation. Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och 

reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av 

interaktiva medier. Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för 

kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen� 

(Skolverket, Digital kompetens, Dnr 400028). 

 

EU: s rekommendationer gäller för hela utbildningssystemet och alla åtta nyckelkompetenser 

anses vara lika viktiga.  

 

Jan Schierbeck, undervisningsråd på Skolverket, menar att begreppet digital kompetens är 

väldigt vitt och handlar om många olika saker, bland annat om att kunna hantera en dator samt 

olika programvaror och att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT (Skolverket, Elever 

ska garanteras en digital kompetens).  

 

 

2.8 Datoranvändningens för- och nackdelar 

 

Det har inte gjorts så mycket forskning på vad datoranvändandet i skolan faktiskt har för 

betydelse för elevernas lärande, men de forskningsresultat som finns är ofta motsägelsefulla 

och det är därför svårt att få en entydig bild av vilka de positiva effekterna är. Men det finns 

några forskningsresultat som vi vill nämna.  

 

Inledningsvis nämnde vi ett fyraårigt projekt, �IKT i flerkulturelle skoler�, som flera norska 

skolor deltagit i. Utifrån projektet kunde man konstatera att eleverna utvecklade sina 
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färdigheter i att hantera IT � teknik samt att elevers motivation ökade i det dagliga skolarbetet 

(Myndigheten för skolutveckling, 2007:1).  

Birgitta Kullberg hänvisar till Vygotskij som menar att lusten är själva motorn för att starta 

lärandeprocesser och som också är den som håller processerna i liv. Om det inte finns lust att 

lära hos elever kommer denne inte heller att engagera sig i lika hög utsträckning som vid 

glädje och lustfylldhet. När eleven väl är engagerad fungerar själva engagemanget också som 

en egen motivation (Kullberg, 2004:30).  

 

Annan forskning har nått andra resultat. På uppdrag av Skolverket har Jens Pedersen (1998) 

utfört en forskningsöversikt av sammanlagt 150 undersökningar, såväl svenska som 

internationella. Undersökningarna handlar om informationstekniken i skolan och sträcker sig 

från år 1990 och framåt. Resultatet av den forskning som gjorts utifrån frågan om i vilken 

utsträckning datorer påverkar undervisningen och elevers inlärning, konstaterar han i likhet 

med vad vi nyss nämnde, att den är motsägelsefull. Dock finns det flera forskningsresultat 

som bekräftar att datorn har positiva effekter inom specialpedagogiken, menar han 

(Lundmark, 2000: 43).  

 

Alexandersson m.fl (2001: 15) menar att några av de positiva effekterna av datoranvändning i 

samband med lärande är att samarbetet ökar och att barn och ungdomar blir mer engagerade. 

En annan positiv effekt är att elevernas samtal också blir mer uppgiftsorienterade. De menar 

också att IKT ökar variationen i den pedagogiska verksamheten. Viss information blir mer 

aktuell samtidigt som den till viss del också är mer lättillgänglig och man tror även att 

kommunikationen och skrivandet underlättas med hjälp av tekniken (Alexandersson m.fl, 

2001: 14).  

 

Ett återkommande dilemma för pedagogerna är att tekniken inte alltid fungerar som den ska. 

Ett annat problem är att lärarna upplever att de saknar kompetens inom det tekniska området. 

Detta enligt olika forskningar som behandlar följderna av införandet av ny teknik i skolan. 

Exempel på det kan man bland annat hitta i Skolverkets skriftserie IT i skolan mellan vision 

och praktik � en forskningsöversikt från år 2000. Många lärare menar att de saknar kompetens 

i hantering av datorer och IT i undervisning. Några av lärarna menar att informationssökning 

och faktahämtande från Internet skapar nya uppgifter för dem. Bland annat att hjälpa till i 

arbetet med att sovra och tolka informationen som ofta också är på engelska.  
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Jedeskog (1998:19) lyfter istället fram fördelarna med datorer och IKT i undervisningen och 

menar att det ökar möjligheterna till individualisering. Med datorns hjälp kan man anpassa 

utbildningen för varje enskild individ, som också är ett av målen i läroplanen för 

skolväsendet, �Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling� (Lpo 94, �En likvärdig 

utbildning�, s.4). Att anpassa studierna till varje enskild individ är något som både elever och 

lärare uppfattar som tillfredställande, menar Jedeskog (1998:19).  

 

Många är dock kritiska till den ökade individualismen och den ökade användningen av datorer 

och IKT. Tid och rum tappar sin funktion och ofta ställs frågan om vilken skolans roll i 

framtiden egentligen är? Kommer den att behövas när informationen är så lättillgänglig och 

möjlighet finns att arbeta självständigt hemma eller på biblioteket eller rentav i ett annat land?  

 

Utifrån forskningen som vi tagit del av kan vi konstatera att IKT i sig inte ger någon garanti 

för en bättre undervisning. Alexandersson m.fl menar att det främst handlar om hur och i 

vilken utsträckning man väljer att använda sig av tekniken i undervisningssammahnhang som 

avgör kvaliteten (2001:15). Vidare menar de att pedagogen påverkar verksamhetens 

utformning utifrån hennes syn på lärande och kunskap och att det inte handlar så mycket om 

tillgången till teknik. För att kunna handleda eleverna på ett bra sätt, menar Birnik och 

Eliasson (2000) att det är av stor vikt att pedagogerna har kunskaper och färdigheter inom 

tekniken för att också kunna använda datorn som ett pedagogiskt verktyg. De anser också, i 

likhet med Alexandersson m. fl att pedagogens inställning till interaktiva läromedel avgör 

vilken betydelse den får för användningen. 

 

Utrustning, arbetssätt och planering av undervisning är några av många faktorer som 

förändras vid införandet av nya läromedel och verktyg som datorer och IKT. Alldeles 

förmodligen krävs en ommöblering i klassrummet om datorer ska bli en naturlig del i 

undervisningen. Tiden kommer säkerligen att disponeras annorlunda också. Det är många 

förändringar som måste äga rum. För att kunna arbeta kontinuerligt med datorer i 

undervisningen krävs det till exempel att nätverk dras, att det finns en fungerande teknisk 

support och att pedagogerna har de kunskaper och färdigheter som krävs för att behärska 

tekniken (KK � stiftelsens skriftserie, Läroverktyg). Vi tänkte illustrera detta med hjälp av en 

situation som vi stötte på under en av våra observationer i IT � klassen.  
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Vi skulle möta upp klassföreståndaren för åk 7 i den IT � klass som utgör en av klasserna i vår 

undersökning. Det var dagens första lektion och läraren hade planerat in ett nytt 

arbetsmoment för eleverna som de skulle lösa med hjälp av datorerna. Natten innan var det 

planerat för att ett nytt program skulle installeras på samtliga datorer i undervisningssalen, 

såväl elev som lärardatorer. När läraren startade upp datorerna innan lektionen började märkte 

han dock att det blivit en miss i installationen på lärardatorn. Alla elevdatorer hade fått 

programmet men inte hans dator. Följden av det här blev att inga datorer kunde användas 

eftersom de inte fick någon kontakt med lärardator, ett krav för att kunna arbeta med 

datorerna. Oturligt nog var den tekniskt ansvariga på skolan inte anträffbar och läraren inte 

var utbildad programmerare fick försöka lösa problemet själv. Under 45 minuter av den 60 

minuter långa lektionen, satt läraren i telefon med teknisk support medan eleverna fick vänta i 

grupprummet utanför. Problemet löste sig tillslut och inför nästa lektion kunde man återigen 

arbeta med datorerna.  

 

Inledningsvis till detta avsnitt sa vi att forskningen inte ger någon entydig bild av vad de 

faktiska positiva effekterna är med IKT och datoranvändning. Men vi har även haft 

svårigheter att finna någon entydig bild av vad de negativa effekterna är, förutom att tekniken 

ofta anses vara komplex vilket också kan leda vidare till att olika problematiska situationer 

uppstår. Likt exemplet ovan.  
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3. Teorier om lärande 

 

En teori kan förklaras som ett �system av antaganden eller satser som beskriver den del av 

verkligheten som är studieobjektet� (Patel & Davidson 2003:22-23). Med andra ord innebär 

det att man med hjälp av en teori ska kunna tolka och förklara en större mängd information 

om det som är i fokus för undersökningen. För vår undersökning av hur elever interagerar 

med datorer valde vi två perspektiv som behandlar hur människor kommunicerar, interagerar 

och lär, både individuellt och kollektivt.  

 

 

3.1 Ett konstruktivistiskt perspektiv  

 

Konstruktivismen har inspirerats av både Jean Piaget (1896-1980) och Lev Vygotski (1896-

1934). Piaget menade att utbildning och utveckling är oberoende av varandra. Hans teori går 

ut på att individen utformar sin verklighet genom assimilation och ackommodation. Enligt 

honom så får inte människan bilder och kopior av de sinnesintryck hon upplever av en 

objektiv verklighet, utan genom ackommodation. Det vill säga genom att allt nytt hon möter, 

tillexempel nya sinnesintryck, informationer och bilder. Dessa förändrar människans redan 

existerande kunskap (Askland & Sataøen, 2007:228-42, Hwang & Nilsson, 2006:45, 47) Med 

andra ord förändrar den nya informationen vår kunskap men samtidigt så påverkas den nya 

informationen av vår redan existerande kunskap. Vygotskij å andra sidan säger att utbildning 

och utveckling går hand i hand. Han menar på att alla högre mentala funktioner hos 

människor uppstår i samband med social mänsklig interaktion (Askland & Sataøen, 2007:244-

245).  

Huvudidéd inom konstruktivismen är att kunskapen är konstruerad och inte mottaglig. 

Människor skapar egna förståelser genom undersökningar och upptäckter samt genom deras 

agerande i världen. Den här tanken har långtgående innebörd för många aspekter av 

instruktion och utbildning (Gärdenfors & Johansson, 2005:15).  

 

Lärandet ska utveckla problemlösningar och resonemangsfärdigheter, kritiskt tänkande och 

självreglerande lärande. Dessa är konstruktivismens generella mål, men detta är också 

förmågor till att börja tänka mer självständigt (Gärdenfors & Johansson, 2005:15). 
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Gärdenfors och Johansson refererar till Driscoll, M. P: s bok Psycholigy of learning for 

instruction, 2000, som har identifierat fem typer av lärande inom konstruktivismen: 

 

1. Förankrat lärande i komplex, realistisk och relevant miljö � Världen är komplex. Med 

den anledningen borde människor engagera sig i komplexa och realistiska övningar. 

2. Förse socialförhandling som en integrerad del av lärandet � samarbete i sig är viktigt, 

till exempel att lära sig funktion och problemlösning i en social grupp, att förstå andra 

människors perspektiv och att definiera dina egna meningar och tankar. 

3. Stödja flera perspektiv och användningen av flera representationssätt � vid 

problemlösningar borde inte studenten förlita sig på en enda modell, princip eller 

metafor. Genom att se problemen från olika och oförenliga perspektiv, och genom att 

konstruera och genomföra olika tolkningar och alternativa modeller kan studenten 

förstå och ta till sig lösningen.  

4. Uppmuntra ägande i lärandet � Det är viktigt att studenten aktivt deltar i konstruera 

övningen. Genom att vara ansvarlig för sina egna lärandemål och för att också få dessa 

förverkligade, så når man en högre känsla av delaktighet. 

5. Vårda självmedvetenheten av kunskapens konstruktionsprocess � Studenten bör vara 

medveten om hur man bäst lär sig någonting som är deras egen kognition och 

lärandeprocess fungerar och hur mycket kunskap han eller hon har inom sitt område. 

(Gärdenfors & Johansson, 2005:15-16).  

 

Konstruktivismen tar med andra ord avstånd från behaviorismens tanke på att elever ses som 

tomma blad. Förespråkarna menar att eleverna genom eget handlande kan skapa en förståelse 

av världen. Förståelse kan alltså inte konstrueras genom att vara passiv.  

 

Inom den sociokulturella teorin avfärdar man den individualistiska synen på lärandet och 

istället menar man att kunskap skapas i interaktion med andra människor samt den omgivande 

miljön. Kunskap är med andra ord inte oberoende av sin kontext.  

   

 

3.2 Ett sociokulturellt perspektiv  

 

Säljö förklarar att intresset för hur individer och grupper tar till sig och använder fysiska och 

kognitiva resurser är en av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  
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I fokus ligger samspelet mellan grupp och individ. (Säljö, 2000:15)   För att samspelet mellan 

kollektiv och individ skall lyckas krävs en god kommunikation eftersom det är på så sätt som 

individen tar del av kunskaper och färdigheter. Säljö menar vidare att kunnande inte enbart 

handlar om kunskapsinhämtning, utan även om att kunna kommunicera. (Säljö, 2000:37) I vår 

uppsats menar vi att denna kommunikation dels kan ske med andra individer men dels också 

med artefakter, så som datorer. 

 

Genom historien och genom den sociokulturella utvecklingen, har vi människor skapat 

mängder av hjälpmedel som vi använder i vår dagliga verksamhet. Vygotskij skiljer mellan 

två olika slags redskap; dels de fysiska och dels de psykologiska. De fysiska redskapen kan 

man också kalla artefakter, med andra ord föremål som vi människor har tillverkat. Exempel 

på sådana föremål kan vara miniräknare, bilar och datorer. De psykologiska redskapen kan 

enkelt översättas med vårt sätt att kommunicera på, genom alfabet, siffror och formler. 

(Forsell, 2005:118)   

 

Det är de fysiska och intellektuella redskapen som medierar verkligheten för oss människor 

och med hjälp av dessa redskap hanterar vi omvärlden. Alexandersson m.fl menar att vi, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, kan se datorn som just ett medierande redskap för 

mänskligt tänkande. �Användningen av datorn i skolans miljö inbegriper ett socialt och 

kulturellt sammanhang. Barnens möten med IKT och kamrater och pedagog kan betraktas 

som ett deltagande i en social praktik där de genom kommunikation lär sig behärska en 

speciell diskurs � att arbeta med och via datorer i en specifik skolmiljö.� (Alexandersson m. 

fl 2001:18) 

 

I ett sociokulturellt perspektiv är inte lärande detsamma som att man till fullo behärskar ett 

medierande redskap. Appropriering blir här ett användbart begrepp. Med appropriering menas 

[...] �vad individer gör när de lär är att de bekantar sig med fysiska och intellektuella 

redskap och de ökar sin förtrogenhet med hur de används.� (Forsell, 2005:128) 

  

Utifrån ovanstående citat, så tolkar vi att den största vikten ligger i själva processen och inte 

det slutliga resultatet. Om vi kan lära oss förstå hur människor approprierar med olika 

redskap, till exempel med datorer, kan vi också förstå lärande i ett sociokulturellt perspektiv.  
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�När vi lär formas vi intellektuellt och de kollektiva kunskaperna möter våra egna 

erfarenheter. Det som uppstår i detta möte i termer av kunskaper och färdigheter är ingen 

enkel spegelbild av något objektivt givet, utan något delvis nytt och unikt men samtidigt 

grundat i sociohistoriska processer.� (Säljö & Linderoth, 2002:16). 
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4. Metod och genomförande 

 

I vår undersökning har vi antagit ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv eftersom vi vill 

försöka förstå och tolka människor och mänskligt handlande (Bryman  2002:25). Vi vill förstå 

hur elever agerar när de i undervisningen interagerar med olika läromedel, i synnerhet 

datorer. I den sociala verkligheten ryms mening för människor och allt handlande och 

agerande bygger på den betydelse man tillskriver sina egna och andra människors 

handlanden (Bryman 2002:27). Vår uppgift kräver tillgång till elevernas tankar och idéer och 

med utgångspunkt i dessa ska vi försöka tolka deras handlingar och sociala värld, utifrån 

deras perspektiv för att sedan koppla samman dessa med de teorier och begrepp som vår 

uppsats bygger på. För att kunna göra detta har vi använt oss av metoderna deltagande 

observation och fokusgruppsintervju för att samla empiri. 

 

 

4.1 Fallstudien som forskningsdesign 

 

Formen för en fallstudie är ett detaljerat studium av ett enda fall. Forskningen rör den 

komplexitet och specifika natur som fallet påvisar. I en fallstudie är det fallet i sig som utgör 

det man intresserar sig för och forskarens uppgift blir då att på ett ingående sätt belysa det 

fallet. Syftet med denna design är inte att generalisera till andra fall eller populationer. Målet 

är att genomföra en utförlig och detaljrik undersökning av ett enda fall för att sedan utifrån det 

göra en teoretisk analys. Den centrala frågan handlar som sagt inte om resultaten kan 

generaliseras till ett större sammanhang utan hur pass de teoretiska idéerna får stöd av 

empirisk data (Bryman, 2002:64-68).  

 

 

4.2 Induktivt arbetssätt 

 

Vi har valt att arbeta induktivt med vår undersökning. Det kan kort förklaras som att man 

följer upptäckandets väg. Vi hade ett syfte med undersökningen innan vi besökte skolan och 

eleverna för att observera, men vi hade ännu inte formulerat en teori eller hypotes som vi hade 

för avsikt att pröva. Prövande av teorier kopplas oftast till ett annat sätt att arbeta på, nämligen 

deduktion (Patel & Davidson, 2003:23-24). Det är resultaten från våra empiriska 
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undersökningar som har styrt vilka perspektiv vi sedan valt. Informanterna är de som vi ansett 

vara värdefulla i vår undersökning och det är deras livsvärld som fått styra tolkningarna. 

 
 

4.3 Observation 

 

Det finns flera olika former av observationer inom samhällsvetenskapliga undersökningar. Vi 

har utfört vad man kallar en deltagande observation, vilket oftast förknippas med en kvalitativ 

forskning. Denna form går ut på att forskaren under relativt lång tid är med i en social miljö 

(ex. en organisation, ett samhälle eller en grupp som i vårt fall) och under tiden försöker skapa 

en bild av individernas uppförande i denna miljö samt få en bild av vilken mening individerna 

tilldelar detta beteende och miljö.   

 

Vi besökte de två klasserna i åk 7 vid ett flertal tillfällen för att observera eleverna i deras 

dagliga arbete i klassrummet. Syftet var att se hur de arbetade och interagerade med varandra, 

läromedel och läraren under lektionen. Vid vårt första möte med eleverna informerade vi dem 

om att vi var lärarstudenter som just nu skriver vårt examnesarbete innan vi blir färdiga lärare 

och att vi i vårt arbete behövde deras hjälp. Vi frågade om det gick bra för dem att vi deltog 

under några lektioner och tittade på när de arbetade, utan att precisera vad exakt som vi tittade 

efter. Eleverna var mycket positiva till det förslaget och vi kunde börja våra observationer.  

 

 

4.4 Fokusgrupp 

 

För att komplettera den information vi fick vid observationerna, valde vi att arbeta med en så 

kallad fokusgrupp, bestående av elever från den �traditionella� klassen. Detta för att få 

möjlighet att ställa öppna frågor till dem som ändå var baserade på vår undersökning. 

Fokusgrupp kan förklaras som en intervjuform där en mindre grupp människor samtalar kring 

ett på förhand valt ämne. Deltagarna har också något gemensamt och frågorna leds av en 

moderator.  

(http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Utvecklingscentrum/dokument/fokusgrupper_mem

eologen.doc).  
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Fördelarna med denna metod är att samtalet med de utvalda i gruppen kan bredda perspektivet 

på det ämne som undersöks då de kan framföra sina åsikter samtidigt som de lyssnar på andra 

och kan fylla på med sina egna erfarenheter. Interaktionen mellan deltagarna skapar ett djup i 

svaren eftersom frågorna belyses utifrån många olika perspektiv. Eftersom man ger deltagarna 

relativt fria tyglar får också forskaren bättre möjligheter att upptäcka det som upplevs vara 

intressant och viktigt för deltagarna. Nackdelarna med de fria tyglarna är dock att det också 

ofta leder till irrelevanta och improduktiva synpunkter (Bryman 2002:330).  

 

 

4.5 Urval 

 

För att undvika en obekväm dynamik mellan deltagarna i vår fokusgrupp, valde vi att vända 

oss till klassläraren i sammanhanget för att få hjälp med sammansättningen av eleverna. 

Fokusgruppen kom således att bestå av två flickor och två pojkar. De fyra eleverna som 

valdes ut var alla oblyga och åsiktsfulla vilket underlättade för vår fokusgruppsintervju. 

Gemensamt för eleverna var deras ålder, att de gick i en �traditionell� klass och att de vistades 

i samma miljöer i skolan. 

 

För utformningen av fokusgruppsintervjuer är det viktigt att ha ett tydligt syfte och mål med 

undersökningen och vart denna skall äga rum. Ett annat viktigt steg i utformningen är hur 

intervjun ska sammanställas och hur resultaten ska användas och redovisas 

(http://www.skane.se/upload/Webbplatser/Utvecklingscentrum/dokument/fokusgrupper_mem

eologen.doc).  

 

Vi hade inte på förhand formulerat några frågor till vår fokusgrupp eftersom vi inte ville styra 

svaren, utan istället höra vad de själva hade att säga om vad de tyckte var viktigt i deras 

lärandemiljö. Eleverna fick därför själva och i valfri ordning visa oss skolan och de klassrum 

de själva ansåg vara viktiga av olika anledningar. För att få ett bra flyt under �rundturen� 

valde vi att spela in allt som sades på ett videoband för att kunna koncentrera oss helt på vad 

eleverna hade att säga och för att i efterhand kunna analysera materialet. Att föra anteckningar 

hade möjligtvis kunnat utgöra ett distraherande moment under arbetet att aktivt lyssna på vad 

som sägs och följa upp intressanta synpunkter. Inspelningen möjliggjorde inte bara 

redogörelser för vad de intervjuade sade utan också för hur de sade det.  
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4.6 Undersökningens validitet och reliabilitet 

 

Vår undersöknings syfte har varit att se hur elever interagerar med datorer i undervisningen 

och vi har därför vänt oss till en skola i Stockholm för att kunna observera detta. Vi har 

medvetet valt att observera två olika klasser, dels en IT - klass som väldigt sällan använder 

läroböcker i undervisningen, dels en traditionell klass som är raka motsatsen till föregående 

och som nästintill enbart använder läroböcker i undervisningen. I IT � klassen använder man 

istället datorer så långt det är möjligt under lektionerna. Vi anser att vår undersökning har hög 

validitet då vi undersökt det vi avsett att undersöka enligt vårt syfte, nämligen hur elever 

interagerar med datorer i undervisningen.  

 

För att få en god reliabilitet, det vill säga att vår undersökning utförts på et tillförlitligt sätt, 

har vi kombinerat olika metoder. Vi har vid flera tillfällen besökt de båda klasserna och 

observerat dem under olika lektioner och vi har utfört fokusgruppsintervjuer med fyra elever 

för att få ett större djup i undersökningen. För att inte styra svaren så att de passar vår 

undersökning, valde vi att inte berätta för eleverna om vad det var vi observerade och varför. 

Istället fick de information om att vi vid olika tillfällen kommer att delta under olika lektioner 

och då också filma eleverna. Under fokusgruppsintervjuerna fick eleverna inte heller veta vad 

syftet med vår undersökning var. Det fick de först veta när allt vårt empiriska material var 

insamlat.  

 

 

4.7 Etiska överväganden 

 

Frågor rörande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de som deltagit i 

forskningen är några grundläggande etiska frågor. Nedan följer några av de etiska principer 

som gäller för svensk forskning, utifrån Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder, 

(2002:440). 

 

• Informationskravet � Forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte. Personerna som ska studeras ska underrättas att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta.  
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• Samtyckeskravet � Deltagarna har rätt att själva bestämma över sin medverkan och om 

någon av de studerade personerna är minderåriga, kan föräldrars/vårdnadshavares 

godkännande krävas. 

• Konfidentialietskravet � Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas konfidentiellt och personuppgifter måste förvaras så att obehöriga inte 

kommer åt dem. 

• Nyttjandekravet � Uppgifterna som samlats in om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamålet. 

 

Eftersom vi ville filma eleverna under våra observationer bad vi deras föräldrar skriftligen om 

godkännande för detta, se bilaga 1. I brevet förklarade vi även syftet med vår undersökning. 

De flesta föräldrar godkände filmandet, men det fanns undantag och det hade vi i beaktande 

när vi hade kameran på i klassrummen. De elever som inte fick filmas placerades längst bak i 

klassrummet och så fick vi stå framför dem och filma framåt. Ett antal elever hade också 

glömt att ta med dokumentet om godkännande hem till sina föräldrar och de fick därmed inte 

heller filmas. 

 

Vi har valt att inte nämna elevernas namn eller visa deras foton då sekretesslagen förbjuder 

det. (1 kap.1 § SekrL) I boken Juridik för pedagoger skriver Mare Erdis att det är förbjudet att 

lämna ut allmänna handlingar om elever vare sig det är muntligt eller skriftligt  

(Erdis 2004:51). En annan viktig anledning till att vi behåller elevernas anonymitet är att flera 

av eleverna hade olika diagnoser, bland annat en elev med diagnosen ADHD. Detta hade 

skolan i samråd med elevens föräldrar valt att inte berätta för elevens klasskamrater.  

Enligt yrkesetiska principer för lärare så skall vi vara varsamma med att inte vidarebefordra 

information om eleverna som vi har mottagit i tjänst. (Lärarförbundet. Lärarens handbok. 

2004:131). Dock talar ovannämnda elev själv öppet om sin diagnos. 

 

 

4.8 Arbetsprocessen 

 

Vår undersökning bygger på kvalitativa metoder och forskningsstrategier. När man genomför 

en kvalitativ undersökning finns det några viktiga steg som är utmärkande för 

forskningsprocessen. Nedan följer en kort redogörelse för vilka dessa steg är utifrån  
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Brymans modell i Samhällsvetenskapliga metoder (2002:252) samt en redogörelse för hur vår 

forskningsprocess har gått till. 

 
1. Generella frågeställningar (forskningsfrågor) 
 
2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner 
 

3. Insamling av relevant data 
 

4. Tolkning av data 
 

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete 
 

6. Att skriva forskningsrapporten 
 

 

Vi har inspirerats av John Dewey och hans syn på skolan och samhället. Han menar att skolan 

är isolerad från det vanliga livets villkor och att skolan därför bör förnyas. �Den skall vara ett 

miniatyrsamhälle, ett embryo till det framtida samhället och inte en plats där uppgifterna 

bara har en abstrakt och avlägsen referens till ett tänkbart framtida liv� (Forsell 2005: 85).  

 

Idag kännetecknas samhället av en ständigt ökad teknisk utveckling som möjliggör för oss 

människor att snabbare och enklare söka information och interagera med varandra genom till 

exempel datorer och Internet. IT har blivit en naturlig del i våra liv och har medfört nya 

förutsättningar för kommunikation mellan individ och omvärld. Tekniken blir allt mer viktig 

även i arbetslivet och det finns en mycket stor sannolikhet att de unga som går i grundskolan 

idag, kommer i kontakt med någon form av teknik i deras framtida yrkesval. 

 

Det som intresserar oss är i vilken utsträckning som skolan förväntas följa med i samhällets 

utveckling inom teknikens område. Vårt syfte blev därför att undersöka teknikens betydelse i 

en lärandemiljö. För att avgränsa vår undersökning ställde vi oss frågan om vilken betydelse 

datoranvändandet har i undervisningen för elever i åk 7 i en skola belägen i en 

Stockholmsförort. 

 

För att kunna besvara frågan utifrån ett elevperspektiv besökte vi skolan vid ett flertal 

tillfällen för att observera eleverna i deras dagliga arbete i klassrummet. Vi valde medveten en 

skola som erbjöd både traditionell undervisning och IT � profil. Detta för att tydligare se just 

vilken betydelse datoranvändandet har i skolan för dessa elever. För att få mer djup i 



 

34 
 

undersökningen valde vi ut en grupp elever om fyra, för en så kallad fokusgruppsintervju. 

Resultaten har vi sedan kopplat till ett konstruktivistiskt samt ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, som utgör våra teoretiska utgångspunkter. Vi har också tagit del av forskning som 

berör förhållandet datoranvändning och lärande samt hur utvecklingen inom IKT har sett ut 

sedan 1950- talet och fram till idag.  

 

Avslutningsvis har vi intagit ett mer personligt förhållningssätt till de resultat som 

framkommit i vår undersökning samt gett förslag på fortsatt forskning inom detta område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

5. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt kommer vi att koppla samman de resultat vi fått från våra observationer och 

vår fokusgruppsintervju med de teoretiska perspektiven samt med de begrepp vi nämde 

inledningesvis. Vi börjar med att presentera olika exempel på situationer som vi tagit del av 

vid våra observationer, som vi avslutningsvis knyter samman med vår frågeställning. Vi har 

tilldelat lärarna i de olika klasserna pseudonymer. Läraren i den traditionella klassen kallar 

vi Eva och läraren i IT � klassen kallar vi Adam. 

 

 

5.1 Observationer 

 

Ex. 1 Enligt konstruktivismen är det genom undersökningar och upptäckter samt genom 

människans agerande i världen som vi också skapar den egna förståelsen (Gärdenfors & 

Johansson, 2005:15). Detta saknades tydligt i den ena klassen då eleverna inte undersökte 

utan aktiverade sig med annat under lektionerna. En del tittade på fotbollsbilder, andra pratade 

om vad som hänt i helgen och det var också en av eleverna som satt och sov. Flertalet av de 

elever som arbetade skrev dock av varandra hela tiden, vilket går emot konstruktivismens idé 

om att kunskap inte är mottaglig utan konstruerad. Genom att bara skriva av varandra och inte 

anstränga sig i uppgifterna, genom att inte ta till sig lärandet, så misslyckades eleverna att 

utveckla ett problemorienterat tänkande och resonemangsfärdigheter samt att lära sig kritiskt 

tänkandet (Gärdenfors & Johansson, 2005:15). 

 

Ex. 2 Det sociokulturella perspektivet lyfter fram vikten av att individer tar del av kunskaper 

och färdigheter genom en god kommunikation mellan kollektiv och individ (Säljö, 2000:37). 

Detta tog man inte till vara på i den traditionella klassen då Eva under hela lektionen satt vid 

sin kateder och rättade andra uppgifter. Eleverna fick komma fram och fråga henne om de 

behövde hjälp. I och med upplägget från lärarens sida så går eleverna miste om samspelet 

mellan kollektiv och individ samt de kunskaper och färdigheter som man förväntas få av detta 

samspel, utifrån ovanstående perspektiv (Säljö, 2000:37). 

 

Ex. 3 Elevernas uppgift, som vid ett tillfälle var att läsa trettio sidor i sina läroböcker och 

sedan individuellt svara på tillhörande instuderingsfrågor, går emot Driscolls andra typ av 

lärande inom konstruktivismen (Gärdenfors & Johansson, 2005:15-16). Hon menar att man 
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skall se socialförhandlingen som en integrerad del av lärandet. Istället för att jobba 

individuellt så bör eleverna samarbeta då man lär sig funktion och problemlösningar i en 

socialgrupp. Man lär sig att förstå andra människors perspektiv samtidigt som man lär sig att 

definiera sina egna tankar och meningar (Gärdenfors & Johansson, 2005: 16). Läraren borde 

utifrån Driscolls resonemang istället uppmuntra eleverna till att arbeta i grupper.  

 

Ex.4 I den traditionella klassen hade eleverna speciella sittplatser. De satt parvis, stark elev 

tillsammans med svag elev. Eva definierade de svaga eleverna som de med dåliga 

språkkunskaper, dåligt skriftspråk och som hade svårt att komma igång och slutföra övningar. 

De starka eleverna menade hon var de elever som var duktiga i språk och skrift och som 

arbetade effektivt. Enligt Eva satt eleverna så för att de skulle ligga på en jämn nivå. Hon ville 

att det skulle bli en balans på elevernas kunnande. Detta samstämmer överens med Discolls 

tankar, som Gärdefors och johansson refererar till. Enligt henne så lär sig människor att lösa 

problem i grupp och att fastställa sina tankar och idéer. Vidare menar hon att dessa elever 

genom att jobba ihop också skulle sätt lära sig att förstå varandras perspektiv (Gärdenfors & 

Johansson, 2005:16). Tanken är, enligt Discoll, att man skall förankra lärande i en komplex, 

realistisk och relevant miljö (Gärdenfors & Johansson, 2005:16). Genom att eleverna är 

placerade på detta sätt så lär de sig detta, enligt Discolls första typ av lärande. Hon menar att 

världen är komplex. I samhället kommer man i kontakt med många olika människor, starka 

som svaga, och det är därför viktigt att eleverna får träna sig i att möta denna typ av 

komplexitet (Gärdenfors & Johansson, 2005:16). 

 

Samtidigt menar Discroll att det är viktigt att uppmuntra ägandet i lärandet (Gärdenfors & 

Johansson, 2005:16). Detta går lite emot Evas tanke med de speciella placeringarna av 

eleverna och med att hålla en jämn balans på deras lärande. Discroll menar att genom att man 

själv deltar i att konstruera övningarna och tar eget ansvar för sina mål inom lärandet, så når 

man också en delaktighetskänsla (Gärdenfors & Johansson, 2005:16). Med andra ord, genom 

att placera eleverna svag och stark, så att de svaga skall kunna bromsa de starka, ger denna 

lärare inte eleverna möjlighet att att nå en högre känsla av delaktighet.    

 

Utifrån Vygotskij skulle man å andra sidan kunna säga att det är bra att eleverna sitter på det 

sättet. Han är förespråkare av den sociokulturella teorin som går ut på att kunskap skapas i 

interaktion med andra människor samt den omgivande miljön (Askland & Sataøen, 2007:244-

245). Utifrån dessa tankar kan eleverna ta del av kunskap genom att sitta som de gör, 
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tillsammans två och två. Det kanske inte är så viktigt vem man sitter brevid. Det är 

interaktionen mellan de båda som är det viktiga utifrån detta perspektiv.        

 

Ex. 5 Flera av eleverna hade olika diagnoser och svårigheter, varav ADHD och dyslexi var 

några av dessa. Eleverna var själva medvetna om sina svårigheter och använde dem gärna 

som ursäkter för att undkomma läxor. �Jag har ju ADHD, jag kan inte sånt här.� Denna elev 

ville alltid ha hjälp av någon som kunde tänka åt honom. Enligt konstruktivismens tankar 

borde denne elev få uppgifter som hjälper till att utveckla ett mer problembaserat tänkande 

samt resonemangsfärdigheter och självreglerande lärande. Genom att träna sig i dessa 

färdigheter kan man också utveckla sin förmåga till att börja tänka självständigt (Gärdefors & 

Johansson 2005:15).  

 

Ex. 6 Genom den sociokulturella utvecklingen har vi människor skapat många redskap som vi 

använder som hjälpmedel i vår vardagliga verksamhet. Dessa redskap kan enligt Vygotskij 

delas in i två olika, dels i intellektuella, som är vårt sätt att kommunicera genom till exempel 

alfabet, siffror och formler. Dels i fysiska redskap som man även kan kalla artefakter. 

Exempel på sådana är miniräknare och datorer, som också de ovanstående två elever använde 

sig av (Forsell, 2005:118). 

Med hjälp av de intellektuella och de fysiska redskapen kan vi lättare orientera oss i den 

kontext vi befinner oss i. Forskningen visar att interaktion med datorer ökar elevers 

motivation och lust till att lära (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 

 

Ex. 7 Inför ett nytt arbetsmoment hade Eva parat ihop ovannämnda elev med diagnos ADHD 

tillsammans med en elev som hade en annan diagnos. Eleverna svarade till lärarens agerande 

genom att säga �Vi är ju båda dumma, hur kan du sätta oss ihop, två dumskallar!?� Läraren 

informerade oss om att dessa två elever fick använda datorn i arbetet om de ville, vilket de 

också kom att göra eftersom de tyckte att det var enklare att skriva då. Jens Pedersen (1998) 

som har utfört en forskningsöversikt över 150 olika undersökningar som behandlar i vilken 

utsträckning datorer påverkar undervisningen och elevers lärande, har fått fram flertalet 

forskningsresultat som påvisar att datorn har positiv effekt inom områden för 

specialpedagogik. Att datorn som verktyg underlättar i arbetet med att undervisa elever med 

olika svårigheter och diagnoser. (Pedersen, 1998)   
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Ex. 8 Vygotskij betonar vikten av lusten i lärandet och menar att lusten är drivkraften bakom 

våra lärandeprocesser. Ur lusten föds engagemang, som också fungerar som en motivation i 

sig (Kullberg, 2004:30). Detta har vi sett exempel på under en av våra observationer i IT-

klassen där läraren skulle instruera eleverna i ett spel på Internet. För att eleverna snabbt och 

enkelt skulle förstå spelets regler kopplade Adam sin dator till smartboarden och öppnade 

spelet där så att det blev synligt för alla i klassrummet. Steg för steg gick han igenom 

instruktionerna samtidigt som han visade hur man faktiskt spelade. Eleverna fick sedan själva 

pröva sina kunskaper om Sveriges Riksdag. Detta resulterade snabbt i att eleverna började 

tävla mot varandra i vem som kunde svara rätt på flest frågor och vem som ledde poängligan. 

De flesta ville vara med i tävlingen och genom att öppet diskutera hur det gick för varandra i 

spelet så sporrade man också varandra till att kämpa mer för att svara rätt på frågorna.  

 

Ex. 9 I boken Lust och undervisningsbaserade lärande- ett teoribygge skriver Kullberg om 

Bråten som refererar till Vygotskij, att elevernas mentala utveckling påverkas av hur man 

introducerar olika kunskapsområden (Kullberg, 2004:69). Detta såg vi i ovannämnda 

situation. Läraren handledde först eleverna genom hela uppgiften med hjälp av smartbord för 

att sedan låta eleverna utforska spelet i egen takt. Läraren fanns hela tiden närvarande i 

klassrummet under lektionen för att kunna hjälpa elever som behövde det på en mer 

individuell nivå. Vygotskij menar att kommunikationen mellan läraren och elev, där läraren 

hjälper eleven utifrån hans eller hennes egna förutsättningar, har en direkt inverkan på den 

kognitiva utvecklingen (Kullberg, 2004:69). 

 

I den traditionella klassen fanns det en smartbord men den kunde inte användas, dels på grund 

av att den inte var kopplat till en dator och dels för att läraren saknade kunskaper inom den 

tekniken. Enligt Birniks och Eliassons tankar om att det är viktigt att behärska och ha 

färdigheter inom datoranvändning som ett pedagogiskt verktyg för att på ett bra sätt kunna 

handleda eleverna, saknar denna lärare dessa färdigheter (Birnik & Eliasson 2000).    

Eva saknade även motivationen till att använda smartbord då hon tyckte att den mest var i 

vägen. Lärarens inställning till den teknik som introduceras i och används i skolan, påverkar 

också vilken betydelse de interaktiva läromedlen får i undervisningen. Detta menar bland 

annat Brinik och Eliasson samt Alexandersson m. fl (Birnik & Eliasson 2000), 

(Alexandersson m. fl, 2001:15). 
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5.2 Fokusgruppsintervju 

 

I och med det upplägg vi valde för fokusgruppsintervjun har vi fått en större inblick i vilken 

betydelse eleverna lägger i sin lärandemiljö och den tekniska utrustning som finns där. 

Eleverna fick fritt spelrum under intervjun att visa oss det som var av stor bertydelse för dem. 

De började visa oss de olika slöjdsalarna följt av NO-salarna och hemkunskapssalen. 

Avslutningsvis fick vi se några av datasalarna samt elevernas uppehållsrum som många av 

rasterna spenderades i. Eleverna berättade att de valde att visa oss dessa salar eftersom de 

tyckte att det var roligast att lära sig i dessa miljöer. 

 

Elevernas val och prioriteringar av salar under visningsrundan hade att göra med det mer 

praktiska arbete som kopplas till dessa klassrum. Detta vill vi knyta an till det sociokulturella 

perspektivet på lärande där man just betonar vikten av att använda olika intellektuella och 

fysiska verktyg för att göra världen mer begriplig. 

 

Några traditionella klassrum visade de oss inte. Vi fann det intressant och frågade dem vad 

det berodde på. Svaren vi fick var att det inte fanns något speciellt att visa i dessa klassrum. 

De tyckte helt enkelt inte att det var intressant: Ni vet ju hur sådana klassrum ser ut, de är 

jätte tåkiga! Det fanns inte någon dator i den traditionella klassen hemklassrum, vilket 

eleverna tyckte var synd eftersom de gärna ville presentrera sina arbeten med hjälp av till 

exempel programmet Power Point. De gånger som de redovisade för varandra i helklass, 

gjorde de alltid på ett och samma sätt. Läraen vill alltid att vi skall redovisa med planscher. Vi 

bara står framför tavlan och läser vad vi har gjort. Eleverna tyckte att det skulle vara bra med 

större tillgång till datorer då det skulle leda tll flera alternativa arbetsmetoder samt ett mer 

varierat sätt att presentera sina uppgifter på. 

 

Viktigt att poängtera är att vi under fokusgruppsintervjun valde att inte ställa några direkta 

frågor till eleverna, utan istället ha öppna frågor då vi inte ville leda dem åt någon specifik 

åsikt eller påverka deras svar. Vi ville höra deras egna tankar och åsikter. 
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5.3 Resultat av observationer och fokusgruppsintervju 

 

Utifrån vår frågeställning som är: Vilken betydelse har datoranvändandet i undervisningen för 

elever i åk 7 i en skola belägen i en Stockholmsförort? har vi kommit fram till att 

datoranvändningen har betydelse för dessa elever i undervisningen. Vi har också 

uppmärksammat att betydelsen hänger samman med pedagogens inställning till tekniken samt 

dennes kunskap inom teknikens område. Med exempel 8 och 9 kan vi se vikten av 

pedagogens intresse och kunskap för vilken betydelse de tilldelar tekniken. Eva har inget 

större intresse och begränsade kunskaper om teknik i allmänhet och det leder till att eleverna 

sällan får ta del av de olika tekniker som finns till förfogande på skolan, som till exempel 

datorer och smartboard. Adam har ett stort intresse för teknik vilket har medfört att han har 

utvecklat kunskaper och färdigheter inom detta område som han sedan omsätter i 

denpedagogiska verksamheten. Eleverna interagerar med datorer dagligen i undervisningen. 

Vid flertalet av de de tillfällen vi har observerat de båda klasserna har vi märkt att eleverna 

som använder datorer i undervisningen också blir mer motiverade till sina arbetsuppgifter. 

Dessa elever upplevde vi som mer engagerade.  

 

Säljö lyfter fram att kommunikationen mellan elev och pedagog ändras med datorn som 

verktyg och lärandet får också mer karaktären av produktion än reproduktion (Säljö, 2000: 

247). Pedagogen får en mer handledande roll vid införandet av datorer i undervisningen. Det 

här vill vi illustrera med exempel 2 och 9. Evas undervisningsmetod påminner mer om det 

traditionella sättet att se på lärande där lärarens uppgift ligger i att undervisa och elevens i att 

lära in, memorera och återge det inlärda. Adam intar en mer handledande roll i 

undervisningen, som framgår i exempel 9.  

 

Ulla Riis hävdar att det är i kommunikationsakten som den sociala inlärningen äger rum. 

Moderna teorier om lärande menar att �traditionell� faktainlärning också förutsätter 

kommunikation. Men IKT sägs utgöra exempel på en �ny kanal för kommunikation mellan 

människor� och ett nytt inslag i den kontext som omger lärandet� (Skolverket, 2000:23).  

 

Vi kunnde tydligt se att datorerna hade en stor betydelse för elevernas undervisning även då 

lärarna skulle introducera ett nytt moment eller en ny uppgift. I exempel 3 kan vi se att Eva 

introducerade uppgiften genom att muntligt och kortfattat berätta vad eleverna skulle göra. 

Eleverna hade svårt att sätta igång, de saknade motivation och gjorde annat istället för 
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uppgiften. I exempel 9 kan vi däremot se att Adam presenterade uppgiften genom att använda 

sig av en dator kopplad till en smartboard. Eleverna kunde hela tiden följa med och se vad 

läraren  gjorde på sin dator via smartboarden. Dessa elever blev väldigt motiverade till att 

börja med uppgiften efter lärarens presentation. Här kan man se att datorn har en stor 

betydelse för eleverna i deras  undervisning då det påverkade deras motivation. 

 

Som vi nämnt tidigare så visar forskning att interaktion med dator ökar elevers motivation och 

lust att lära (Myndigheten för skolutveckling, 2007). Vår undersökning visar också att elevers 

motivation och lust ökar när de använder datorer. I exempel 7 kan vi se att datorer även 

underlättar för undervisningen av elever med olika svårigheter och diagnoser. När Eva 

intoducerade uppgiften så ville inte dessa två elever börja arbeta, men när de fick gå ut och 

använda datorerna till hjälp så var det inte lika jobbigt längre. Vi fick också svar på detta 

under vår fokusgruppsintervju då en av dessa två elever sa att det var mycket enklare för dem 

att jobba med datorer. Han hänvisade bland annat till det ordbehnadlingsprogram som de 

kunde använda sig av i Word. Han sa att det var enklare att skriva då för datorn �sa ifrån� när 

han till exempel stavade fel eller när en mening var fel uppbyggd. Han tyckte inte att det var 

roligt att få tillbaka rättade uppgifter från läraren, då de ofta var rödmarkerade överallt. Med 

detta ville han säga att det ofta förekom många fel i hans uppgifter men att dessa var betydligt 

färre när han skrev på datorn eftersom datorn hjälpte honom med att rätta felen själv. Här kan 

vi se ett tydligt svar på vår frågeställning. Datorn har en stor betydelse för eleverna i deras 

undervisning. De hjälper eleverna och underlättar och motiverar i deras lärandeprocesser, 

kanske i synnerhet de elever som har olika så kallade svårigheter.  

 

Utifrån fokusgruppsintervjuerna så fick vi också veta att eleverna själva tyckte att det skulle 

vara bättre med ökad tillgång till datorer. Framför allt tyckte dem att datorer var till stor hjälp 

då de ville fördjupa sig i något specifikt ämne eller när de skrev arbete. De ville allra helst 

använda datorerna till att få redovisa och presentera sina arbeten så att alla andra i klassen 

skulle få ta del av vad de har gjort. Att få presentera ett arbete som man har jobbat hårt med 

och är nöjd med vill man också redovisa för sina klasskamrater.  
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6. Slutsats och diskussion 

 

I det här avsnittet kommer vi att visa våra personliga ställningstaganden och reflektera över 

de resultat vi fått fram i undersökningen.  

 
 

Vi är medvetna om att vår uppsats till viss del är begränsad. Vi har utfört en kvalitativ 

undersökning med observationer och fokusgruppsintervjuer och det försvårar för andra 

forskare att replikera vår undersökning. Vid datainsamlandet är det forskaren själv som utifrån 

denna forskningsstrategi ses som det viktigaste redskapet (Bryman, 2002: 270). Det som 

forskaren intresserar sig för och väljer att inrikta sig på, är också det som kommer att 

observeras och registreras. Det som vi uppfattat viktigt i vår undersökning kanske förbigås av 

andra forskare som i sin tur ser något annat som de finner är mer av relevans för ämnet. 

Förmodligen kommer tolkningarna av data också att se annorlunda ut eftersom vi aldrig kan 

vara helt objektiva i vårt synsätt. 

 

Vår undersökning bygger på observationer från två olika klasser i en och samma skola samt 

en fokusgruppsintervju med en av klasserna. I omfång kan detta tyckas vara en ganska liten 

grupp människor som deltagit i undersökningen och följden av det blir därför att det blir svårt 

att generalisera resultatet utöver den situation som den är producerad i. Kritiker till kvalitativa 

undersökningar skulle säkert ställa frågan: hur kan vårat fall vara representativt för alla andra 

fall? På det svarar vi att det kan det inte. Vår studie utgör inte ett stickprov av en känd 

population och de personer som ingått i vår undersökning kan inte vara representativa för en 

population. Istället bör vårt resultat generaliseras till de teorier vi valt för undersökningen och 

alltså inte till populationer.  

 
 

I det fyraåriga projektet där ett antal norska skolor deltagit visade det ju sig att elevernas 

motovation ökade. En fråga man kan ställa sig utifrån detta resultat är om det kan ses som ett 

slags nyhetens behag att arbeta med datorer i skolan. Eller är interaktiviteten tillräckligt stark 

för att kunna hålla elevers intresse för lärande i liv under en längre tid? Kommer teknikens 

ständiga utvecklande fortsätta att attrahera oss och göra oss nyfikna på att lära mer, eller 

kommer den nå en �mättnad�? Alexandersson m.fl (2001) spekulerar i att datoranvändandet i 

skolan kan visa goda resultat till en början, men att det finns en risk med att detta går över. Att 

det handlar om en slags nyhetens behag. 
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Vi undrar om det skulle vara någon skillnad om eleverna fick jobba med datorer istället för 

med läroböcker. Undrar om eleverna skulle delta i en social praktik så som det sociokulturella 

perspektivet styrkar att det sker när elever kommer i kontakt med IKT, kamrater och 

pedagoger. Genom att använda sig av kommunikation lär sig eleverna att föra ett resonemang. 

 

Hursomhelst så tror vi att datoranvändningen i skolan kommer att få en allt större betydelse 

framöver. Det är oundvikligt i och med det snabba tempo som den tekniska utveckligen sker i. 

Det kommer att ställa nya krav på pedagogerna som vi tror också kommer att få en mer 

handledande roll. Vår åsikt är att en ökad teknologi i skolan kommer leda till att eleverna blir 

bättre förberedda inför sina framtida yrkesuppdrag i samhället, som blir allt mer styrt och 

influerat av tekniken..  
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7. Förslag på vidare forskning 

 
Eftersom det inte finns så mycket forskat inom dataanvändningens positiva alternativt 

negativa effekter på lärande, så vore det intressant att forska vidare inom detta område.  

 

Med mer tid och mer resurser hade det varit intressant att utföra en liknande forskning som 

denna, dock i större omfattning. En studie som till exempel skulle inkludera alla elever mellan 

årskurs 7 och 9 i en skola.  

 

Vi har haft möjlighet att vara ute på olika skolor i samband med vår verksamhetsförlagda 

utbildning, vilket har gett oss många tillfällen att delta på föräldrarmöten samt på 

utvecklingsamtal. Många föräldrar ställer sig negativa inför den ökade tekniska användningen 

i hemmet bland barn och ungdomar. Det hade därför varit av stort intresse att forska vidare på 

deras åsikter gällande ett ökat införande av tekniken i skolan. 
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Bilaga 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från Södertörns högskola som just nu skriver vår C-uppsats. Vi läser till 
lärare och vi vill undersöka hur elever integrerar med datorer i undervisningen. Till hjälp/som 
metod hade vi tänkt filma eleverna i Åk 7 under ett flertal lektioner. 
  
Därför undrar vi om vi får ditt/ert godkännande att filma ditt/ert barn? 
 
Filmen kommer ej att publiceras och inga namn kommer att nämnas i uppsatsen. 
Detta är endast en metod för oss så att vi kan undersöka och analysera vår forskning. 
 
Tack på förhand. 
 
Malin och Florineta 
 
Godkänner filmning JA NEJ 
 
 
 
 
 
Elev:____________________________       Målsman:______________________________  
 


