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Det är inte alla skolor i Sverige som erbjuder en dator per elev, men alla elever ska, 
enligt läroplanen, ha tillgång till informationstekniken. Dessutom, så har de flesta 
ungdomar nuförtiden en egen mobiltelefon med internetanslutning. Dagens 
ungdomar är infödda i informationssamhället men forskningen har visat att 
ungdomarna inte är per automatik kompetenta användare av digitala media. Syftet 
med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt elever och lärare, i en 7-9 
skola som erbjuder en egen bärbar dator per elev och lärare, utnyttjar den tillgängliga 
informationstekniken i klassrummet. En kvalitativ undersökning, i form av 
observationer i klassrummet, och en kvantitativ undersökning, i form av elevenkät, 
användes som datainsamlingsmetod. Undersökningen har kommit fram till att 
elevernas sätt att använda IT i klassrummet beror på lärarens roll och attityd till IT. 
Avslutningsvis kan sägas att studien belyser elevernas behov av IT vägledning och 
självdisciplin och lärares behov av kompetensutveckling. 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Informationsteknik, IT, Informations- och kommunikationsteknik, IKT, 
IT i skolan, digitalkompetens, media literacy, information literacy, multitasking. 

 

  



3 
 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................. 5 

1.1. Syfte och forskningsfrågor ...............................................................................................5 

1.2. Begreppsdefinitioner ........................................................................................................6 

2. Litteraturgenomgång .......................................................... 7 

2.1. Teknikanvändning i skolan ..............................................................................................7 

2.2. Styrdokument och IT i skolan ..........................................................................................8 

2.3. IT i skolan runt om i världen.......................................................................................... 10 

2.4. IT i skolan i Sverige, några exempel .............................................................................. 10 

2.5. Ungdomar och IT användning ....................................................................................... 13 

2.6. Digital kompetens och media literacy ........................................................................... 14 

2.7. Multitasking .................................................................................................................... 16 

2.8. Sammanfattning ............................................................................................................. 17 

3. Metod ................................................................................ 18 

3.1. Forskningsstrategi ............................................................................................................. 18 

3.2. Datainsamlingsmetoder ..................................................................................................... 18 

3.3. Urval ................................................................................................................................. 19 

3.4. Databearbetning och analysmetod .................................................................................... 19 

3.5. Reliabilitet och validitet ..................................................................................................... 19 

3.6. Etiska ställningstaganden................................................................................................... 20 

4. Resultat ............................................................................. 21 

4.1. Resultat av observationerna .............................................................................................. 21 

4.1.1. Sammanfattning av observationerna av läraren Francesco i NO- och matematik. ............ 21 

4.1.2. Sammanfattning av observationerna av läraren Lisa i NO och matematik. ....................... 23 

4.1.3. Sammanfattning av observationer av läraren Tatjana i Svenska ................................. 25 

4.1.4. Sammanfattning av observationer av läraren Therese i SO. ........................................ 27 

4.2. Resultat av enkäterna ........................................................................................................ 30 

5. Analys ............................................................................... 37 

5.1. Lärares användning av IT i undervisning. ................................................................................ 37 

5.2. Elevernas användning av IT i undervisning .............................................................................. 39 

5.3. IT-påverkan på elevernas fokus på lektionerna ....................................................................... 40 

6. Diskussion ........................................................................ 40 

6.1. Metoddiskussion ............................................................................................................... 40 



4 
 

6.2. Resultatdiskussion ............................................................................................................. 41 

7. Slutsatser ......................................................................... 44 

7.1. Nya forskningsfrågor ......................................................................................................... 45 

7.2. Pedagogisk relevans .......................................................................................................... 45 

8. Referenser........................................................................ 46 

 
  



5 
 

            ”Men bara för att man äger en hammare har 
man inte automatiskt kunnandet som krävs för  

    att bygga ett hus” (Digitala Illusioner, 2004:17). 

 

1. Inledning 
 

Användning av informationsteknik (IT) växer markant i skolan. Datorkunskap är inte 
längre ett ämne i skolan, utan ett medel. Många skolor lockar elever genom att erbjuda 
dem varsin bärbar dator. Andra former av IT används också i skolan, såsom 
surfplattor, smartboard bland annat. Dessutom, så har de flesta elever tillgång till egen 
mobiltelefon, så kallade smartphones, vilka de använder för att hålla sig uppkopplade 
på internet. 

 
Med en dator till varje elev har skolan som avsikt att bland annat minska klyftan mellan 
de eleverna som har råd till egen dator och de eleverna som inte har det. På det sättet 
har alla möjlighet att lära sig att använda det oerhört viktiga verktyget i 
informationssamhället. Dessutom, så kan undervisningen förbättras och förenklas 
med IT, anser några. 
 
Utöver datorerna använder sig många elever av sina privata smartphones som 
hjälpmedel i skolan. De kan snabbt hitta information på internet, använda 
översättningsprogram, planera sina dagar med hjälp av kalender och 
aviseringsverktyg, ta bilder istället för att skriva av tavlan, filma, och hålla kontakt med 
klasskamraterna och till och med lärarna. Informationsflödet sker snabbt och effektivt.  
 
Samtidigt ökar en oro om att ungdomar spenderar alldeles för mycket tid framför 
skärmar. Konsekvenserna av detta är än så länge inte undersökta av forskningen.  
 

1.1. Syfte och forskningsfrågor 
 
Åsikterna om användning av IT i skolan är delade. Det finns de som hävdar till exempel 
att mobiltelefonerna borde vara förbjudna i klassrummet och andra som tycker att 
skoldatorn borde användas endast i klassrummet. Å andra sidan så finns det de som 
tycker att IT borde vara en självklar tillgång i undervisningen. 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka hur IT används i undervisningen hos fyra olika 
lärare i en 7-9 skola som erbjuder alla sina elever en varsin bärbar dator och fri tillgång 
till internet. Jag utgår ifrån följande forskningsfrågor: 
 

1. Hur använder lärare i den här studien den tillgängliga IT som verktyg i 
undervisning? 

 
2. Hur använder elever IT i sina studier?  

 
3. I vad mån använder elever IT för studie- respektive underhållningssyfte i 

klassrummet? 
 

4. Hur påverkar IT-användning elevernas fokus på lektionsinnehållet i 
klassrummet? 
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1.2. Begreppsdefinitioner 
 

IT: Förkortning för informationsteknik. 

IKT: Förkortning för informations- och kommunikationsteknik. 

Multitasking: Detta begrepp användes för att beskriva datorernas kapacitet att utföra 

olika arbete samtidigt. Verklig multitasking är bara möjlig om en dator har flera 

processorer. Antalet arbeten en dator kan genomföra samtidigt beror på antalet 

processorer och mängde minne. Nuförtiden används begreppet för människors 

förmåga att koncentrera sig på olika saker samtidigt.  

Literacy: Läs- och skrivkunnighet. 

Media literacy: ”Kunskap och förhållningssätt som behövs för att man ska kunna vara 

en medveten och kritiskt reflekterande mediekonsument och -producent” (Hylén, 

2010:54). 

Information literacy: Färdighet att hantera information. Informationshanteringen 

består av sökning, sortering, bearbetning och användning av information. 

Digital kompetens: Förmåga att använda olika IT-apparater och deras funktioner. 
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2. Litteraturgenomgång   
 

2.1. Teknikanvändning i skolan 
 
Före introduktionen av datorer i skolans värld användes det andra tekniker för att 
underlätta och förbättra undervisningen, till exempel stencilapparater, 
overheadsapparater, bandspelare, TV, video, kopieringsmaskiner. 
 
Dunkel (2005) förklarar att även tidigare tekniker, eller överföringsmedia, fått en trög 
start i skolan men även i övriga samhället. Exempelvis, nämner hon att de första 
bilmodellerna såg ut som hästkärror och de första digitala medierna såg ut som böcker. 
”All teknikintroduktion tycks följa samma mönster; det tar lång tid innan vi har 
anpassat oss till tekniken och anpassat tekniken för våra behov” (Dunkels, 2005:45).  
 
En annan anledning Dunkel anger som fördröjer totalt utnyttjande av tekniken i skolan 
är rädslan. Tidigare medium som till exempel videon på 70- och 80-talet har skapat 
oro och rädsla och förknippades med destruktiva beteende. På den tiden blev termen 
videovåld populär (Dunkels, 2005: 45). 
 
Trots stora investeringar de senaste 30 åren så är datorer inte en självklar lärresurs i 
skolan i Sverige ännu. De första datorerna introduceras i skolan på 1970-talet och i 
början på 1980-talet gjordes ett misslyckat försök att utveckla en specifik skoldator. 
(Hylén 2010:26-27).   
 
I början utbildades om datorer istället för att datorer utnyttjades som hjälpmedel till 
lärande. På slutet av 1980-talet sker dock en förändring i tanken och man börja 
utveckla datorprogram som hjälpmedel för skolan. Trots satsningar på över en miljard 
kronor, ledde det inte det till några positiva pedagogiska resultat eftersom man inte 
tog tillvara lärarnas erfarenheter när man utvecklade programvarorna. Den största 
fördelen var de kompensatoriska möjligheter som gynnade elever med handikapp 
(Hylén, 2010:27-28). 
 
Med introduktionen av internet i mitten av 1990-talet, beslöt sig regeringen att satsa 
på en mindre kostsam och mer lyckad investering, online utbyte av information mellan 
skolverket och skolan och mellan skolorna. 
 
Å andra sidan, nästa projekt kom att bli Sverige största investering i skolutveckling 
med programmet ITiS (IT i skolan) i slutet av 1990-talet. Projektet omfattade både 
kompetensutveckling, uppbyggnad av infrastruktur i skolorna och datorer till lärare. 
De positiva resultaten av projektet märks än idag genom att lärarna som fick 
kompetensutveckling i IT-frågan fortsätter att använda de förvärvade kunskaperna 
säger Hylén (2010:29-31).  
 
Det är viktigt att poängterar att den tekniska utvecklingen sker på marknadsvillkor, 
och inte på utbildningssektorns villkor, som Hylén (2010) uttrycker det. Med löfte att 
revolutionera undervisningen, har IT-industrin fått en stor marknad inom 
utbildningssektor. Däremot utvecklas tekniken av personer som inte är professionella 
inom utbildningsområdet, vilket leder till ineffektiva inlärningsredskap (Lorentzson, 
2004). Som ett exempel, så nämner denna rapport datorspel, som några anser vara ett 
effektiv inlärningsredskap eftersom de ger högmotivation. Men även om datorspel är 
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utvecklade för utbildning, blir eleverna mer intresserade av spelreglerna och av att 
vinna än att förstå meningen med spelet, så att kunskaper som göms bakom spelandet 
inte uppmärksammas. Grafiken och ljudet kan också ta plats av kunskapen som man 
vill förmedla (Lorentszon, 2004:4).  
 
Simuleringsprogram används av militärer, ingenjörer och i högre utbildning och 
verkar vara effektiva. Studier visar däremot att om en skolelev inte har de nödvändiga 
förkunskaper och erfarenheter, om tekniken inte tillför unika egenskaper för inlärning 
och om programmet inte ger en personlig koppling, ett jag-perspektiv, så leder det inte 
till någon resultatrik inlärning (Lorentszon, 2004:4). 
 
Skolan bör därför ha ett kritiskt öga mot all teknik som finns tillgänglig på marknaden 
men ändå dra nytta av det (Hylén, 2010:69). Fördelar med IT i skolan rapporteras av 
Unesco (2012). Rapporten säger att IT i utbildning hjälper till att minska antalet elever 
som hoppar av skolan, eftersom det leder till mer intressant, utmanande och 
engagerande undervisning, och att förse ungdomar med kunskaper och färdigheter 
nödvändiga för arbetslivet på 2000-talet. 
 
De senaste åren har man börjat dela ut en dator per elev i några skolor i till exempel 
USA och Sverige. Hallerström & Tallvid (2008) uttrycker att tidigare studier pekar på 
fyra anledningar till att dela ut en dator till varje elev. Den mest relevanta anledningen 
är att förbättra elevernas studieresultat. Den andra anledningen är att minska den 
digitala klyftan mellan eleverna med olika ekonomiska förutsättningar. Den tredje 
anledningen är att förbereda eleverna för en ”teknikfylld arbetsmarknad” och den sista 
anledningen är att göra undervisning mer intressant, mer elevcentrerad med projekt- 
och temaundervisning. Mer om en dator per elev presenteras i avsnittet 2.4. 
 
 

2.2. Styrdokument och IT i skolan 
 
Grundskolans tidigare läroplan Lpo94 uttryckte från början mycket kort om 
informationsteknikens nytta för lärandet, men den reviderades år 2000 för att 
förstärka vikten av digital kompetens. Hylén (2010) citerar följande från Lpo94: 
 

/…/ söka och kritiskt granska information, förmåga att kommunicera via 
skilda medier, samt kompetens och förmåga att delta i samhällsdebatt och 
i kontakt med samhället är områden inom vilka IT spelar en central roll 
för elevens måluppfyllelse. (Skolverket, 2009a, citerad i Hylén 2010, 54)  

 

Den senaste läroplanen Lpf11 fortsätter att bygga på vikten med IKT med större fokus 
på digital kompetens. Den har som ett av de övergripande kunskapsmålen att eleven, 
efter genomgången grundskolan, ”kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande…” (Skolverket, 2011:14). 
 
I övrigt så finns det ett antal andra paragrafer i Lpf11 som skulle kunna relateras till 
IKT användning men inte nödvändigtvis. Exempelvis så står det att ”skolan ska 
ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket, 2011:13). Med tanken på vikten av 
IT-kunskaper i dagens och framtidens samhälle, antas det att IT-kunskaper bör 
förmedlas i skolan. Trots att det inte uttalas att IT ska användas så att ”formerna för 
samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information 
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om skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ” (Skolverket, 2011:19), så 
används idag e-post och internetbaserade lärplattformar som förenklar detta 
samarbete. 
 
Rektorerna har, enligt Lpf11, ansvar för att ”skolans arbetsmiljö utformas så att 
eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att 
själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 
hjälpmedel” (Skolverket, 2011:18). 
 
Ämnenas kursplaner uttrycker också behov av IT i undervisningen. Exempelvis, så är 
ett av syftena för ämnet Bild att ”skapa bilder med digitala och hantverksmässiga 
tekniker…” (Skolverket, 2011:20). Ett av de centrala innehållen i Hem- och 
konsumentkunskap är ”ungas privatekonomi, till exempel att handla över internet, …” 
(Skolverket, 2011:44). I matematik ska eleverna lära sig att ”... använda digital teknik 
för att kunna undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera 
och tolka data” (Skolverket, 2011:62).  
 
I ämnet svenska ingår som centralt innehåll för årskurs 7-9 att kunna redigera och 
disponera texter med hjälp av dator, ”olika funktioner för språkbehandling i digitala 
medier” och att kunna använda digitala verktyg vid presentationer. Blogginlägg och 
andra webbtexter nämns också i centrala innehåll, samt ”etiska och moraliska aspekter 
på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och sammanhang” 
(Skolverket 2011:226). 
 
Det som har störst koppling till digital kompetens i ämnet svenska är paragrafen om 
informationssökning och källkritik: 
 

 Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt 
genom intervjuer. 

 Hur man citerar och gör källhänvisningar. 

 Hur man sovrar i stor informationsmängd som prövar källors tillförlitlighet med ett 
källkritiskt förhållningssätt (Skolverket 2011:227). 

 
SO står för samhällsorienterande ämnen och omfattar historia, geografi, religion och 
samhällskunskap. Vid analysen av ämnet samhällskunskap i läroplanen kan man hitta 
kopplingar till IT användning. Ett av syftena med ämnet är att utveckla hos eleverna 
en helhetssyn på samhällsfrågor, bland annat mediala aspekter. Dessutom, uttrycker 
läroplanen att ”/u/ndervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i 
vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värdera information från 
olika källor” och ”söka information om samhället från medier, Internet och andra 
källor och värdera deras relevans och trovärdighet” (Skolverket, 2011:199-200). 
 
Ett av de centrala innehållen för samhällskunskap för eleverna i årskurs 7-9 är 
”/m/öjligheter och risker förknippade med Internet och kommunikation via 
eletroniska medier” (Skolverket, 2011:202). 
 
 
Dessa var bara några exempel som uttrycker behov av tillgång till 
digitalinformationsteknik i grundskolan. Däremot står det ingenstans i läroplanen att 
skolan bör förse varje elev med en egen dator. 
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2.3. IT i skolan runt om i världen 
 
Hylén (2010) gör en jämförelse mellan olika länder och Sverige angående IT i skolan. 
Trots att Sverige var pionjär i att satsa på IT i skolan, så låg Sverige år 2002 som 
nummer 5 i ranking av antalet datorer per elev i grundskolan. På första plats befann 
sig Norge, följt av Danmark, Finland och Storbritannien. Sverige ligger lägst i norden i 
antalet datorer per grundskoleelev (Hylén, 2010:37). Hylén (2010) hävdar också att en 
studie 2006 visar att brittiska, norska, och danska lärare är mer motiverade att 
använda IT i undervisning än svenska. Det kan bero på politiska och ekonomiska 
insatser i dessa länder som ger en kontinuerlig utveckling och uppmuntrar lärarna att 
använda IT i undervisningen (Hylén, 2010:39).  
 
Dessutom så är Storbritannien ett av världens mest målmedvetna länder i frågan om 
IT i skolan. I Danmark är IT undervisning obligatorisk enligt deras läroplan och i Norge 
ingår digitala färdigheter i alla ämnens kursplaner (Hylén, 2010:55-56). 
 
Vad gäller utvecklingsländer, rapporterar Unesco (2012:261), så har ett projekt som 
förser fattiga skolbarn med en varsin bärbar dator i Chile förbättrat deras språkliga 
flitighet, abstrakta resonemang och bearbetningshastighet. 
 
USA var det första landet som satsade på en dator per elev i över tusen skolor, det så 
kallade En-till-En projektet. Några delstater gjorde det redan på 1990-talet och andra 
följde samma spår på 2000-talet. Några av dessa projekt har lett till positiva resultat 
men andra har inte kunnat påvisa någon utveckling. I likhet med projektet i Chile, så 
har ett projekt i Maine (USA) lett till positiva resultat i elevernas motivation, speciellt 
för elever från lägre ekonomiska förhållanden.  (Hylén, 2010:40) 
 
De förbättringar som lärarna i Maine har kunnat konstatera är elevernas engagemang 
i skolarbete, möjlighet att arbeta med verkliga frågor och jämföra information från 
olika källor, förbättringar i kvaliteten på elevernas arbete, höjda matematikkunskaper 
och förbättrad skrivförmåga. Dessa framsteg har noterats vid jämförelse med elever 
som inte använder dator i studierna. (Hylén, 2010:41) 
 

2.4. IT i skolan i Sverige, några exempel 
 
I Sverige har Falkenbergs kommun hämtat inspiration från det amerikanska projektet 
med En-till-En i Maine. År 2007 delades det ut en bärbar dator till varje elev på två 
skolor i Falkenberg.  
 
Målet med projektet var att utveckla skolornas arbetsformer och metoder, öka lusten 
att lära hos både elever och lärare, och att öka elevernas måluppfyllelse och resultat. 
Projektet utvärderades av forskarna Hallerström och Tallvid (2008 & 2009) och av 
Tallvid (2010) i tre olika rapporter.  
 
Forskarna kunde konstatera fler fördelar än nackdelar efter det första året med 
projektet. Exempelvis, så tog eleverna större ansvar för sina egna personliga datorer 
än de datorer som flera personer använder. Så, möjligheten att använda sin skoldator 
även på fritiden och hemma gör dessa elever mer ansvarsfulla och försiktiga med sina 
datorer. Eleverna känner att de har mer ordning på sina anteckningar bl.a.. De har 
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också tagit till sig regeln att ladda batteriet hemma på natten och intresse för 
hemarbete har ökat. (Hallerström & Tallvid, 2008). 
 
Nätmobbning är en faktor som många vuxna var oroliga för från början, men det har 
knappt förekommit. Den största nackdelen är den ökade tiden som eleverna tillbringar 
framför dator, och konsekvensen av detta, dvs. att de ägnar mindre tid åt utevistelse 
och fysiska aktiviteter. (Hallerström & Tallvid, 2008). Efter det första året så har det 
förekommit en oenighet vad gäller elevernas spelande och internetsurfande. Medan 
några lärare tyckte att det borde vara förbjudet, så tyckte andra lärare att ”filtret ska 
sitta i huvudet - inte i datorn” (Hallerström & Tallvid, 2008:67). Samtidigt så var 
lärarna eniga om att det skulle vara svårt att backa till en undervisning utan en dator 
per elev. (Hallerström & Tallvid, 2008:81) 
 
Hallerström & Tallvid (2008) hävdar att datorerna skapar snabba, effektiva, smidiga, 
roliga, motiverande och rättvisa förutsättningar för lärande. Samtidigt lade de märke 
till att entusiastiska lärare som mest använde datorerna i undervisningen var de 
lärarna som hade mest vilja att arbeta med projektbaserad undervisning och hade driv 
att lära sig själva. Medan mer passiva lärare saknade en tydligare styrning och 
stimulans. Några av dem tyckte att det tog för mycket tid att vänja sig vid att använda 
datorn i undervisningen (Hallerström & Tallvid, 2008:80). 
 
En normskiftning skedde under det första året i dessa skolor. Normen att läraren är 
den som kan mest blev utmanad. Många gånger är det elever som är mer uppdaterade 
på den nya tekniken och om vad som finns tillgängligt på nätet (Hallerström & Tallvid, 
2008:81). Dessutom, så kom Hallerström & Tallvid (2008)  till slutsatsen att för att 
datoranvändning i skolan ska leda till bättre studieresultat måste den följas av ett 
pedagogiskt utvecklingsarbete styrt uppifrån.  
 
I den andra rapporten konstaterar Hallerström & Tallvid (2009:61) att det skedde så 
väl en fortsättning i utvecklingen av pedagogiskt arbete med datorer som en 
stagnering. Dessutom så har det förekommit tveksamhet angående hur man ska 
bedöma elevernas kunskapsutveckling när de arbetar med projekt och temabaserad 
undervisning. Frågor om huruvida man kan mäta kunskap med ordinära metoder, eller 
om kunskapsnivåer faktiskt har ökat, förekommer också. Dessutom har nya behov 
såsom av ämnesdidaktiska fortbildningar och av förändringar på lokaler skapats 
(Hallerström & Tallvid, 2009:62-63).  
 
De fördelar som registrerades efter det andra året kan delas upp i tre kategorier, 
organisatoriska fördelar, pedagogiska fördelar och rättvisefördelar (Hylén 2010). 
Organisatoriska fördelar har att göra med det faktum att lärare och elever har mer 
ordning på sitt material, kommunikationen mellan dem har förbättrats och lärarna 
lägger mindre tid åt att kopiera material. De pedagogiska fördelarna handlar om 
möjlighet att lättare variera och anpassa undervisningen och förbättringar i studieron. 
Rättvisefördelarna är att alla har tillgång till en dator och till information så väl i skolan 
som hemma (Hylén 2010:42-43).  
 
Den tredje rapporten visar att Falkenbergs framgång beror på fyra faktorer, de fyra F, 
som Tallvid (2010) uttrycker det: förankring, förvaltning, frihet och fortbildning. Med 
förankring menar Tallvid (2010:58) att de högsta politikerna i kommunen var mycket 
engagerade och gjorde stora ekonomiska och administrativa insatser. På 
förvaltningsnivå, så har skolorna fått ett tydligt ledarskap och vision. Det tredje f:et 
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står för frihet. Tack vare den fria tillgången till tekniska hjälpmedel och den fria 
tillgången till internet har lärare och elever kunnat utveckla skolarbetet. Det sista f:et 
handlar om fortbildning. Skolutveckling börjar med lärarnas utveckling och tack vare 
det faktum att lärarna fick gå på fortbildning och fortsätta sin utveckling inom 
arbetslagen, så har projektet för det mesta lyckats. 
 
Den negativa aspekten som Tallvid (2010) har kunnat rapportera vid slutet av projektet 
är att elevernas meritvärden har minskat. Författaren diskuterar däremot att man inte 
kan skylla endast på den bärbara datorn. Många olika faktorer kan ha påverkat detta 
resultat, såsom, lärarbyte, ändring i arbetssätt och läromedel, förändringar i grupper 
och så vidare.  
 
Slutligen, resonerar Tallvid (2010:65) att ”/d/atorn är bara en teknisk artefakt och om 
man inte fortsätter att ständigt söka pedagogisk utveckling riskerar man att stagnera”. 
 
Pernilla Lorentzson (2004) uttrycker i rapporten Digitala illusioner – Om IT och 
media i skolan att avsikten med hennes undersökning är att medvetandegöra 
komplexiteten med användning av IT och media i undervisningen. Enligt författaren, 
är användning av datorer i undervisningen väldigt komplext, vilket skolan inte är 
riktigt medveten om. 
 
Även de vanliga undersökningsarbetena i skolan blir vanligtvis ineffektiva om eleverna 
inte har förkunskaper i ämnet, om kunskaper och erfarenheter av hur 
internetsökmotorer fungerar inte är tillräckliga och om eleverna saknar nödvändiga 
begrepp för att kunna söka. Rapporten säger också att elever vanligtvis inte förstår 
varför de inte får kopiera färdiga texter och att de saknar färdigheter i 
källkritiskgranskning. Att kopiera färdiga texter är både olagligt och ineffektivt därför 
att, på det sättet, tar inte eleverna till sig kunskapen. Läsförmågan är i detta fall 
fundamental i processen att söka i ett enormt hav av information som internet erbjuder 
(Lorentzson, 2004). 
 
Emellertid presenterar Lorentzson (2004) lösningar för att göra datoranvändning i 
klassrummet mer effektivt. ”I arbetet måste eleverna ges struktur, stöd och ramar” 
(s.15). Rapporten presenterar ett exempel från Nya Varvets Skola i Göteborg. I denna 
skola får eleverna gradvis utbildning i information literacy redan från årskurs två på 
grundskolan.  
 
I tvåan får eleverna träna på att använda e-post, ordbehandlare, spara och hämta filer. 
I trean tränar de på informationssökning i både böcker och på internet med hjälp av 
frågekort. Eleven tar upp ett kort som innehåller ett problem eller en fråga och, med 
stöd av läraren, måste eleven avgränsa sökandet med hjälp av nyckelord för att hitta 
svaret. I årskurs 4, utöver att fortsätta med informationssökandet, deltar de i ett 
europeiskt projekt och använder e-post. 
 
Inte förrän i årskurs 5 börjar eleverna med projektarbete som innebär framträdande, 
till exempel via Power-Point. Publiken till deras presentation är bredare än vanligt. 
Power-Point-presentationerna kan visas för andra elever i Europa via internet. Den 
sortens arbete fortsätter i årskurs 6 med större projektarbete i par (Lorentzon, 
2004:44). 
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Nya Varvets Skola har ett eget ”multimedia skolbibliotek” med ansvarig personal. Den 
ansvarige förklarar för eleverna att en dator är ”en burk som inte kan tänka själv och 
när du använder den måste du tänka själv” (Lorentzson, 2004:45). 
 
Forskningsarbete på Nya Varvets Skola, enligt Lorentzson (2004:48), är strukturerat 
med en arbetsplan på nio punkter:  

1) Problemformulering: Bestämma och avgränsa teman. 
2) Tankekarta: Vad vill man veta om teman? 
3) Informationssökningssätt: Internet, tryckt media eller intervjuer? 
4) Publik 
5) Redovisningssätt 
6) Forskning: Insamling av data som sparas i ordbehandlaren. 
7) Bearbetning: göra ett eget arbete av de insamlade fakta. 
8) Presentation 
9) Utvärdering: vad man har lärt sig och vad man kan göra bättre. 

 

2.5. Ungdomar och IT användning 
 
Elza Dunkels (2005) försöker förklara relationen som ungdomar har med internet 
genom att dra paralleller till det ungdomarna gjorde förr i tiden för att uttrycka sig med 
den teknologin som existerade då. På internet kan man hitta en samling av dagbok, 
poesibok, kompisbok, brevvänner och telefonsamtal i ett litet och smidig format. Å 
andra sidan så sker det mer våldsamma uttryck via internet eftersom internet ger en 
känsla av anonymitet (Dunkels, 2005:44).  
 
Dunkels, Franberg & Hällgren (2011:xx-xxii) lät tre gymnasieelever skriva sina åsikter 
om användning av en dator per elev i deras skola. De nämner bland annat fenomenet 
”multitasking”, d.v.s., göra många saker samtidigt. Mer om multitasking kan man läsa 
i avsnittet 2.7. 
 
De flesta lärare tycker att ”multitasking”, ett fenomen som går ut på att man gör många 
saker samtidigt som till exempel arbeta, lyssna på musik och chatta, är ett problem, 
säger Åsa Johansson, en av de studenterna som kommer till tals i Dunkels, Franberg & 
Hällgren (2011:xx-xxii). Hon håller med att det ibland kan vara ett problem, till 
exempel när läraren gör genomgångar då man kan missa viktig information. Men hon 
påpekar också att vid individuellt arbete söker man distraktioner oavsett om man har 
tillgång till datorn eller inte.  
 
För att läraren ska kunna fånga elevernas uppmärksamhet mer än de digitala 
medierna, förslår Åsa Johansson (i Dunkels, Franberg & Hällgren, 2011:xx-xxii) att 
skolorna borde möjliggöra för lärarna att stänga av internet.  Att integrera mer dator i 
undervisningen eller se till att studenterna stänger av sina datorer när de inte behövs, 
är flera av hennes tips. 
 
Studenten Franziska Messinger (i Dunkels, Franberg & Hällgren, 2011:xx-xxii) anser 
att texthanterare kan hindra språkutveckling eftersom de kan rätta stav- och 
grammatikfel automatisk. Men det finns ett sätt att stänga av sådana inställningar, 
förklarar hon. Den långa tiden som det tar att starta en dator och olika hälsoproblem, 
såsom ögonbesvär, är andra nackdelar som Franziska Messinger pratar om. Samtidigt 
påpekar hon vikten av att lära sig att hantera datorn som arbetsverktyg. 
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Trots att ungdomar är de som spenderar mest tid med IKT, påstår Zimic (2011) att man 
inte kan ta för givet att de är kunniga användare, eller digital kompetenta. De flesta 
ungdomar anser sig själva vara kompetent internetanvändare men det 
överensstämmer inte med Zimics (2011) tes. För henne krävs det ett antal färdigheter 
för att kunna bli en aktiv och kompetent deltagare i den digitala världen, vilket 
ungdomarna vanligtvis inte har hunnit få och de behöver stöd för att skaffa sig sådana 
kompetenser.  
 

2.6. Digital kompetens och media literacy 
 
Hylén (2010) förklarar att det engelska ordet ”literacy” betyder ”läs- och 
skrivkunnighet” men i ett mediasamhang antyder det ”kunskap och förhållningssätt 
som behövs för att man ska kunna vara en medveten och kritiskt reflekterande 
mediekonsument och -producent” (Hylén, 2010:54). Medan digital kompetens har 
mer att göra med förmågorna att använda tekniken, så har media literacy ”en starkare 
betoning på ett bredare kunnande eller bildning” (Hylén, 2010:54). 
   
Zimic (2011)  lägger till ytligare en kompetens. Hon presenterar en trappa (bild 1) som 
illustrerar de olika nivåerna i media literacy. Det första steget representerar den 
digitala kompetensen, så som att kunna hantera hårdvaran och mjukvaran. Det andra 
steget representerar färdigheter att hantera information genom att söka, sortera, 
procesera och använda tillgänglig information på nätet, det så kallade information 
literacy. Det högsta steget, strategifärdigheter, består av färdigheter att använda 
information för att förbättra sin ställning i samhället och själva samhället. Med andra 
ord, använda informationen på ett meningsfullt sätt. Den som har strategiska 
färdigheter, har förmågan att kritiskt analysera informationsflöde och att ta kloka 
beslut som leder till ett meningsfullt liv.  

 

 
Figur 1: Relationen mellan media kunnighet, digitala färdigheter, teknologisk kunnighet och 
informationshanteringskunnighet. (i Zimic, 2011).  
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Man skulle kunna säga att Yang & Fan (2011) talar om samma sak men de kallar 
”strategi färdigheter” för ”överföring av kunskap” istället. Överföring av kunskap är 
förmågan att använda de inskaffade kunskaperna i olika situationer i livet. Exempelvis, 
de kunskaper som eleven inskaffar i skolan kan han/hon använda i livet utanför skolan 
och tvärtom (Yang och Fan, 2011:247). 
 
Andra viktiga kompetenser som Yang & Fan (2011:250) nämner utöver media literacy 
är ”meta-kognition” och ”inlärningsstrategier”. En viss mognad krävs för att nå meta-
kognitionskompetens. Det handlar om att vara medveten om sina egna kunskaper och 
om att ha förmågan att förstå, kontrollera och styra sin egen uppfattningsförmåga 
(Yang & Fan, 2011: 246). 
  
Enligt Yang och Fan (2011), har alla inlärare olika grader av inlärningsstrategier. De 
mest framgångsrika inlärarna har en bättre utvecklad strategi än de mindre 
framgångsrika. Därför är utbildning i inlärningsstrategier grundläggande i dagens 
informationssamhälle. 
  
Wakefield (2011) lägger till läs- och skrivförmågor som fundamentala skickligheter i 
informationssamhället. Precis som förmågan att läsa och kritiskt analysera både texter 
och bilder, så är förmågan att skriva texter utifrån egen förståelse och erfarenheter lika 
viktig. Utöver detta, är självdisciplin, medvetenhet och ”netiquette” viktiga 
kompetenser. Det tillåter ungdomar att delta aktivt i den digitala media kulturen.  
 
Med ”netiquette” menar Wakefield (2011:89) förmågan att erkänna och uttrycka sina 
åsikter på ett respektfullt sätt samtidigt som man lyssnar och respekterar andras 
åsikter och utbyter information och erfarenheter på ett meningsfullt sätt. 
 
Yang och Fan (2011) och Wakefield (2011) diskuterar brister som finns i skolan som 
hindrar utvecklingen av media literacy. Först och främst bör likvärdig tillgång till 
tekniken erbjudas till alla elever (Wakefield, 2011:86). Sedan måste en roll förändring 
ske. Läraren bör inte längre vara en överförare av kunskap, utan en ledare och den som 
lär sig tillsammans med eleverna. Elevens roll är inte heller den samma. Eleven bör 
tränas i de ovan presenterade kompetenserna för att bli en fristående inlärare (Yang & 
Fan, 2011). 
 
Kunskapsskillnader bland lärarna är ett annat hinder, påpekar Wakefield (2011).  
Det finns tre nivåer av kunskaper som lärarna bör ha. Utöver digital kompetens och 
media literacy, bör lärarna ha pedagogisk kompetens för att hos eleverna kunna 
utveckla media literacy. Men det kan ta tid innan media literacy blir helt närvarande i 
skolan, hävdar Wakefield (2011).  Det krävs först och främst utbildning och 
fortbildning för lärarna. Inte förrän lärarna känner sig trygga och känner att de får stöd 
i denna fråga, kommer elever att få en värdig ”media literacy” utbildning, uttrycker 
Wakefield (2011). 
 

It takes an average of five to six years for teachers to change their method 
of teaching so that they are using computers in a way that benefits 
students” (Armstrong & Casement, 1998, s. 35, nämnd i Wakefield, 2001, 
s. 91). 
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2.7. Multitasking 
 

Multitasking beskriver hur datorn, för att simulera samtidighet, har en 
kö av processer som med en hastighet av tiotals gånger per sekund växlar 
mellan olika uppgifter. På samma sätt fungerar den mänskliga hjärnan. 
De högre mentala processer som utförs i prefrontala cortex kan lika lite 
som i datorns processor utföras simultant. Den mänskliga hjärnan växlar 
likt datorn mellan olika uppgifter och varje gång eleverna byter aktivitet 
sker en liten effektivitetsförlust (Tallvid, 2010:44). 

 
Egentligen, har inte människohjärnan förmågan att göra flera saker samtidigt, d.v.s. 
”multitasking”, den har förmågan att växla mellan olika aktiviteter, det så kallad ”task-
switching”.  Enligt Alzahabi & Becker (2013) är personer med stor multitasking 
erfarenhet snabba på att skifta mellan olika uppgifter. Enligt dem, leder en intensiv 
media multitaskingträning till förändringar i kognitiva förmågorna och mentala hälsan 
samt en förändring av hur personen bearbetar och memorerar information (Alzahabi 
& Becker, 2013:1492). Konsekvensen av detta är att inlärningssättet har förändrats. 
Eftersom internet är ett viktigt externt minne för de flesta och i allra högsta grad 
ungdomarna, så har människors sätt att memorera saker förändrats (Alzahabi & 
Becker, 2013:1485). Sådana förändringar har skett väldigt snabbt, över en period på 
två år, märker Alzahabi & Becker (2013) när de jämför resultaten av deras studier 2011 
med resultaten av en annan studie 2009. 
 

While absolute time spent with media has increased, time spent 
multitasking with media has grown even more rapidly. Within the past 
decade, there has been a 120 % increase in the time that youth between 
the ages of 8 and 18 years old multitask with media (Rideout et al., 2010, 
nämnd i Alzahabi & Becker, 2013:1485). 

 
Så väl Rosen & Carrier et.al. (2013), Rosen & Whaling et.al. (2013), som Alzahabi & 
Becker (2013) diskuterar att en ökning i medieanvändning har en stark relation med 
en utökning av psykisk ohälsan och försämring av akademiska resultat. Alzahabi & 
Becker (2013) säger emellertid att på grund av de signifikanta snabba förändringarna, 
har man inte hunnit djupare undersöka alla faktorer och effekter av media 
multitasking. Undersökningar bör överväga de flesta sorts media, de olika sätt 
människor har att relatera till olika media och så vidare. Rosen & Whaling et.al. (2013) 
lägger till att de har konstaterat i sin undersökning att användning av Facebook kan ge 
både positiv och negativ påverkan i patienter med depression och ångest. Därför bör 
det göras ytterligare undersökningar innan man drar några slutsatser i detta område. 
 
Rosen & Carrier et.al. (2013) har kommit till slutsatsen att universitetsstudenter väljer 
medvetet att använda olika media under tiden de studerar trots vetskapen av att det 
kan försämra deras skolresultat. Författarna hävdar att handlingen att kolla sina 
meddelanden och Facebook är emotionellt engagerande och emotionellt givande.  
Därmed, hävdar Rosen & Carrier et.al. (2013) att det inte är en lösning på problemet, 
att förbjuda elever att använda mediateknik. Tvärtom, det kan öka ångest och minska 
koncentrationen (Rosen & Carrier et.al., 2013:955).  
 
Med detta föreslår Rosen & Carrier et.al. (2013) tre olika idéer som kan minska ITs 
negativa påverkan på studieresultaten utan att förbjuda det. Det första rådet är att 
tillåta eleverna att lyssna på musik medan de läser eftersom denna multitasking 
aktivitet inte har visat något negativt resultat i studieprestanda i deras undersökning. 
Det andra rådet är att kombinera en minuts medieanvändning för varje 15 minuters 
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studiefokusering. De jämför social medieövervakning med en kafferast (Rosen & 
Carrier et.al., 2013:956). Det tredje rådet är att utveckla elevernas metakognition. De 
bör vara medvetna om att dessa störningsmoment påverkar deras inlärning negativt 
och de bör därmed exempelvis stänga av ljudet på sina mobiltelefoner och endast kolla 
sina meddelanden när de har avslutat en del av uppgiften. Vid slutet av deras artikel, 
rådgör författarna: 
 

‘‘The bottom line is that our students are multitasking and we cannot stop 
them without placing them in a boring, unmotivating environment. The 
trick is to develop educational models that allow for appropriate 
multitasking and that improve learning’’ (Rosen och Carrier et.al., 2010, 
nämnd i Rosen et.al., 2013:956). 

 

2.8. Sammanfattning 
 
Att ta fram en dator specifikt för skolanvändning har inte gett samma avkastning som 
att satsa på att bygga upp digital infrastruktur i skolorna och att ge lärarna 
kompetensutveckling på området. Det gjorde Sveriges regering i slutet av 1990-talet 
och det är något som ger positiva resultat än idag. Hylén (2010) hävdar att de lärare 
som fick kompetensutveckling då har större förutsättningar idag att använda IT i 
undervisningen. 
 
I dagsläget investerar några kommuner och skolor i det så kallad en-till-en, dvs. en 
dator per elev. Denna investering ger dock positiva resultat i studieprestation endast 
om den är ackompanjerad av en pedagogisk utvecklingsplan (Tallvid, 2010). 
 
Marknaden erbjuder oerhört många IT-lösningar för skolan, men lösningarna är sällan 
utvecklade av pedagoger, vilket gör det extra viktigt för skolan att själv utveckla 
pedagogiska lösningar för användning av de IT-produkter som finns tillgängliga 
(Hylén, 2010). 
 
Trots motståndet som finns hos vissa, är användning av och utbildning om IT 
oundvikligt eftersom den senaste läroplanen (Lgr11) kräver användning av datorer och 
internet i många avseende och i många ämnen (Skolverket, 2011). 
 
En aspekt som är värt att ta hänsyn till är att IT är en del av ungdomarnas liv och skolan 
kan inte hindra dem att använda det, utan bör i stället förbereda dem för en framtid 
och en arbetsmarknad fylld av IT. Det faktum att ungdomar spenderar mesta delen av 
dagen online betyder inte att de är digital kompetenta (Zimic, 2011). Information 
literacy är en kompetens som kräver mognad, en bra läsförmåga och förmåga att sovra 
och kritiskt filtrera den tillgängliga informationen (Zimic, 2011). För att inte bara 
konsumera digitala media men även producera det och känna sig delaktig, kräver det 
en utbildning av kvalitet som utvecklar ett kritiskt tänkande hos eleverna och förmåga 
att uttrycka sig på ett respektfullt sätt. I detta fall så är läs-och skrivförmågor viktiga 
kompetenser (Zimic, 2011 och Wakefield, 2011). 
 
Ungdomarna bör också vara medvetna om konsekvenser av media multitasking för 
sina studier och sin hälsa (Rosen & Carrier et.al., 2013). De bör därför utveckla 
självdisciplin, meta-kognition och inlärningsstrategier (Yang & Fan, 2011). 
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Det finns både fördelaktiga och ofördelaktiga exempel av IT användning i skolan både 
i utlandet såväl som i Sverige och vi bör lära oss av dem. Förhoppningsvis kommer 
denna studie att kunna antingen bekräfta det som experterna har funnit om detta 
område och/eller lägga till ytterligare kunskaper och exempel. 
 

3. Metod 
 

3.1. Forskningsstrategi 
 
Min erfarenhet i klassrummet som lärarpraktikant har ökat mitt intresse för frågan om 
användning av IT i klassrummet, speciellt min senaste erfarenhet av en skola som 
erbjuder en dator till varje elev. Min avsikt är att ta reda på hur denna teknik faktiskt 
används och utnyttjas i klassrumsmiljön.  
 
Efter en reflektion om i fall en kvantitativ eller en kvalitativ metod borde användas för 
att samla data för denna undersökning, konstaterade jag att en kombination av båda 
metoder vore lämpligare. Denscombe (1998:185) säger att ”fler synvinklar gör det 
möjligt att få ett bättre ’grepp’ om det studerade – att få en bättre kunskap om det”.  
 
Eftersom syftet med min undersökning är att ta reda på hur den tillgängliga 
informations- och kommunikationsteknik används i undervisning av både lärarna och 
eleverna, så valde jag att göra observationer i klassrummet. Enligt Stukát (2005:49), 
”när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör”, 
då är det lämpligaste med observationer.  Dock tillåter observationer endast att 
observera de fysiska och ytliga aktiviteterna. Observationer kan ”upplevas 
begränsande genom att det i första hand är yttre beteenden som studeras” (Stukát, 
2005:49). Det är nästan omöjligt för forskaren, till exempel, att verifiera alla aktiviteter 
eleverna gör i sina datorer och mobiltelefoner utan att påverka deras beteende. 
Observatören får inte inskränka och påverka deltagarnas aktiviteter och beteenden. 
Med tanke på det bestämde jag att tillämpa en enkät till de observerade eleverna för 
att få en större förståelse om hur och hur ofta de använder IT och till vilka syften samt 
för att få kunskaper om deras åsikter kring multitasking i klassrummet. 
 

3.2. Datainsamlingsmetoder 
 
En kvalitativ metod i form av observationer, och en kvantitativ metod i form av enkät 
med slutna frågor, valdes för att få fram data till undersökningen.  
 
Totalt genomförde jag 12 observationer. Fyra olika lärare observerades 3 gånger var. 
Jag valde att göra semistrukturerade observationer vars områden som skulle 
observeras var delvis förutbestämda och registrerade i ett formulär. Först och främst, 
vid första tillfälle i varje klassrum, antecknade jag vilka teknikutrustningar som fanns 
tillgängliga i klassrummet. Den andra delen av observationen var semistrukturerad, 
d.v.s. jag antecknade minut för minut olika händelserna i klassrummet som hade att 
göra med IT användning.   
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När de 12 observationer var klara, tillbads alla observerade elever att svara på en enkät 
med slutna och öppna frågor angående deras användning av datorer och 
mobiltelefoner i skolan. För att vidga insyn i elevernas media användning, ställdes 
några öppna frågor om vilken sorts program, applikationer och websidor de använder 
oftast. 
  

3.3.  Urval 
 
Det är allmänt känt att det är dagens tonåringar som mest utnyttjar och som snabbast 
tar till sig varje ny teknik och digital media. Med detta i åtanke utsågs elever mellan 13 
och 15 år på en 7-9 skola i en liten stad i mellersta Sverige att delta i undersökningen. 
Val av skolan skedde med tanken på datortillgänglighet per elev och lärare. Den valda 
skolan erbjuder varje elev en egen bärbar dator och varje lärare förses med, utöver en 
egen bärbar dator, en egen iPad. Dessutom är de flesta klassrummen i skolan utrustade 
med projektor och några av dem med egen stationär dator, bland annat. 
 

3.4.   Databearbetning och analysmetod 
 
Manuskripten från observationerna transkriberades på datorn av två anledningar. 
Först och främst, genom att läsa och transkribera observationer fick jag en chans att 
bearbeta materialet på ett djupare sätt. Den andra anledningen är för att kunna spara 
data på ett tydligare och lättillgängligare sätt.  
 
Sedan sammanfattade jag varje observation. Istället för att presentera observationerna 
kronologiskt i rapporten, introducerades varje lektionspass med ett 
introduktionsstycke där jag sammanfattade väldigt generellt vad som pågick, samlade 
olika aktiviteter i olika grupper, och berättade hur lektionen avslutades. 
 
Svaren från enkätundersökningen registrerades i Microsoft Excel och på det sättet 
kunde jag förvandla resultaten till diagram. Diagram gör resultaten synligare och mer 
överblickbara. 
 
Slutligen, genomförde jag en detaljerad läsning av resultaten från båda 
undersökningsmetoderna och sedan drog jag paralleller till litteraturgenomgången för 
att förstå och uttrycka de nya kunskaperna med hjälp av de tidigare kunskaperna och 
begreppen. 
 

3.5.   Reliabilitet och validitet 
 
”Reliabiliteten kan översättas till hur bra mitt mätinstrument är på att mäta…” (Stukát, 
2005:125). En kvalitativ undersökning av denna natur går inte att mäta med måttband, 
men den samlade datamängden är representativ för den kategori av respondenter som 
undersöks.  
 
Observationerna där den observerande inte deltar i aktiviteterna och påverkar de 
undersöktas naturmiljö så lite som möjligt är tillförlitlig för att ta reda på vad som 
faktiskt pågår i klassrummet, och inte vad de inblandade tror händer.  Däremot, genom 
observation, tar forskaren reda på endast vad som händer på ytan. I detta fall, så var 
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det få gånger som jag kunde iaktta vilka aktiviteter eleverna faktiskt gjorde med sina 
mobiltelefoner och datorer. Man visste inte heller vilka deltagarnas tankar var vid olika 
tillfällen. 
 
Att filma undervisningstillfällen skulle kunna ge en säkrare bild av det som sker i 
klassrummet i och med att jag inte kunde se allt som händer samtidigt som jag 
antecknade. Däremot, att filma elever skulle kunna kränka deras identiteter samt 
påverka deras beteenden. Människor ändrar vanligtvis sitt beteende när de vet att de 
deltar i en observation, enligt Stukát (2005:50). Å andra sidan, faktumet att jag var 
bekant för eleverna och de redan var van vid att se mig i klassrummet, gjorde att min 
närvaro påverkade deras beteende minimalt.  
 
Två pilotobservationer gjordes med en annan klass än de studerade för att testa 
metoden, för att vänja mig vid det sorts arbete och för att ta reda på eventuella fel i 
observationsformuläret. 
 
Enkätundersökning är ett enkelt, kostnadsfritt och tidsparande sätt att ta reda på vilka 
aktiviteter eleverna gör med sina datorer och mobiltelefoner i alla ämnen och i fler 
tillfällen än de observerade. Det ger en mer generell bild av hur eleverna använder sina 
datorer och mobiltelefoner i skolan och även deras tankar och åsikter. Samtidigt så är 
det viktigt att ta hänsyn till att eleverna kan feltolka frågorna eller inte läsa noga de 
givna alternativen. För att försäkra mig om att frågorna var begripliga för denna 
åldersgrupp, bad jag en annan elev i samma ålder och från samma skola, som inte 
deltog i undersökningen, att svara på enkäten innan den applicerades på 
respondenterna.  
 
 

3.6.  Etiska ställningstaganden 
 
I denna undersökning togs hänsyn till de etiska principer som det Humanistiska-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har gett ut och som Stukát (2005) 
refererar till. De etiska principerna delas i fyra krav: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukát, 2005:131-132). 
 
Informationskravet. Alla inblandade i undersökningen skall få, i förväg, information 
om syftet och metoderna som ska användas i undersökningen och personlig 
information om forskaren och institutionen han/hon är anknuten till. De berörda bör 
också veta att deras deltagande är frivillig och att de får avsluta sin delaktighet när som 
helst. 
  
Samtyckeskravet. I fall undersökningen är etiskt känslig, eller om deltagarna är under 
femton år bör deltagarna/vårdnadshavare tillfrågas om samtycke. Deras val att inte 
delta eller inte tillåta deras barn att delta i undersökningen bör inte leda till negativa 
konsekvenser för dem. 
 
Konfidentialitetskravet. Undersökningen bör vara anonym. I rapporten bör det vara 
omöjligt att identifiera deltagarna. Forskaren bör hantera uppgifterna med omsorg för 
att inte individernas uppgifter ska kunna identifieras av utomstående. 
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Nyttjandekravet. De informationer som samlas under undersökningen bör endast 
användas för forskningsändamål och inte utnyttjas för kommersiellt eller andra icke-
vetenskapliga syften. 
 
De som berörs av undersökningen, rektorn, lärare, elever och respektive föräldrar, 
informerades i förväg. Rektorn och inblandade lärare fick först information och 
ombads att ge samtycke muntligt. Sedan delades ett missivbrev (bilaga 1) ut till 
eleverna och deras vårdnadshavare, med kopia till rektorn och de involverade lärarna. 
I brevet stod det forskarens personliga informationer och institutionsanknytning, samt 
information om att deras deltagande var anonym, frivillig och att de fick avsluta sitt 
deltagande i undersökningen när som helst. Syfte med undersökningen och vilka 
metoder som skulle användas uttalades också i brevet. Undersökarens 
kontaktuppgifter fanns med för att vårdnadshavare skulle kunna höra av sig i fall de 
inte ville att deras barn deltog i undersökningen. En kopia av missivbrevet finns 
bifogad. 
 
Enkäten som eleverna svarade på är anonym. Dessutom, vid rapportering av 
resultaten, byttes lärarnas namn ut mot fiktiva namn. Kommunen och den inblandade 
skolan i undersökningen är också anonyma för att omöjliggöra för utomstående att 
identifiera respondenterna.  

4. Resultat 
 

I det här avsnittet kommer resultaten från observationerna att redogöras för var och 
en av klasserna som deltog i undersökningen samt resultaten av enkäterna som 
samtliga elever från alla de 4 undersökta klasserna svarade på. 
 
Med avsikt att inte avslöja lärarnas identitet samtidigt som man konkretiserar 
presentationen av data, har lärarnas namn bytts ut mot fiktiva namn. 
 
 

4.1. Resultat av observationerna 
 
Detta avsnitt grundar sig på de observationer som genomfördes under tre lektioner, av 
fyra olika lärare var, på den valda 7-9 skolan. En sammanfattning av varje 
undervisningstillfälle har gjorts i de följande underavsnitten. 
 

4.1.1. Sammanfattning av observationerna av läraren Francesco i NO- och 
matematik. 
 
Läraren Francesco undervisar i ämnena matematik och samhällsorientering (SO), men 
observationerna ägde rum endast under hans matematikundervisning i en klass i 
årskurs 9. Rummet han undervisar i används även av andra lärare. Rummet är utrustat 
med en projektor, ett par högtalare, en TV-apparat, en videokassettbandspelare, en 
stationär dator, en stereo, och en overheadapparat. 
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Observation 1 
Under denna lektion använder läraren sin iPad kopplad till projektorn och högtalare 
för att visa eleverna en film. Ämnet är matematik. Det finns 25 elever närvarande. Fem 
minuter efter lektionens början startar läraren filmen. Några elever har med sig sina 
datorer men ingen använder dem. Läraren har inte uttryckt några regler angående 
mobilanvändning men några få elever försöker använda sina mobiler och läraren 
ingriper omedelbart så snart han ser någon göra det. 
 
Till exempel, en elev tittar i sin mobil två minuter efter filmens start men läraren tar 
den genast. Två minuter senare använder en annan elev sin mobiltelefon. Den här 
gången tar det 4 minuter innan läraren märker det men han tar telefonen från eleven 
så fort han ser det. 
 
Efter dessa två incidenter, tar det cirka 26 minuter innan det observeras att någon elev 
försöker använda sin mobiltelefon. Efter detta tills slutet av lektionen observeras 6 
elever som snabbt tittar i sina mobiler och snabbt vänder sig tillbaka till filmen under 
olika tillfällen. Det verkar som att de tittar på klockan i sina telefoner. Alla dessa elever 
tittar på sina mobiler på ett smygande sätt för att läraren inte ska märka det. 
 
Nio minuter före det schemalagda slutet av lektionen stannar läraren filmen, trots att 
den inte var slut, för att avsluta lektionen på ett lugnt och organiserat sätt. 
 
 
Observation 2 
Under denna lektion är läraren upptagen någon annanstans med att göra det muntliga 
Nationella Provet i matematik. I klassrummet finns istället en vikarie som vanligtvis 
arbetar i skolan. Det finns 20 elever närvarande. Endast fyra elever har med sig sina 
datorer till denna lektion men ingen av dem använder dem. Vikarien använder sin 
arbetsdator till att rapportera och kontrollera frånvaro. 
 
Under lektionens gång påpekar den vikarierande läraren ibland att eleverna får 
använda sina mobiltelefoner endast för att räkna. Det observeras 16 elever som 
använder sina mobiler både för lektionssyfte och för underhållning. 
 
Fem minuter efter den schemalagda början av lektionen, startar vikarien lektionen och 
säger att eleverna vet vad de ska göra. Eleverna tar fram sina matematikböcker och 
börjar arbeta. Tre elever lyssnar på musik medan de löser sina matematikproblem. Då 
och då kommer det in två elever som har varit och gjort det muntliga provet och två 
elever går ut. 
 
De flesta eleverna använder sina mobiler utan att dölja det, med ett enda undantag, en 
elev som försöker gömma sin mobil under bordet. Denna elev har inga böcker med sig. 
 
Nästan tjugofem minuter efter lektionsstart börjar det märkas att eleverna använder 
sina mobiler för att distrahera sig. Till exempel tittar två elever på den enas mobil och 
ler, men snart kommer vikarien och de diskuterar matematikinnehållet. 
 
En annan elev reser sig och sätter sig bredvid en annan elev och båda börja använda 
sina mobiler. Till och med vikarien är inblandad i distraktionen med mobil. En elev 
ropar på honom, visar honom någonting med sin mobil och båda skrattar. 
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Nästan en timme efter lektionsstart observeras att ytterligare en elev börjar lyssna på 
musik med sin mobil med hörlurar. Två elever använder sina mobiler för att kolla 
skolans matsedel på internet och diskuterar om det. 
 
Det märks att distraktioner med mobil ökar litet vid slutet av lektionen men det är 
fortfarande ett stort antal elever som håller sig fokuserade på matematikuppgifterna 
med hjälp av miniräknare i mobiltelefon. 
 
Observation 3 
För denna lektion har läraren planerat att visa ytterligare en film för eleverna, men 
först ber läraren eleverna att skriva en utvärdering av terminen. Projektorn är på, 
filmen är pausad. Läraren använder denna gång sin arbetsdator för att visa filmen. 
Medan läraren pratar och förklarar uppgiften, sitter en elev och lyssnar på musik i sin 
mobil med hörlurar. Stämningen är mer avslappnad än de andra observerade 
lektionerna. Det observeras 10 mobiler på bänkarna och tre elever lyssnar på musik 
med dem.   
 
Femton minuter efter lektionens början bestämmer sig läraren att inte visa filmen och 
låter eleverna titta på sina prov och prata betyg med honom istället, innan de får gå. 
 
  

4.1.2. Sammanfattning av observationerna av läraren Lisa i NO och 
matematik. 
 
Läraren Lisa undervisar i Naturorienteringsämnen (NO) och matematik. Klassrummet 
hon undervisar i används vanligtvis endast av henne själv. Observationerna sker under 
lektioner med en klass i årskurs 9 i både matte och NO. Klassrummet är anpassat för 
fysik och teknik, med eluttag som hänger från taket ner till elevernas bänkar. Det 
observeras även en lång bänk längs fönstren med eluttag vid vägen under fönster. En 
projektor och högtalare finns också. 
 
Observation 1 
Det första som observeras under denna lektion är att läraren har sin iPad öppen på sitt 
bord men hon använder inte den på hela lektionen. Under genomgången observeras 
att de flesta eleverna har sina mobiler och datorer på bordet men inga används.  
 
Efter genomgången börjar eleverna att arbeta med sina matematikböcker. Redan från 
början observeras 6 elever som lyssnar på musik med hjälp av mobiltelefon och 
hörlurar, varav två elever delar på samma hörlurar.  
 
Cirka fem minuter efter att eleverna började med uppgifterna börjar läraren förklara 
någonting och under tiden hon pratar inför hela klassen observeras att fem elever 
fortfarande har sina hörlurar på. Inklusive, en elev som har musik på så hög volym att 
trots hörlurarna är det möjligt att höra det, men läraren gör ingenting åt saken. 
 
En elev kommer cirka en kvart försent, sätter sig, öppnar sin dator och 
matematikboken. Efter bara några sekunder, stänger han/hon datorn. 
 
Eleverna har mycket samarbete och gemenskap med hjälp av sina mobiltelefoner. De 
flesta elever använder sina mobiltelefoner för att räkna men många av dem använder 
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också telefonen för att lyssna på musiken eller någon annan distraktion. Ingen elev 
använder dator. 
 
Observation 2 
Under detta NO arbetspass iakttags en mängd multitasking. Alla elever kommer in 
med sina datorer och 6 elever utav 14 kommer in med sina mobiltelefoner i handen. 
Endast tre elever kommer i tid. Alla andra elever kommer försent. Trots förseningen, 
vet alla vad de ska göra. Den enda instruktion läraren ger är att fortsätta med det 
arbetet de redan hade påbörjat.  
 
Utan vidare instruktioner, börjar samtliga elever att starta sina datorer för att börja 
arbeta. Några förhinder, i form av batterier som måste laddas, leder till en minskning 
i den faktiska arbetstiden. Lösningen på problemet dröjer längre än det borde eftersom 
läraren inte har nyckeln till elskåpet med strömbrytaren som förser de hängande 
eluttagen med ström. Eleverna löser problemet genom att byta plats och använda 
vanliga vägguttag.  
 
Under loppet av lektionen observeras att samtliga elever arbetar mer eller mindre med 
sina datorer. Trots det individuella arbetet, märks några fall av interaktion mellan 
eleverna. Andra elever använder även sina datorer för att läsa sina e-poster angående 
andra ämnen och från andra lärare. 
 
Under arbetsgången observeras två elever som kritiskt diskuterar i fall man kan lita på 
Windows rättstavningsprogram. 
 
Mobiltelefonerna används utan hinder under detta arbetspass. Samverkan och 
gemenskap finns bland eleverna och sina IT-apparater. Eleverna knappar konstant i 
sina mobiltelefoner. Kompisar tittar i varandras telefoner och ler eller småpratar. Det 
observeras sex elever med hörlurar på. Det är möjligt att se att två av dem använder 
musikprogrammet Spotify. De uppenbara hinder som musiklyssnandet skapar är att 
de kan sjunga högt utan att märka det och att de hör inte vad som sker runtomkring. 
Samtidigt, används mobiltelefonerna som stöd till skolarbete, också. Exempelvis, så 
läser en elev anteckningar med instruktionerna till arbetet på sin mobiltelefon. 
Dessutom, så delar han/hon med sig av sina anteckningar med en annan elev. 
 
När slutet av passet närmar sig märks det en ökning av pratet mellan eleverna. Utan 
att läraren säger något, börjar eleverna automatiskt att stänga av sina datorer och 
packa ner sina saker. Därefter avslutar läraren lektionen och eleverna går ut ur 
klassrummet.  
 
Observation 3 
Under denna lektion arbetar eleverna med ämnet teknik. Några skriver på sina datorer 
om det de har byggt medan andra fortfarande håller på att bygga olika saker. Läraren 
påpekar att datorer bör användas endast till skolarbetet. 
 
När en elev blir helt klart med sitt arbete, säger läraren att han/hon får arbeta med ett 
annat ämne stället. 
 
Den här gången har läraren nyckel till elskåpet så att de som behöver ladda batterier 
på sina datorer får göra det utan hinder. Även de som behöver eluttag till ett annat syfte 
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använder det utan större problem. Läraren har även sin iPad som hon använder då och 
då. 
 
Ett hinder angående datorer uppstår ändå. En elev har inte med sig sin dator men 
läraren övertygar henne/honom att hämta den i sitt skåp. 
 
Mobiltelefoner används utan hinder under detta arbetspass också. Multitasking pågår. 
Användning av mobil skapar en mer avslappnad stämning i klassrummet. En av 
eleverna lyssnar på musik och med ett leende i ansikten skakar han/hon på huvudet i 
takt. Andra elever knappar i sina mobiler då och då. Några tittar väldigt snabbt på sina 
telefoner, förmodligen för att se vad klockan är. 
 
En annan lärare kommer in i klassrummet och några elever frågar om han hade sett 
deras mejl. Han svarar att han inte hade gjort det och påpekar att han hade över 100 
e-post att läsa. 
 
Eleverna får gå 5 minuter före det schemalagda slutet av lektionspasset. 
 
 

4.1.3. Sammanfattning av observationer av läraren Tatjana i Svenska 
 
Läraren Tatjana undervisa svenska och textilslöjd på den valda skolan. 
Observationerna av denna lärare ägde rum endast under svensklektioner med en klass 
i årskurs 8. Detta klassrum används även av andra lärare. Det är utrustat med en 
projektor, ett par högtalare, en stereo och en overheadapparat.  
 
Observation 1 
På den första observerade lektionen av läraren Tatjana, visar hon en kortfilm, följt av 
en diskussion med hela klassen. Det pågår en hel del distraktioner med mobiltelefoner 
och datorer under filmen och under diskussionen. 
 
Det märkligaste med detta pass är att två elever sitter längst bak i rummet och tittar på 
videor på Youtube under i stort sätt hela lektionen, de ignorerar filmen och lärarens 
tal, och läraren gör ingenting åt det. Under endast en kort stund iakttas att inga elever 
har hörlurar på sig. Under filmspelningen använder minst tre elever sina datorer och 
tre elever sina mobiltelefoner. 
 
Efter filmen, startar läraren en diskussion om den. Under diskussionen använder 
minst två elever sina mobiler och de två eleverna längst bak i klassrummet fortsätter 
att titta på roliga videor på Youtube. Inte förrän de två eleverna skrattar högt, ger 
läraren dem en tillsägelse, utan större konsekvenser. Detta leder till att de fortsätter 
med sin underhållning. 
 
Trots några elevers ointresse, så är klimatet i klassrummet lugnt och avslappnat, och 
diskussionen fortlöper. Eleven som har tittat på videoklipp på Youtube stänger av 
datorn när lektionen slutar. 
 
Observation 2 
Under den andra observerade lektionen, läser läraren Tatjana högt ur en text, som 
eleverna har fått en kopia av, och sedan får eleverna arbeta själva eller med en kamrat 
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med frågor till texten. Under arbetsgången observeras mycket multitasking. Antalet 
elever under detta pass är lågt, endast 7 elever av 16 är närvarande och nästan alla 
multitaskar med sina mobiltelefoner, med undantag av en elev som inte har sin egen 
mobil med sig men som lyssnar på musik tillsammans med en kamrat. Inga har datorer 
med sig. 
 
I början av lektionen sitter läraren och arbetar med sin dator medan eleverna går in 
och sätter sig. Sedan läser hon högt texten till klassen. Medan hon läser, följer alla 
studenter texten på sina kopior, men så fort hon slutar läsningen, börjar eleverna att 
ta fram sina mobiltelefoner. 
 
Med mobiltelefonerna gör eleverna olika saker som både stödjer skolarbetet och 
distraherar dem från det. Några lyssnar på musik medan de arbetar och en elev tar bild 
på texten med sin telefon. Gemenskapen finns också närvarande. Exempelvis, så delar 
några elever sina hörlurar med en kamrat som inte har några.  
 
Det observeras ett fall av ”monotasking”, där en elev håller på med sin mobiltelefon i 
stort sätt hela arbetspass, men när läraren frågar vad hon gör, svarar hon att hon redan 
är klar med uppgiften och väntar.  
 
Ett annat hinder som noteras är att två elever måste byta plats därför att den ena måste 
ladda batteriet på sin mobiltelefon i vägguttaget. 
 
När en diskussion om arbetet pågår i det ena hörnet av rummet, tillsammans med 
läraren, sitter en elev mitt i diskussionen utan att delta därför att han/hon är 
koncentrerad på sin mobiltelefon. Sedan, när läraren vill avsluta lektionen och vill 
berätta om vad som kommer att hända nästa vecka, måste hon avbryta sitt tal för att 
be två elever att sluta lyssna på musik och lyssna på henne istället.  
 
Observation 3 
Under det sista observerade arbetspasset, ger läraren en uppgift att förberedda en 
presentation. Läraren börjar med att förklara hur bästa sättet att redovisa med Power 
Point är. Däremot använder inte läraren någon IT facilitet för att visa eleverna exempel 
på vad hon berättar om. Hon enbart pratar om det. Sedan är det meningen att eleverna 
ska hämta ett blad med instruktioner till arbetet och börja arbeta. Mycket mer än bara 
arbete sker under detta pass. 
 
Det första som antecknas under detta observationspass är att en elev kommer lite sent 
och säger: ”Fan, nu glömde jag hörlurarna”. Sedan, medan läraren gör genomgången, 
har fyra elever sina datorer öppna och en elev håller på med sin mobil. 
 
När en annan elev kommer sent och läraren ifrågasätter det, visar han/hon sin mobil 
för läraren. Vill han/hon visa klockan? Läraren fortsätter sin genomgång och, under 
tiden, knappar två elever på sina mobiler och två andra elever tittar på tecknad film på 
sina datorer. 
 
Sedan, när läraren avslutar sin genomgång, går eleverna fram till hennes skrivbord och 
hämtar arbetsbladen. Medan några elever påbörjar sitt arbete på datorn och andra 
läser ur bladet, sitter de två förstnämnda eleverna och fortsätter att titta på tecknad 
eller på andra roliga videor på Youtube under hela lektionen. Trots lärarens tillsägelse 
fortsätter de med sin underhållning. 
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Det observeras en elev som skriver på Facebook med sin mobiltelefon under 
åtminstone fem minuter. En annan elev gör samma sak, fast under kortare tid. 
Ytterligare en elev skriver på sin mobil under ungefär tre minuter. De växlar mellan 
arbetet och mobilen under hela lektionen. Läraren är medveten om det men hindrar 
dem inte. 
 
En elev går fram till katedern och tar bilder på bilderna i skolkatalogen. Tre andra 
elever följer henne/honom. De tittar i skolkatalogen och skrattar. Senare tar en annan 
elev en bild på instruktionerna på tavlan. 
 
Ett extrem fall av multitasking observeras när en elev har sin dator i knät och sin 
mobiltelefon och sitt arbetsblad på bordet. Han/hon växlar väldigt snabbt mellan att 
skriva på datorn, på mobilen och på pappret. 
 
Inte förrän tre minuter före lektionsslutet ifrågasätter läraren mobilanvändandet.  De 
förutnämnda eleverna tittar fortfarande ohindrade på video på sina datorer och snart 
är lektionen slut. 
 
 

4.1.4. Sammanfattning av observationer av läraren Therese i SO. 
 
Läraren Therese arbetar endast med Samhällsorienteringsämnen (SO) och 
klassrummet hon undervisar i används vanligtvis endast för dessa ämnen och av denna 
lärare. Observationerna sker under lektioner med en klass i årskurs 7. Rummet är 
utrustat med en stationär dator, en TV-apparat, en videokassettbandspelare, en stereo, 
en projektor, ett par högtalare och en overheadapparat. 
 
Observation 1 
Läraren instruerar eleverna att fortsätta arbeta med sina uppsatser på datorn. Eleverna 
startar sina datorer och börjar arbeta utan större problem.  
 
De hinder som uppstår löses snabbt. Tre elever saknar datorer. En av dem är en ny elev 
i skolan och han/hon påpekar att hon fortfarande inte har fått en egen skoldator. Av 
de tre eleverna som saknar datorer, arbetar en med den stationära datorn och de 
resterande arbetar i sina skrifthäften. 
 
Ett annat hinder är det vanliga problemet med batteriladdning, två elever hade detta 
problem under detta arbetspass. Den ena av dem satt redan bredvid ett vägguttag 
medan den andra fick lov att byta plats för att ladda batteriet, men det sker utan större 
komplikationer. 
 
När eleverna känner att de inte går vidare i sina uppsatser tipsar läraren dem att söka 
information i väl kända och pålitliga källor såsom Migrationsverkets hemsida och även 
att titta på programmet Lilla Aktuellt på SVTs hemsidan. Andra icke-digitala källor 
används också, som en stor världskarta och en Atlas. Ett verktyg på datorn som 
används för att stödja arbetet är ordräknare.  
 



28 
 

Läraren använder sin iPad, bland annat för att kontrollera närvaro. När hon gör det 
kommer en elev fram till henne och knappar på hennes iPad. Läraren reagerar inte 
negativt till det. 
 
Några elever distraherar sig genom att titta i en gammal skolfotokatalog som de hittar 
i klassrummet. Läraren kommer också och tittar. De småpratar om den, skrattar lite 
och sedan går tillbaka till sina platser och fortsätter att arbeta. 
 
Redan från början av lektionen upptäcks en enda mobiltelefon och ett par hörlurar på 
bordet, men den används inte alls. En annan elev har sina hörlurar runt halsen och 
leker litet med den då och då, utan att använda den för att lyssna på musik.  
 
När lektionspasset närmar sig sitt slut, skriver läraren instruktioner på tavlan om hur 
de borde spara sina arbeten. Hon skriver: ”Döp den till ditt namn + arbetets rubrik”. 
Hon förklarar även att det hjälper henne att identifiera deras arbete sedan när hon ska 
läsa dem. Dessutom så går läraren omkring och hjälper så många som möjligt att spara 
sina arbeten. Hon ber också en elev att hjälpa andra att spara.  
 
När alla har sparat klart sina arbeten säger läraren att de måste skriva i SO-loggen 
innan de stänger av sina datorer. Sedan ser läraren till att alla stänger av sina datorer, 
packar och väntar på sina platser innan hon avslutar lektionen. Eleven som hade sin 
mobil på bordet glömde nästan den kvar i klassrummet. 
 
Observation 2 
Det observeras att under detta arbetspass fortsätter eleverna att skriva sina uppsatser 
i SO, och i takt med att eleverna börjar bli klara med sina uppsatser, märks att 
distraktionerna, men även samarbetet och samverkan, ökar. 
 
Innan läraren påbörjar genomgången av lektionen sitter två elever med sina datorer 
öppna. Läraren går ut med två elever som ska sitta i rummet bredvid med en 
speciallärare. När hon kommer tillbaka instruerar hon hela klassen att starta sina 
datorer och fortsätta med sina uppsatser. Därefter ber hon eleverna att leka 
”tystaleken” under några minuter och, under tiden hon gör närvarokontrollen på sin 
iPad, svarar inte hon på några frågor. 
 
Medan läraren är upptagen med närvarokontroll, använder en elev sin mobiltelefon ett 
tag samtidigt som han arbetar med datorn. Det märks en blygsam ökning av 
mobiltelefonanvändning sedan senaste observationen. Till exempel, så visar en elev sin 
mobiltelefon för en kamrat. En annan elev tittar snabbt i sin mobil, förmodligen för att 
kolla klockan. Generellt används mobiltelefon mer sparsamt i mitten av lektionen, lite 
mer i början och ännu mer vid slutet. 
 
Det finns 17 elever i klassrummet från början. Två elever går ut, en elev arbetar med 
den stationära datorn, två elever skriver för hand och de resterande 13 elever arbetar 
med sina datorer. Det uppstår ett problem med batteriladdning. En elev måste gå ut 
för att hämta laddaren. Sedan måste han byta plats och sitta vid samma bord som den 
stationära datorn för att kunna ladda batteriet. Vid den andra delen av passet irriterar 
sig en elev på sin dator på grund av för observatören okänd anledning. 
 
Läraren ger eleverna flera instruktioner. Hon förklarar att eleverna måste skriva sina 
namn under texten också, även om de redan har skrivit det i filnamnet. Dessutom, så 
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upprepar läraren förra lektionens instruktioner om att spara arbetet på datorn. 
Läraren instruerar eleverna även om hur man skickar ett dokument via e-post. När 
eleverna är osäkra på vad de ska skriva om, uppmanar hon dem att kolla klassens 
Facebookgrupp. Läraren har tydligen tagit bild av instruktionerna som skrevs på tavlan 
tidigare och dessa har postats på Facebook. Läraren kallar Facebook för ”fejan”. 
 
När en elev reser sig, går till en annans dator och de börjar skratta åt datorns innehåll 
som de tittar på, ingriper läraren omedelbart och ser till att eleven går tillbaka till sin 
plats och fortsätter att arbeta. Däremot, när en elev ber om tillåtelse till att ”kolla på 
någonting på Twitter”, godkänner läraren. 
 
Läraren är hela tiden upptagen med att hjälpa eleverna med sina texter och att spara 
och skicka dem. Hon använder också Microsoft Words ordräknare för att granska 
omfattning av elevernas texter. Vid ett tillfälle tar läraren en elevs dator, går till sitt 
skrivbord med den, och kollar samtidigt på sin iPad och elevens dator.  
 
Innan det arbetspasset kommer till sitt slut, hörs det när elevernas e-post börjar falla 
in i lärarens e-postlåda. Läraren ser till att hon snabbt kontrollerar alla elevernas 
arbete innan de får gå. 
 
 
 
Observation 3 
I början av lektionspasset märker läraren att några elever inte har sina datorer med 
sig. Läraren säger åt dem att hämta datorerna och hänvisar till kontraktet alla har 
skrivit under. Under denna lektion pratar läraren mycket om regler och normer 
angående användning av datorer och mobiltelefon. Till exempel, när en elev använder 
sin mobiltelefon, förklarar läraren att om de fortsätter att missbruka användning av 
mobiltelefoner i skolan kan det leda till förbud. 
 
Det uppstår några problem med oladdade batterier. En elev måste låna en annan elevs 
laddare. De andra fick gå till sina skåp och hämta laddarna. En annan elev får inte sin 
dator att fungera. Det tar tid innan läraren och eleven kommer överens om vad 
han/hon ska arbeta med istället. 
 
Läraren upprepar några redan givna instruktioner och ger nya instruktioner om 
datoranvändning. Läraren använder sig av sin iPad kopplad till projektor för att visa 
eleverna hur man spara ett arbete och skickar via e-post. Hon förklarar också att om 
man har problem med sin dator bör man skicka den till reparation före sommarlovet 
så att de kan ha sina datorer fungerande under lovet.  
 
Läraren använder också projektor för att visa hela klassen en av elevernas uppsats. Då 
märker läraren att denna elev har sparat sitt arbete på ”skrivbordet” på sin dator, så 
hon passar på att förklara för hela klassen att om man gör det så blir datorn 
långsammare. 
 
Innan slutet av lektionen, säger läraren att eleverna ska svara på en utvärdering. 
Läraren skriver frågorna på sin iPad som är kopplad till projektor så eleverna kan se 
vad hon skriver live. Sedan postar hon frågorna på Facebook så att alla kan ladda ner 
och svara på dem direkt i sina datorer. Läraren granskar att alla har gjort klart sin 
uppsats och svarat på utvärderingsfrågorna innan de får gå. 
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4.2. Resultat av enkäterna 
 

Totalt svarade 61 elever på enkäten. På grund av olika anledningar, var inte alla elever 

närvarande när de skulle svara på frågorna, men alla som var närvarande gjorde det.  

Väl fungerande teknik är utgångspunkten för en lyckad undervisning med IKT. Så den 

första frågan i enkäten var ”Hur fungerar din skoldator?”. På denna fråga svarade 29 

elever att deras skoldator fungerade ”så där”, följt av 26 elever som svarade att 

skoldatorn fungerade ”dåligt”, en elev svarade att hans/hennes dator fungerade inte 

alls och endast fem elever svarade att deras dator fungerade bra. Diagrammet i figur 1 

visar på ett enkelt och visuellt sätt att endast 8 % av de undersökta eleverna är nöjda 

med kvaliteten på sina datorer. 

Figur 2: Hur fungerar din skoldator?

 

 
När skolan erbjuder sina elever en varsin dator förväntar man sig att de kommer att 
användas för utbildningssyfte. Med detta i åtanke ställde jag följande fråga till 
respondenterna: ”Hur ofta använder du dator i skolan till lektionssyfte?” Största delen 
av eleverna, 31 stycken, svarade att de använder sina datorer ”en eller flera gånger i 
vecka”, medan 19 stycken svarade att de använder ”varje dag”, 9 elever säger att de 
använder datorn ”en eller flera gånger i månaden” och endast tre elever svarade att de 
använder den mer sällan. 
 
Om man samla ihop de som svarade att de använder sina skoldatorer för 
undervisningssyfte en eller flera gånger i veckan och de som svarade varje dag, får vi 
en total av 81 % av elever som ofta använder sina datorer för det de är tänkta att 
användas. Detta visar diagrammet i Figur 3.   
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Figur 3: Hur ofta använder du dator i skolan till lektionssyfte?

 

 

En bärbar dator är inte bara ett arbetsverktyg, även skoldatorer erbjuder oändligt med 

underhållningsmöjligheter. Avsikten med denna undersökning är, bland annat, att 

jämföra hur mycket eleverna använder sina skoldatorer för undervisningssyfte 

respektive underhållningssyfte. Därför är nästa fråga i enkäten ”Hur ofta använder du 

dator i skolan till underhållning?” Tjugo elever svarade ”en eller fler gånger i vecka”, 

16 elever svarade att de använder sina datorer till underhållning ”en eller fler gånger i 

månaden medan 14 respondenter svarade ”mer sällan” och 11 svarade ”varje dag”. 

Diagrammet i figur 4 visar en balans mellan de eleverna som sina datorer mycket för 

underhållning och de som använder dem sällan. 

Figur 4: Hur ofta använder du dator för underhållning i skolan?

 

 
Det är allmänt känt att de flesta ungdomar nuförtiden har en egen mobiltelefon med 
internetanslutning men skolan bör inte ta förgivet att alla har det. Därför tillfrågades 
eleverna om detta. Totalt 56 elever svarade att de har en mobiltelefon med 
internetanslutning medan endast 5 elever inte hade det. Det vill säga att en väldigt stor 
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majoritet, 92 %, har en mobiltelefon med internetanslutning, vilket visar diagrammet 
i figur 5. 
 

Figur 5: Har du en mobiltelefon med internetanslutning?

 

 
Fortsättningsvis, tillfrågades eleverna om de använder sina mobiltelefoner i 
undervisningssyfte. Största delen, 24 stycken, svarade att de ibland använder mobilen 
till detta, 22 stycken svarade sällan, 12 stycken svarade att de aldrig använder mobilen 
till detta, och endast tre stycken svarade att de använder sina mobiltelefoner för 
undervisningssyfte ofta. Det betyder att det är endast 5 % av respondenterna som 
använder sina mobiltelefoner för studiesyfte ofta men det är många som gör det i mer 
eller mindre utsträckning, 80 %. Det visas i diagrammet i figur 6. 
 
Figur 6: Använder du din mobiltelefon under lektionstid i undervisningssyfte?

 

 
Fråga nummer 6 på enkäten är: ”Använder du din mobiltelefon under lektionstid till 

underhållning?” På denna fråga svarade 25 stycken att de gör det ”ibland”, 14 stycken 

svarade ”ofta”, 13 svarade ”sällan” medan endast 8 stycken svarade ”aldrig”. När man 

överför dessa data till procent, inser man att majoriteten, 65 % av respondenterna 

svarar att de använder ibland eller ofta sina mobiltelefoner under lektionssyfte för 

underhållning. De som svarade att de använder sällan eller aldrig utgör en mindre del, 

35 %. Detta är synligt i diagrammet i figur nummer 7. 
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Figur 7: Använder du din mobiltelefon under lektionstid för underhållning?

 

 
 Nästa fråga har till avsikt att ta reda på vad eleverna har för åsikt om användning av 

datorer och mobiltelefoner under lektionstid stör deras inlärning. De flesta av eleverna, 

31 stycken, tycker inte att det stör, medan 21 stycken tycker att det stör ibland och 4 

elever svarade att det stör och lika många säger att de inte vet. Även om man summerar 

de som svarar ”ja”, att de tycker att användning av IKT för underhållning stör deras 

inlärning, med de som svarar att det stör ibland, kommer vi inte upp i samma mängde 

respondenter som tycker att det inte stör. Diagrammet i figur 8 illustrerar detta. 

 

Figur 8: Tycker du att användning av dator och mobiltelefon för underhållning stör din inlärning? 

 

Det anses också vara relevant att veta i vilken utsträckning eleverna använder sina 
datorer i studiesyfte i olika ämnen. Detta tillfrågades då eleverna på i 
enkätundersökningen och 61 elever svarade enligt grafen i figur nummer 9.  
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Figur 9: Hur ofta använder du dator under olika lektioner till lektionssyfte? 

 
 
Enligt dessa respondenter, så används skoldatorer mest i ämnena SO respektive 
svenska medan de används minst i ämnena matematik respektive bild. 
 
Utöver kriteriet ämne, togs hänsyn till kriterierna verktyg eller arbetsuppgift och 

eleverna tillfrågades: ”Hur ofta använder du de olika verktygen på datorn?”. Deras svar 

presenteras på grafen i figur 10. 
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Figur 10: Hur ofta använder du de olika verktygen på datorn? 

 

 

 

 

 

Det visar sig att den vanligaste aktivitet som eleverna gör med sina datorer i skolan är 

att skriva texter, följt av informationssökning och presentationer. Det som 

respondenterna säger sig göra minst av allt är att träna matematik med 

matteträningsprogram.  

Tionde och elfte frågan i enkäten tog upp elevernas insikt om sina egna förmågor att 
använda datorerna till undervisnings- respektive underhållningssyfte.  
 
På frågan om undervisningssyfte, svarade största andelen av respondenterna, 36 
stycken, motsvarande 59 procent, att de är ganska bra på att använda datorn i 
undervisningssyfte. Därefter svarade 19 elever, det vill säga 31 procent av dem, att de 
är mycket bra på att använda datorerna i undervisningssyfte, medan endast 6 stycken, 
eller 10 % av dem, svarade att de inte är så bra på det och ingen valde det sista 
alternativet ”inte alls bra”. Grafen i Figur 11 illustrera dessa svar. 
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Figur 11: Hur bra tycker du att du är på att använda datorer i undervisningssyfte? 

 
 
 
På frågan om underhållning, är svaren relativt lika. Liksom på den föregående frågan, 
svarade de flesta elever, i det här fallet 29 av dem, eller 48 procent, att de är ganska bra 
på att använda datorn i underhållningssyfte. På samma vis, var det näst mest valda 
alternativet ”mycket bra” som valdes av 22 elever, motsvarande 36 procent. Sju elever, 
elva procent, svarade att de inte är så bra på det medan tre elever, endast fem procent, 
svarade att de inte alls är bra på det. Dessa svar kan man bättre se på grafen i figur 
nummer 12. 
 
Figur 12: Hur bra tycker du att du är på att använda datorer till underhållning?

 

 
De tre sista frågorna i enkäten relateras till datorundervisning i skolan. Avsikten med 
dem var att ta reda på om eleverna har fått direkta instruktioner om användning av de 
olika verktygen på datorn, om källkritik och om etik och moral vid datoranvändning. 
 
På frågan ”Har du fått lära dig i skolan att använda de olika program som används 
under lektionstiden?” svarade majoriteten av respondenterna, 31 stycken, att de har 
fått det. En total av 17 elever hävdar att de inte har fått och 13 stycken vet inte om de 
har fått eller inte.  
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På frågan ”Har du fått lära dig i skolan att vara kritisk till information som du hittar på 
Internet?” svarade majoriteten av respondenterna, 52 stycken, ”ja” och endast åtta 
elever hävdar att de inte har fått det, följt av bara en elev som inte vet. 
 
På frågan ”Har du fått lära dig i skolan att vara försiktig med vad du skriver, publicerar 
om dig själv och andra på Internet?” svarade majoriteten av eleverna, 42 stycken ”ja”, 
följt av elva stycken som hävdar att de inte har fått och sju stycken som inte vet. 
 
Grafen i figur 13 visar sammanställningen av dessa resultat. 
 
Figur 13: Har du lärt dig i skolan att:

 

 

5. Analys 
 
Utifrån de angivna forskningsfrågorna, följer här en analys av inhämtade resultat 
från undersökningen. 

 

5.1. Lärares användning av IT i undervisning. 
 
Samtliga fyra observerade lärare har vid någon tidpunkt använt en eller flera av de 
tillgängliga IT faciliteterna under tillfällen de var observerade. 
 
Den lärare som mest använt IT under de observerade lektionerna är SO-läraren, här 
benämnd Therese, som observerades med årskurs 7. Hon har använt IT i sitt eget 
arbete, för att kommunicera med eleverna och för att dela ut och samla in uppgifter 
som kräver datoranvändning. 
 
Hon föredrog att använda iPad framför sin bärbara dator. Hon har använt tekniken för 
att kontrollera närvaro, samla in elevernas uppgifter samt för att dela ut lärresurser. 
Dessutom har hon dragit nytta av internet och projektor för att kommunicera med 
eleverna. 
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Instruktioner till uppgifter har hon delat ut till ungdomar genom deras favorit bland 
sociala media, Facebook. Hon har även använt sig av ett smeknamn för Facebook, 
”Fejan”.  
 
Utöver att hon har gett eleverna uppgifter som skulle göras på datorn och att hon såg 
till att de verkligen använder datorn på rätt sätt, stimulerar hon eleverna att söka 
information på pålitliga websidor.  
 
Dessutom, tog denna lärare rollen att uppfostra eleverna i IT-användning. Först och 
främst har hon repeterat instruktionerna om hur man sparar och skickar arbeten vid 
varje tillfälle hon observerades.  Sedan refererade hon till kontrakten och till 
konsekvenserna av att inte använda datorn eller mobiltelefonen på rätt sätt i skolan.  
Under hennes observerade lektioner blev eleverna sparsamt distraherade av IT trots 
stor användning av den. 
 
Elevernas svar till enkäten bekräftar det som observerades under SO-lektionerna, att 
det ämnet eleverna använder mest datorer för studiesyfte är SO. Det är viktigt att ta 
hänsyn till att det finns flera SO lärare i den här skolan och alla respondenter är inte 
nödvändigtvis hennes elever, men elevernas svar är en bekräftelse till det som 
observerats. 
 
De andra lärarna har i mindre utsträckning använt IT under de observerade tillfällena. 
När de gjorde det var det främst för att visa filmer. Vid något tillfälle lät de eleverna 
skriva uppgifterna på datorn eller använda miniräknare. 
 
Läraren Francesco, i matematik, har använt informationstekniken för att visa eleverna 
en film. Utöver detta har han inte använt IT, inte ens elevernas datorer, under någon 
av de observerade lektionerna. Det framgår även av enkäten att det ämnet där eleverna 
använder minst datorer är i matematik. 
  
Skillnaden mellan de två matematiklärare som observerades är att Francesco var noga 
med att eleverna inte skulle distrahera sig med mobiltelefonerna, medan den andra 
läraren, Lisa, inte gjorde en stor sak av detta. 
 
Francescos elever har fått tillåtelse av en vikarie att använda miniräknare i mobilen för 
att lösa matematikuppgifterna, men vi vet inte om han själv hade tillåtit det. 
Förmodligen ja, eftersom eleverna i den här skolan brukar ha tillgång till vanliga 
miniräknare. Lisas elever har också fått använda mobiltelefoner för att räkna. 
 
Läraren Lisa, i matematik och NO har inte någon gång använt varken datorn eller iPad 
för sitt eget arbete i klassrummet vid de observerade tillfällena. De gångerna eleverna 
använde datorerna fick de varken instruktioner eller uttalade regler om 
datoranvändning på skoltiden.  
 
Å andra sidan, noterades det att dessa elever använde multitasking mycket oftare än 
de elever som gick på Francesco och Thereses lektioner. Det noterades även en lägre 
fokusering på skolarbetet. 
 
Flest fall av missbruk av IT iakttogs på Tatjanas lektioner i Svenska. Under de 
observerade lektionerna märktes till och med fall av elever som tittade på roliga videor 
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på Youtube medan läraren visade en utbildningsfilm via projektorn. Samma tendens 
fortsatte vid ett annat lektionstillfälle. 
 
Den enda gången Tatjana använde IT var när hon visade en film. Vid ett av tillfällena 
iakttogs när läraren använde sin bärbara dator före lektionsstart. De andra två 
observerade lektionerna använde hon inte IT för sitt eget arbete. Den ena gången 
delade hon ut kopior av en text och uppgifter till elever utan att säga om uppgiften 
skulle skrivas på datorn eller för hand. Några få elever bestämde sig själva för att 
använda datorn. Den andra gången gav hon en uppgift till eleverna att förbereda en 
presentation, men hon krävde inte användning av datorn till det. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att av de fyra observerade lärarna, så var det 
Therese i SO som drog mest nytta av tillgängliga IT utrustningar. Det var också endast 
denna lärare som observerades använda IT för att kommunicera med eleverna och som 
jobbade aktivt för att lära elever att använda datorerna i skolarbetet. 
 
Att visa video genom dator eller iPad visade sig vara vanligt bland dessa lärare. 
Däremot för att fånga elevernas koncentration till filmen behövde läraren Francesco 
vara sträng mot mobiltelefonanvändning 
 
Utifrån studiens resultat skulle man kunna säga att det råder en ojämn kunskapsnivå 
och intresse angående IT användning i undervisning bland de observerade lärarna. 
 

5.2. Elevernas användning av IT i undervisning  
 
En intressant upptäckt som framgår av resultaten är att elevernas användning av 
informationstekniken under lektionerna beror mycket på lärarens roll i klassrummet. 
 
De elever som tog tillvara på tiden mest under lektionerna för studiesyfte var de 
elever vars lärare använde sig av de mångsidiga resurserna som IT innebär. Fick 
eleverna tydliga instruktioner, intressant och verkligt innehåll och meningsfulla 
uppgifter på ett elektroniskt sätt och förväntades använda sina datorer i skolarbetet, 
då hade de mindre tid och mindre intresse att distrahera sig med digitala media för 
nöjes skull. 
 
Fick å andra sidan eleverna inte använda den tillgängliga resurs som kunde göra 
uppgifterna lättare och intressantare, drogs de helst till underhållning med 
digitalmedia. Det visade sig också att eleverna behövde regler och konsekvenser för 
att kunna stå emot lättillgänglig underhållning. 

 
Studien visar, utifrån både observationer och elevenkät, att eleverna använder mycket 
IT under lektionerna. Deras egen uppfattning är att multitasking inte stör deras 
inlärning. Över 51 procent av respondenterna tycker inte att det stör.  
 
Det är fortfarande så att de sammanställda svaren visar att eleverna använder sina 
datorer i större utsträckning för skolarbete än för underhållning under lektionerna. 
Däremot svarade 92 procent av respondenter att de har en telefon med 
internetanslutning och de flesta använder dem oftare under lektioner för 
underhållning än för studierna. 
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I likhet med observationerna, visar svaren på elevenkäten att eleverna använder mest 
IT i ämnena SO och minst i matematik. 
 

5.3. IT-påverkan på elevernas fokus på lektionerna  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka om IT används med fördel eller 
nackdel i undervisningen. Som redovisat i avsnitten ovan, hade under de observerade 
tillfällena rätt bruk av IT i undervisningen ett starkt samband med lärarens attityd till 
IT och ledarrollen. 
 
De elever som lyckades fokusera mer på uppgiften än på underhållning med IT var de 
elever som använde mest IT för skolarbete. Dessa elever visste per automatik att de 
skulle använda sin dator på lektionen och som konsekvens av det tog de med sig sina 
datorer. Dessa elever visste också vad de skulle göra. Det visade sig att de hade en bra 
kontroll på kontinuitet mellan lektionerna. Tack vare att de hade instruktionerna till 
uppgiften på ett digitalt och lättillgängligt sätt, bland annat via deras favorit sociala 
media Facebook, visade det sig att de var väl medvetna om arbetet.  
 
Det motsatta var de elever vars lärare använde minst IT. Den läraren som delade ut 
uppgifter i pappersformat och inte krävde av eleverna att använda sina bärbara datorer 
till uppgifterna, hade minst fokuserade elever. Dessa elever var i större utsträckning 
ute på internet och använde mycket multitasking. Några elever som inte fick något krav 
alls att göra sina uppgifter och koncentrera sig, och inte hade egen motivation att göra 
det, hade dessutom fri tillgång till IT, både via skoldatorn och via mobiltelefonen. 
Några av dessa elever höll sig helt borta från skolarbetet genom IT. 
 
Mellan dessa kategorier fanns det elever som inte krävdes att använda IT för att lösa 
sina uppgifter men som använde det ändå. Tack vare en större kontroll från åtminstone 
en av lärarna lyckades några att hålla fokus i någon utsträckning. Några andra 
däremot, växlade mellan skolarbetet och underhållning med IT. De använde 
multitasking i större utsträckning. 

6. Diskussion 
 
Diskussionen är indelad i två avsnitt, ett avsnitt för metoddiskussion och ett avsnitt för 
diskussion kring resultat av undersökningen och vidare resonemang utifrån det. 
 

6.1. Metoddiskussion 
 

Valet att göra observationer i klassrummet har varit både tids- och 
koncentrationskrävande. Samtidigt har det möjliggjort en insikt av vad som faktiskt 
fortgår i klassrumsmiljö när så mycket IT finns tillgängligt.  
 
Några hinder uppstod under perioden som undersökningen pågick. I början valde jag 
att observera fem lärare men på grund av att en lärares lektioner blev inställda ett antal 
gånger så valde jag att välja bort denna lärare. Jag ansåg att undersökningen skulle 
vara genomförbar ändå med fyra lärare. 
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En annan lärare var frånvarande från klassrummet under en av observationerna men 
han var på dock på skolan. Han genomförde muntliga nationella prov i matematik i ett 
annat rum. I klassrummet fanns det då en vikarierande lärare. Trots att 
matematikläraren visste om att jag skulle observera hans lektion, informerade han inte 
mig om fallet, vilket gjorde att jag var tvungen att ta ett snabbt beslut. Jag beslutade 
mig då att genomföra observationen ändå med tanke på att terminen närmade sig sitt 
slut och om flera hinder uppstod skulle det inte vara möjligt att slutföra studien. 
 
Att observationerna gjordes i slutet av termin var en annan mindre positiv faktor. 
Samtidigt var det nödvändigt att förbereda undersökningen noggrant innan den 
genomfördes. Jag märkte att de observationer som utfördes senast blev påverkade av 
faktorn att terminen och årskursen höll på att ta slut och lärarna påbörjade inga nya 
områden att arbeta med. Till exempel gick den sista observerade lektionen av 
matematikläraren Francesco ut på att svara på utvärderingsfrågor och prata om 
betygen.  Skulle observationerna ha skett tidigare, skulle fokus på studierna har varit 
större och jag skulle ha kunnat få en bättre bild av IT-användning i undervisningen. 
 
Att applicera enkät till alla elever i de observerade klasserna var en tidssparande 
strategi samtidigt som den möjliggjort att ta reda på fler av elevernas sätt att använda 
IT än om intervjuer hade gjorts. Den gav en mer generell bild av IT-användning bland 
dessa elever. 
 
Någonting som jag skulle kunnat göra i det fall tidsfaktorn inte vore ett hinder var att 
intervjua de observerade lärarna. På det viset skulle även hänsyn till deras synpunkter 
ha tagits i analysen av studien.  Dock har observationerna av deras 
undervisningsmoment visat deras relation till IT i klassrummet. 
 
 

6.2. Resultatdiskussion 
 

Hallerström och Tallvid (2008) uttrycker att arbetsmarknaden är teknikfylld och att 
skolan bör förbereda eleverna för den. Om det är så att arbetsmarknaden är teknikfylld, 
varför inte göra skolan lika teknikfylld? Varför inte ersätta stenciler med digitala 
dokument? Varför inte förbättra kommunikationen mellan lärare och elever och 
mellan skolan och föräldrar genom IT? Endast en av de fyra observerade lärarna visade 
sig under studien vara på väg mot en sådan IT-utveckling. 
 
Detta kan förklaras av Dunkels (2005) och Wakefield (2011). Dunkel (2005) använder 
termen ”hästkärror” för att förklara den långsamma perioden innan vi verkligen börjar 
använda tekniken till våra behov på ett kreativt och nytt sätt. Wakefield (2011) säger 
att det kan ta mellan fem och sex år innan media literacy lärs ut för fullt i skolan. För 
att det ska hända krävs det utbildning, fortbildning och stöd för lärarna.   
 
Hylén (2010) hävdar att faktumet att lärarna i länder såsom Storbritannien, Norge och 
Danmark är mer motiverade att använda IT i undervisningen kan bero på en 
kontinuitet i investeringar och politiska satsningar i denna fråga. Sverige, å andra 
sidan, har haft perioder med satsningar för att utveckla IT i skolan, men ingen konstant 
fortsättning eller uppföljning. 
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Resultat av detta märks i den observerade skolan med olikheter i sättet att använda IT 
i klassrummet. Hallerström och Tallvid (2009) har konstaterat i sin studie i 
Falkenbergs kommun, att för att introduktionen av IT i skolan ska leda till positiva 
studieresultat är det nödvändigt att ha en kontinuerlig, uppifrån styrd, pedagogisk 
utvecklingsplan. Utöver de satsningar som fanns från början, med fortbildning, 
workshops och en politisk vision, krävs det bland annat ämnesdidaktisk fortbildning 
och anpassning av lokalerna. Om inte detta sker, kan det leda till stagnering. 
Hallerström och Tallvid (2009) har konstaterat att endast de lärare som har 
initiativförmåga och vilja att lära sig på egen hand, fortsätter att utveckla sitt 
undervisningssätt utan styrning. Detta är fallet med läraren Therese som observerades 
i denna studie. Hon skilde sig mycket från de andra lärarna i sitt sätt att använda IT. 
Utifrån observationerna, och med stöd av enkäterna, konstaterades att hon var den 
enda, av de fyra studerade lärare, som strävade emot att använda IT på ett sätt som 
överensstämmer med läroplanen och aktuell forskning.  
 
Vid minst ett tillfälle noterades att Therese använde ett smeknamn för Facebook, 
”fejan”. Troligtvis var hennes avsikt med detta att närma sig ungdomarnas språkkultur 
och därigenom höja deras studiemotivation. Dessutom, genom att dela ut material 
digitalt, undviker hon att kopiera material och eleverna har ständigt tillgång till 
informationen via sina datorer och mobiltelefoner. Eleverna slipper ta hand om en 
mängd olika papper som de kan få i olika ämnen.  
 
I litteraturgenomgången presenterades Zimics (2011) trappa som leder till 
information-literacy. Det första steget handlar om digitala kompetensen, det vill säga 
kompetensen att använda IT-apparater och programmen i dem. Det visade sig att 
läraren Therese arbetade med att utveckla denna kompetens hos sina elever. Det andra 
steget, informationshantering, handlar om att kunna söka, sortera, bearbeta och 
använda informationer på internet. Therese har i detta fall visat sig stödja sina elever 
åtminstone i att använda information. Hon har angett pålitliga sidor som eleverna 
skulle hämta information ifrån. Under observationerna har de inte behövt söka och 
sortera, men det betyder inte att de aldrig har gjort det. Eleverna svarade på 
enkätsfrågor att de använder sina datorer i klassrummet för att söka information 
väldigt ofta. Frågan är om de gör det på ett strukturerat sätt som i exemplet från Nya 
Varv skolan i Göteborg (Lorentzson, 2004). Läs mer om det i avsnittet 2.4. Om 
Thereses elever har nått information literacy kompetens är inte möjligt att konstatera 
i denna undersökning. 
 
Resultaten från observationerna pekar inte heller på några slutsatser i fall eleverna har 
tagit till sig netiquette, det vill säga förmågan att uttrycka sig på ett respektfullt sätt 
och respektera andras åsikter inom sociala medier (Wakefield, 2011), men resultaten 
av enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna svarar att de har fått lära sig 
i skolan att vara försiktig med vad de skriver och publicerar på internet om sig själv 
och andra. 
 
Hylén (2010) nämner den skoldator som utvecklades under 1980-talet. Enligt honom, 
var en av få fördelar med denna typ av dator de kompensatoriska möjligheter som 
gynnade elever med funktionshinder. Det kan sägas att datorer är ett bra verktyg för 
att anpassa undervisningen. Utifrån mina observationer har jag däremot inte kunnat 
iaktta någon anpassning efter elevers olika behov med hjälp av datorn. 
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I matematik använder eleverna miniräknare i sina mobiltelefoner. Så väl 
observationerna som enkäten visar det. Eleverna har även tittat på film rörande ämnet 
matematik under lektionstid. Varken observationerna eller enkätundersökningen visar 
att eleverna använder mer IT än detta i matematikundervisningen. Observationerna 
visar också att några elever föredrar att lyssna på musik medan de gör 
matematikuppgifter. Hur mycket de använder IT för distraktion beror på läraren. 
Utifrån denna analys uppstår en fundering: Hur arbetar matematiklärarna för att se 
till att deras undervisning följer kursplanen? I kursplanen står det att eleverna ska lära 
sig att använda digital-teknik för att kunna undersöka problemställningar, göra 
beräkningar och för att presentera och tolka data (Skolverket, 2011:62). Hur följer de 
kursplanen om de använder datorer så lite i undervisningen som denna studie visar?  
 
Det är allmänt känt att det finns mängder av datorspel och spel-appar tillgängliga på 
internet. Inte desto mindre finns det kostnadsfria, utbildande spel som tränar kreativt 
tänkande, matematik, språk med mera. Det finns även spel som simulerar 
verkligheten. Apple erbjuder exempelvis ett antal appar som stödjer lärarens arbete, 
möjliggör kreativa presentationer, tränar språk och matematik, med mera. Däremot 
hävdar Hylén (2010) att datorprogrammen inte är utvecklade utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv, vilket enligt forskning har gett negativa resultat vid användning av dem i 
skolan. Det kan vara orsaken till att intresse för datorprogram i undervisning i till 
exempel matematik och språk i den undersökta skolan är så pass litet. Jag anser att det 
beror på att utbildning inte är ekonomiskt givande att investera i. Ett privat spelbolag 
kan investera otroligt mycket pengar för att ta fram ett underhållningsspel som 
kommer att säljas för privat bruk. Det finns dock för litet intresse i att ta fram spel av 
liknande kvalitet som är pedagogiskt utvecklat. Exempel på detta var den dator som 
utvecklades exklusivt för skolbruk på 1980-talet som inte gav någon kompensatorisk 
vinst. Det är värt att spekulera om det är pengar eller kunskap som saknas i detta 
område. 
 
De flesta elever i den här undersökningen visade sig använda multitasking. Deras 
mobiltelefoner verkade nästan vara en del av deras kroppar. Trots svårigheten att se 
vad de gjorde med sina mobiltelefoner är det möjligt att lista ett antal olika aktiviteter 
som iakttogs under observationerna: titta på klockan, lyssna på musik, kolla sina e-
post, använda facebook, youtube, skicka sms och andra sorters meddelanden, kolla 
skolmatsedeln, ta bild på tavlan och andra saker i klassrummet, använda miniräknare 
och ta fram sparade arbetsinstruktioner. Rosen (2012) säger att ungdomar använder 
sig av multitasking och vi kan inte hindra dem utan att placera dem i en tråkig och 
omotiverande miljö. Skolans största utmaning är att erbjuda en motiverande, 
intressant och meningsfull undervisning och den kan inte göra det utan IT, eftersom 
IT är en del av ungdomars liv.  
 
De observerade lärarna använde olika eller inga strategier alls för att hindra 
ungdomarna att distrahera sig med sina mobiltelefoner. En lärare beslagtog 
omedelbart de telefoner som användes olämpligt, vilket gjorde övriga elever 
aktsamma. I annat fall skulle det kunna blivit som på Lisas lektioner där det iakttogs 
fall av elever som helst tittade på roliga videoklipp via internet än på filmen läraren 
visade. En annan lärare använde istället den mest populära sociala media för att 
exempelvis dela ut instruktioner och länka intressanta informationskällor till eleverna. 
Denna lärare baserade hela sitt arbete, planering, genomförande och utvärdering av 
undervisningen på datoranvändning. På detta sätt lockade hon sina elever till arbetet 
och drog deras uppmärksamhet ifrån distraktionerna med sociala medier. Hon tillät 
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användning av mobiltelefoner när det var lämpligt, men hon hade stora krav på 
elevernas prestationer under lektionstiden. Vid varje observerat tillfälle hade dessa 
elever med sig sina datorer. Normen i denna klass var att ha med sig dator, med 
laddade batterier, medan undantaget var motsatsen. Det var också en norm under 
dessa lektioner att arbeta fokuserat med sin dator under största delen av lektionen. 
 
De andra två lärarna har inte visat sig använda någon strategi för att motivera eleverna 
att inte distrahera sig med IT. Under dessa lektioner var det inte självklart att man 
skulle behöva använda dator, så att det blev opreciserat om man skulle ha dator med 
sig eller inte. När eleverna inte använde datorerna för skolarbete, var sannolikheten 
större att de drogs till sina mobiler och även sina skoldatorer för att distrahera sig. 
 
Vi vet, utifrån observationerna, att eleverna i åk 7 fick instruktioner om 
datoranvändning åtminstone under SO undervisningen. Däremot var det inte synligt, 
utifrån observationerna, att de äldre eleverna hade fått det samma. Det kan bero på att 
eleverna har fått instruktionerna vid ett annat tillfälle som inte observerades och 
faktum är att dessa elever är äldre. De går i årskurs 8 och 9 och har haft datorer i två 
till tre år, så det är möjligt att de redan kan rutinerna med skoldatorn. Utifrån 
enkätsvaren, däremot, får man veta att majoriteten av eleverna har fått utbildning i de 
olika programvarorna använda i undervisningen, samt om källkritik och netiquette. 
 

7. Slutsatser 
 
På grund av studiens ringa omfattning är den inte generaliserbar, men den ger en insikt 
av den studerade gruppen. Den studerade gruppen är ett stickprov av den svenska 
skolan. 
 
Det mest väsentliga med denna studie är inte att den har hittat ett slutligt svar på i fall 
IT används på ett konstruktivt sätt i klassrummet eller inte. Studien har inte heller 
kommit på ett definitivt sätt att använda IT med fördel för undervisningen. Studien 
visar att en av fyra studerade lärare har visat sig sträva emot att använda IT på ett sätt 
som överensstämmer med läroplanen och med aktuell forskning.  
 
Det är rimligt att dra slutsatsen utifrån min studie att de flesta ungdomar har tillgång 
till IT och sociala media oavsett om skolan erbjuder dem en gratis bärbar dator under 
skoltiden eller inte. Det är också viktigt att poängtera att ungdomars liv är präglat av 
digital information. Med förankring i vetenskaplig litteratur och med hjälp av 
iakttagelserna i min undersökning är det möjligt att hävda att ungdomar behöver stöd 
och en utbildning av kvalitet som knyter an till IT på ett naturligt och innovativt sätt, 
för att kunna lära sig att använda informationstekniken på ett gynnsamt sätt. Läraren 
har en fundamental roll vad gäller kvaliteten på IT-användning i klassrummet. Därför 
behöver lärare fortbildning för att lära sig att använda IT på ett innovativt, 
meningsfullt och på ett intressant sätt för ungdomarna. 
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7.1. Nya forskningsfrågor 
 
IT-användning har blivit så varierad och komplex att en oändlig mängd frågor om detta 
ämne finns att forska om. Utifrån denna studie kan man ta fram några nya 
forskningsområden. Till exempel, en liknande studie med mer hänsyn på lärarnas 
synpunkter skulle kunna göras. 
 
Än så länge finns det inte mycket forskning på elevernas studieresultat relaterade till 
IT-användning under lektionstiden. En sådana studie skulle vara nyttig i skolvärlden. 
En annan faktor som skulle kunna studeras är elevernas stressnivå relaterad till 
konstant mediaövervakning och/eller spelandet. 
 
Det vore också intressant att ta fram positiva exempel av användning av IT i skolan. 
Detta skulle kunna inspirera andra lärare att använda IT som resurs i undervisning. 
 

7.2. Pedagogisk relevans 
 
Å ena sidan så finns det mycket litteratur och många åsikter om användning av IT i 
skolan. Å andra sidan så går IT-utveckling oerhört fort så att nya studier behövs hela 
tiden för att följa denna utveckling.  
 
Det är inte endast tekniken som förändras snabbt, men även sättet att förhålla sig till 
både hårdvara och mjukvara som marknaden erbjuder. Barn och ungdomar är de som 
först anammar den nya tekniken och de nya media. Vi som arbetar i skolan har som 
skyldighet att hålla oss uppdaterade för att både förstå och stödja eleverna. Det är vår 
skyldighet att hjälpa dem att hitta ett meningsfullt sätt att förhålla sig till IT. 
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Bilaga 1 

 
 

UKK  

Akademin för Utbildning,      

Kultur och Kommunikation     

 
Hej! 
 
Jag är lärarstudent vid Mälardalens Högskola som under vårtermin 2013 skriver ett 
examensarbete inom kunskapsområdet Pedagogik. Mitt syfte är att undersöka hur 
Informations- och Kommunikationsteknik används i klassrummet.  
 
Jag hade tänkte göra observationer under några av ditt barns lektionspass samt be 
honom/henne svara på en enkät och eventuellt ställa upp på enintervju. 
Undersökningen är givetvis anonymt, materialet hanteras konfidentiellt och endast 
används till detta examensarbetes ändamål. Om ni har frågor och synpunkter, eller 
om ni inte vill att ert barn ska delta i undersökningen, är ni välkomna att höra av er 
till mig via telefonnummer 0223 44390 eller via e-mail 
aline.eriksson@edu.fagersta.se. 
 
Tack på förhand. 
 
Vänligen 
 
Aline Almeida Eriksson 
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