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Hur används datorn som ett hjälpmedel i skolan? 

– Enkätundersökning om hur datorn tillämpas och används av elever och 

pedagoger i undervisningen. 

 

Författare: Feria Latifi Nasufi 

Juliana Mousawi 

 

 

Abstract  

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur datorn används som ett hjälpmedel i undervisningen i 

grundskolan för elever i årskurs 2-6. Samt hur pedagogerna förhåller sig till datorn som ett 

hjälpmedel. Huvudinnehållet i arbetet är hur datorn används i skolan som ett hjälpmedel i ett 

undervisningssyfte för både pedagoger och elever samt vilka för och nackdelar datorn har i 

undervisningen.  

 

Vår undersökning bygger på två enkätundersökningar, en med eleverna samt en med 

pedagogerna. Undersökningen ägde rum på en grundskola för elever i årskurs 2-6.  

Våra problempreciseringar: 

Vilket förhållningssätt har eleverna till datorn som ett hjälpmedel i skolan? 

Hur arbetar och använder pedagogerna sig utav datorn i undervisningen? 

 

Resultaten från undersökningen visade sig vara ha en positiv inställning i hur eleverna arbetar 

med datorn som ett hjälpmedel i skolan. Eleverna stimulerades för ett fortsatt arbete med hjälp 

av datorn medan pedagogerna menade att datorn bidrog till variation och motivation i 

undervisningen.  

 

Keywords: Hjälpmedel, kunskapssyn, IT och skola.  
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Förord 
 

I dagens samhälle ställs det allt mer krav på datoranvändning. Skolan är en plats för lärande, 

samspel och demokrati, vilket ska utvecklas för att få eleven att fungera ute i samhället. 

Elever har idag lättare för att ta till och lära sig med hjälp av datorn eftersom samhället 

stimulerar och engagerar eleven redan i tidig ålder. I den verksamhetsförlagda utbildningen 

har vi sett att fler skolor använder datorn i undervisningen. Men det vi även har sett är att 

många pedagoger inte har tillräckligt med tid och motivation pga. osäkerhet, rädsla för att inte 

kunna bidra med de rätta kunskaperna kring datorn. Detta medför att en del pedagoger inte 

använder sig av datorn i undervisningen. Vi anser att det är en fördel om man kan börja 

använda datorn i tidig ålder i skolan. Eftersom eleverna då kan bekanta sig och ta lärdom av 

tekniken i takt med tiden.  

Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till att läsarna får en inblick av hur datorn används som ett 

hjälpmedel i undervisningen i skolorna. 

 

Vi tackar varandra för ett stort engagemang och ett bra samarbete. Vi vill även tacka 

grundskolan där vi utförde våra studieundersökningar. Vi vill slutligen tacka alla som har 

stöttat och hjälpt oss under arbetets gång.  

 

Malmö Hösten 2008 

 

Feria Latifi Nasufi och Juliana Mousawi 
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1 Inledning  
 

Under vårterminen skrev vi vår B - uppsats med titeln Datoranvändning i skolan. Elevers syn 

på datorn i skolan (2007, Latifi Nasufi och Mousawi). Vi blev intresserade och fascinerade 

över hur viktig datorn var för eleverna i skolan. Vi beslöt oss därför att fortsätta skriva om 

datoranvändningen i skolan. Nu med fokus på hur datorn används som ett hjälpmedel av både 

pedagoger och elever i skolans undervisning vill vi med denna undersökning ta reda på hur 

pedagoger och elever använder datorn som ett hjälpmedel i skolan.  

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Vi började på lärarutbildningen vid högskolan i Kristianstad hösten 2005. Vi har läst olika 

inriktningar under utbildningen. En av oss har läst språk och skapande och den andra fritid 

och skola. Detta har bidragit till att vi fått möjlighet att i detta arbete dela av varandras olika 

erfarenheter och få ny kunskap utifrån olika perspektiv från lärarutbildningen. Vi har bl.a. lärt 

oss betydelsen av att formas till morgondagens lärare. Det innebär att vi bör följa samhällets 

utveckling och låta eleverna utvecklas utifrån detta. Sedan vår barndom för 15 år sedan, har 

datorutvecklingen snabbt utvecklats och integrerats i samhället. Vi har även under vår 

verksamhetsförlagda del av utbildningen uppmärksammat att elever använt sig av datorn i 

undervisningen.  

 

Det står i den obligatoriska Läroplanen för skolväsendet, förskoleklassen samt fritidshemmet, 

(Lpo94) om målen i skolan att skolan ansvarar för vad eleverna ska uppnå under grundskolan 

är att de ska kunna använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 

lärande. 

 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en 
snabb förändringstakt (Lpo94 i: Lärarboken, 2005 s. 14). 

 

Datorn har utvecklats och blivit allt mer användbar för människan i många olika situationer. 

Den har gett oss människor en tro på en ny teknologi som kan förenas med en modernare 

kunskapssyn. Informationstekniken ger oväntade möjligheter för att skapa goda 

inlärningstillfällen i både skolan, hemmet och på arbetsplatsen. Idag används datorn allt lägre 
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ner i åldrarna därför finns den i nästan varje hushåll i Sverige. Förr förknippades datorn 

endast med spel och tidsfördriv. Så är det inte idag eftersom eleverna lär sig skriva, rita och 

kommunicera med hjälp av datorn som ett verktyg (Papert, 1995).   

 

Många elever har blivit datorfantaster både på gott och ont. Det är lättare för dem att använda 

datorn än vad det är för den äldre generationen. Varför tar vi inte vara på elevers stora intresse 

för datorn och använder detta i vår undervisning? Eleverna är trots allt vår framtid och det är 

dem som är uppväxta och lever i en informations- och teknikgeneration (Papert, 1995). Om 

eleverna hade fått använda sig mer av datorn i skolundervisningen, hade förmodligen 

inlärningen i skolan påverkats av informations- och tekniksamhället än mera. 

 

I ett föränderligt samhälle har informationstekniken stor plats och det är viktig att följa den 

snabba utvecklingen i skolorna. Eleverna behöver en arbetsmiljö där de kan utveckla 

kompetens och få stimulans av vad som finns i samhället. Fördelarna med 

informationstekniken ska inte underskattas utan istället användas som ett hjälpmedel för att 

förnya och utveckla skolan, och för att ge eleverna nya möjligheter att utveckla både sitt 

lärande och kunskapssökande (Carlström, 2005). 

 

 

1.2 Syfte  

 

Vårt intresse är att ta reda på hur eleverna förhåller sig till datorn i skolan samt hur pedagoger 

använder sig utav datorn i undervisningen. Syftet med enkäterna till pedagogerna var att 

inrikta oss på eleverna, låta dem delta i en enkätstudie utformat kring datorn i undervisningen 

som ett hjälpmedel. 

 

 Eftersom vi under vårterminen skrev vår B- uppsats med titeln Datoranvändning i skolan. 

Elevers syn på datorn i skolan (2007, Latifi Nasufi och Mousawi) valde vi att fortsätta inom 

ämnet. Detta medförde att vi ville utveckla våra kunskaper kring datoranvändningen i skolan. 

Därmed resulterade det i en fortsättning av en C- uppsats. I denna uppsats kommer vi att 

undersöka hur datorn används som ett hjälpmedel av både pedagoger och elever i 

grundskolan.  
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1.3 Problemprecisering  

 

När vi bestämde oss för att fortsätta skriva på vår B-uppsats Datoranvändning i skolan. 

Elevers syn på datorn i skolan (2007, Latifi Nasufi och Mousawi) började vi bearbeta vad vi 

ville undersöka kring datorn i samband med att vi ville skriva om datorn som ett hjälpmedel. 

Efter ett flertal diskussioner kring vilka problempreciseringar vi ville belysa, kom vi i 

underfund med att vi ville genomföra en studie för både elever samt pedagoger och våra 

problempreciseringar resulterade till två frågor: 

 

Vilket förhållningssätt har eleverna till datorn som ett hjälpmedel i skolan?  

Hur arbetar och använder pedagogerna sig utav datorn i undervisningen? 
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2 Forskningsbakgrund  
 

I forskningsbakgrunden framkommer det hur datorn inträdde i skolan. Utifrån författarna lyfts 

det fram hur IT präglat samhället samt hur datorn nått fram i undervisningen. I 

forskningsbakgrunden nämner författarna datons positiva samt negativa konsekvenser av 

datoranvändningen i skolan. Utifrån det som författarna poängterat kring datoranvändningen 

vill vi ta reda på hur den kan användas som ett hjälpmedel i grundskolan.  

 

 

2.1 Datorns utveckling 

 

Datorns ursprung härstammar från USA, vilket utvecklades under 1940- talet och då den 

första datorn konstruerades i landet som en mycket och dyr apparat. Den användes endast av 

administratörer och stora organisationer. Det var inte förrän 30 år senare som datorn 

genomgick snabba förändringar genom att bli i mindre format och lättare att användas. 

Tidigare under 60 – talet användes datorn för det militära. Det var inte förrän på 1990-talet 

som Internet blev tillgängligt för privatpersoner (Appelberg& Eriksson, 1999).  

 

Undersökningar hävdar att Sverige ska vara ett av världens mest IT utvecklade länder med sitt 

anpassbara och moderniserade samhälle. Information och teknik har idag satt sina spår och vi 

kommunicerar idag allt mer genom datorer. Från att boka biljetter till att betala räkningar har 

datorn ersatt papperet vilket medfört att Internet ses som en naturlig del av svenskarnas 

vardag (Rask, 2002).  

 

I Lpo 94 står det när det gäller IT i skolan att:  

 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 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 (a.a. s. 26). 

 

Datorn började användas i början av 1980- talet i skolan av lärare som visade intresse för att 

använda den i undervisningen. Det var endast få lärare som var villiga att använda datorn i 

undervisningen mycket pga. de var osäkra. De trodde att det skulle utgöra hinder för det 

traditionella sättet att undervisa (Papert, 1995). 



 11 

 

Jedeskog (1998) nämner tre av de viktigaste orsakerna till varför man valde att ta in 

datortekniken i skolan: inlärning, demokrati och arbetsliv. Under den senaste tiden har det 

kommit upp en fjärde orsak som blivit en av de viktigaste i IT samhället: att skolan står i en 

förändring där eleven och lärarrollen samt arbetssätten har utvecklats.  

 

Genom Internet och datoranvändning öppnas det nya möjligheter i skolan, många gånger 

finns ett större utbud att hitta information på Internet än vad läroböckerna erbjuder. Eftersom 

Internet uppdateras kontinuerligt tillgodoses det alltid med aktuella nyheter. Internet ger 

möjligheter till att eleven får nya kunskaper om olika länders kulturer. Detta bidrar till att 

skolan kan få kontakt med människor från hela världen med hjälp av Internet. Detta kan skapa 

förutsättningar för variation i skolan utifrån varje barns intresse och kunskaper (Andersson & 

Cunningham, 1997). 

 

 

2.2 Kunskapssyn kring IT  

 

IT är ett samlingsbegrepp för olika tekniker som används för att skapa, lagra, bearbeta, överföra och 
presentera ljud, text och bild. IT gör denna hantering möjlig oberoende av mängden information och 
av geografiska avstånd. Sammansmältningen av tele-, data-, medieområdena har lett till att begreppet 
IT numera omfattar all data baserad hantering av information (Appelberg & Eriksson, 1999, s. 16).  

 

Appelberg och Eriksson (1999) skriver om hur utvecklingen kring informationstekniken har 

blivit en kunskap för aktiva folks deltagande. Vi lever i ett samhälle med ständiga 

förändringar, vilket sätter press på människan. I fråga om att kunna följa datorns utveckling i 

förhållande till att ständigt vara uppdaterad om kunskapen kring datorn. 

 

Säljö (2000) skriver att all kunskap kommer i olika uttrycksformer, vilket nämns i det socio- 

kulturella lärandet. Den sociokulturella kunskapssynen innebär utveckling och lärande från 

olika perspektiv, bl.a. samhällssyn, kommunikation och sammanhang. När det gäller 

kunskapssynen i skolan fungerar pedagogen som en handledare och skapar förutsättningar 

genom resurser för elevens utveckling. Ett stöd i förhållningssätt till samhället är när språket 

används som en viktig beståndsdel för utvecklingen. Information och kunskap hämtas in 

genom språket vilket är ett hjälpmedel för lärandet.  
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Appelberg och Eriksson (1999) poängterar att enligt Vygotskijs teori kan den sociokulturella 

synen av lärandet jämföras med att datorn fungerar som ett redskap för kommunikation. Barn 

skaffar sina kunskaper utifrån sin sociala miljö, Vygotskij poängterar att barn måste utforma 

sin egen uppfattning av nya kunskaper. 

 

I boken Hur gör giraffen när den sover? Skola, datorn och kunskapsprocessen. (1995) skriver 

Papert att:  

 
Piaget tillhör dem som ökat vår förståelse och både barn och vuxnas sätt att tänka genom en upptäckt 
som likt många andra stora upptäckter framstår som självklar när man väl förstått den. Han menade att 
all tankeverksamhet har två sidor. Den ena är assimilation, dvs. att man formar intrycken från 
omvärlden så att de överensstämmer med ens eget sätt att tänka. Den andra är ackommodation, dvs. 
att man formar sitt eget sätt att tänka så att det överensstämmer med intrycken från omvärlden. Den 
första reaktionen på datorn från skolans sida var naturligt nog assimilation (a.a. s. 47).  

 

Det har blivit ombytta roller i tekniska sammanhang. Idag är det inte längre lika vanligt att 

barn lär sig från de vuxna, utan det är jämnåriga barn som lär sig utifrån varandra. Det har 

blivit allt vanligare att vuxna lär sig av barn i det tekniska samhället. Samhället står i 

förändring där en ny kultur håller på att växa (Appelberg & Eriksson, 1999). 

 

 

2.3 Pedagogens förhållningssätt gentemot datorn 

 

Papert (1995) skriver om sitt eget synsätt kring datorn och dess inverkan på pedagogen: 

 

Inför en framtida skolreform är det viktigt att inse att läraren har dubbla lojaliteter. Hon slits mellan 
skolans förväntningar på mätbara resultat och sin egen professionalitet. Alla lärare befinner sig på ett 
kontinuum där tekniken utgör den ena polen och det som jag vill kalla den sanna läraren den andra 
(a.a. s. 57).  

 

Många pedagoger måste kontinuerligt använda sig av datorn, annars kan konsekvenserna leda 

till att datorn blir ett hinder istället för att få motsatt effekt. Pedagogerna måste få använda och 

bearbeta information via datorn vilket leder till att deras kunskaper förbättras (Papert, 1995).  

 

Appelberg och Eriksson (1999) skriver att än idag i IT samhället känner pedagogerna en viss 

försiktighet när det gäller att integrera datorn i skolan. Eftersom datorutvecklingen har ökat 

har följderna för en del pedagoger resulterat till att det som ansetts vara ny kunskap övergått 

till gammal kunskap på kort tid. Vilket har lett till att pedagogerna blivit osäkra i ämnet. 
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Genom att använda datorn i skolan anser en del pedagoger att följderna blir att lärarrollen 

förändras.  

 

Jedeskog (1998) nämner att pedagogerna måste ha ett intresse för datoranvändningen då det 

kan användas som ett undervisningsmaterial för eleverna. I vissa fall har pedagogerna inget 

intresse för datoranvändningen vilket medför att de endast utgår från elevernas intressen i en 

IT baserad kunskapsbemärkelse.  

 

För att pedagoger ska utveckla sin kunskap genom datorn behövs det kontinuerlig utbildning 

inom området. Detta kan vara ett problem för pedagogerna i skolan eftersom tiden är 

begränsad när det kommer till att få in något annat utöver sin egen planering. För en del 

pedagoger som inte är uppvuxna eller använder sig utav datorn anses det ha lett till att 

pedagoger känner sig tvingade och tappat motivationen för dess användning. Forskningen har 

kunnat konstatera att om det ska ske en förändring kring IT, är det huvudsakligen pedagogen 

som ska ta första klivet för att därefter eleverna ska tillägna sig kunskapen. Det har även 

märkts att pedagogerna uppmuntrats genom att de fått ett IT certifikat, vilket de har använt 

som stöd i sina nyvunna kunskaper. Därmed har självförtroendet stigit vilket har lett till att IT 

baserad undervisning har ökat (Appelberg & Eriksson, 1999). 

 

 

2.4 Datorn i undervisningen 

 

Datorn skapar möjligheter för eleverna, genom att låta dem använda sig av den som ett 

hjälpmedel kan detta underlätta till att dem utvecklar förståelse och kunskaper i 

datoranvändningen. Datorn erbjuder variation för eleverna, vilket resulterar att det blir lättare 

att individanpassa undervisningen. Idag används datorn endast i enskilda ämnen, men det 

förutses att man framöver kan ta in datoranvändningen till alla ämnena i skolan. I forskningen 

nämns det hur datorn kan bli ämnesintegrerad i undervisningen. Genom att eleverna får arbeta 

ämnesövergripande får dem med hjälp av datorn ett bättre samarbete mellan både eleverna 

och pedagogerna i undervisningen (Jedeskog, 1998).  

 

Simic (1996) nämner att datorn används i undervisningen för läs och skrivinlärningen för att 

elever ska få instruktioner och med hjälp av datorprogrammet utvecklas deras 
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språkkunskaper. Datorn bidrar till en skrivprocess som gör att eleverna får motivation i 

skrivandet (http://www.kidsource.com/kidsource/content2/guidelines.computers.html, 2008-

11-26).  

 

Rask (2002) konstaterar att datorn har blivit ett stöd för hur eleverna skriver och hur de 

tillämpar detta. Tekniken gör att alla elever skriver lika fint oavsett vilken handstil de har. 

Datorn har bl.a. lett till att elever koncentrerar sig på innehållet istället för skriften. Från det 

gamla traditionella sättet med blyertspenna och suddgummi kan eleverna idag istället använda 

sig av datorn med dess unika funktioner. Vilket bidrar till att eleverna lär sig stava rätt. 

 
Komplexen inför den egna handstilen och osäkerheten kring stavningen har gjort att många tidigare 
avhållit sig från att skriva överhuvudtaget (a.a. s.78).  

 

Appelberg och Eriksson (1999) poängterar att det inte är ett hinder när det kommer till att 

eleverna får skriva på datorn. Eftersom man inte behöver lägga tid på formandet av bokstäver, 

utan detta sköts automatiskt genom datorn.   

 

Genom att använda sig av IT når man alla eleverna, vilket medför att de får söka information 

utifrån sitt eget intresse. På så sätt kan de bli mer motiverade av att arbeta med datorn och 

därmed kan informationssökandet för eleven bli lättare. De lockas till att sedan söka fakta och 

bli införstådda med den (Cunningham & Andersson, 1997). 

 

Appelberg och Eriksson (1999) nämner att studier har visat att datoranvändningen resulterat i 

att eleverna fått bättre fingermotorik samt koordinering. Eleverna behöver tid för att lära sig 

hur datorn fungerar och hur den kan användas. Med datorns enorma funktioner behöver 

eleverna tid för att bearbeta den i sin egen takt.  

 

Svedberg (http://etjanst.hb.se/bhs/ith//1-00/ss.htm, 2008-11-26) skriver i sin tidskrift att elever 

behöver en pedagogisk miljö där de kan stimuleras och öka sin kreativitet. Vilket kan uppnås 

genom att man integrerar datorn i undervisningen. Om elever får arbeta med olika program 

leder det till ökat intresset för skolarbete via kommunikation över Internet, samt med hjälp av 

kalkyl och ordbehandlaren.  
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2.5 Eleven, datorn och inlärning  

 

Papert (1995) skriver att bråkiga elever ofta stör pedagogens arbete och tid planering. Med 

hjälp av datortekniken kan eleven och pedagogen mötas på halva vägen Vilket leder till en 

förbättrad miljö för både elevens inlärning och välbefinnande samt för pedagogens 

planeringsunderlag. 

 

Forskning har visat att datorn har utvecklat ett positivt förhållningssätt för eleven genom att 

de lär sig på kortare tid. Vilket gör att motivationen ökar till lärandet, genom att eleverna får 

ett varierat arbetssätt (Pedersen, 1998).  

I en internationell artikel från National Association for the Education of Young Children. 

Promoting excellence in early childhood education (2008) står det om datorn och elevers 

tidiga datoranvändning att:  

As technology becomes easier to use and early childhood software proliferates, young children's use 
of technology becomes more widespread. Therefore, early childhood educators have a responsibility 
to critically examine the impact of technology on children and be prepared to use technology to 
benefit children (http://www.naeyc.org/about/positions/pstech98.asp, 2008-11-26).  

 

Appelberg och Eriksson (1999) menar när att eleverna får bekanta sig med datorn får de ett 

ökat intresse för den. Vilket bidrar till ett ökat intresse för eleverna som gör att de får en 

positiv uppfattning av att det är roligt samtidigt som de lär sig. Detta är en viktig del eftersom 

en positiv inverkan sänder signaler till eleven för en fortsatt användning av datorn. Med hjälp 

av detta blir datorn ett redskap för eleven, datorn stimulerar till att lek övergår till ett lärande.  

 

I en krönika av Skarin (2008) om ”Nytta av IT i skolan - myt eller verklighet”? nämns det att 

med hjälp av datorn bidrar detta till ett ökat lärande för deras självständighet. Datorn kan 

motivera samt medverka till ett ökat engagemang vilket bidrar till att eleverna 

uppmärksammar undervisningen. Det handlar inte om att ge elever en arbetsuppgift som de 

ska lösa utan det som IT har bidragit till är att motivationen ökar förståelsen av att det blir en 

långvarig process i lärandet (http://www.diu.se/nr3-08/nr3-08.asp?artikel=s18, 2008-11-26). 

 

Genom forskning har det framkommit att många elever väljer att lägga ut sina arbeten på nätet 

och det resulterar med en påverkan att de också vill göra bra ifrån sig. Genom att eleverna har 
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möjligheten att lägga ut material på nätet skapas därmed inspiration för andra att följa deras 

exempel (Cunningham & Andersson, 1997). 

 

Läromedel i koppling till IT har lett till att elever lärt sig att självständigt söka information på 

Internet. IT har bidragit till en positiv bild som erbjudit många möjligheter för olika 

inlärningsprocesser som det går att uppnå i skolan för eleverna (http://etjanst.hb.se/bhs/ith//1-

00/ss.htm, 2008-11-26).  

 

Enochsson (2007) nämner att datorn lett till att elever har lärt sig att kunna tolka vad som är 

trovärdigt i IT världen. Genom att de fått kritiskt granska Internet i tidig ålder har en daglig 

användning av IT lett till att elever fått träning och kunskap kring lärandet om datorns 

teknologi.  

 

 

2.6 Datorns placering 

 

Appelberg och Eriksson (1999) nämner att datorns placering har stor betydelse i klassrummet. 

Anledningen är för att datorn ska kunna ses som ett mycket viktigt redskap i skolarbetet. Det 

är en fördel om datorn blir placerad på ett ställe där skrivare, cd skivor och disketter är samlat 

på ett och samma ställe. Flera användare ska kunna ta del av datoranvändningen och genom 

att datorn blir placerad på ett enskilt ställe, blir det gott om plats för flera elever samtidigt. Det 

är viktigt att tänka på hur datorn ska placeras beroende på hur ljuset faller in. Datorn ska helst 

stå snett för att ljuset inte ska anstränga ögonen.  

 

Enligt Papert (1995) anses datorn vara ett redskap, ett arbetssätt där eleverna i klassrummet 

får tillgång både till böcker och datorer. Därför bör datorn inte placeras utanför klassrummet, 

eftersom då blir datorn avskärmad från användningen som ett läromedel i undervisningen.  

 

Enligt Arbetsmiljöverket framkommer det att:  

 
Lika viktigt, som den fysiska arbetsmiljön, är att alla användare och andra berörda får information och 
undervisning om bra arbetsplatsutformning och bra arbetssätt vid datoranvändning. Den som har 
kunskaper har större möjligheter att skydda sig mot datorrelaterad ohälsa och själv verka för en bra 
datormiljö ( http://www.av.se/teman/datorarbete/olika_miljoer/skolan/fakta_datorer_skola.aspx, 2008-
11-26 ).  
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Enligt Andersson och Cunningham (1997) har det blivit allt mer vanligt att ta in datorn i 

klassrummet. Eftersom många skolor har fått ekonomiska resurser att göra det möjligt att 

använda datorn i vissa ämnen, t.ex. svenska och geografi, medför detta att pedagogerna blir 

motiverade att skapa en lärorik miljö för elevernas datoranvändning.  

 

Jedeskog (1998) poängterar att fel placering av datorerna i en datorsal försvårar för eleven att 

ta del av datorn. Det finns många gånger regler i skolan om att en pedagog måste närvara i 

datorsalen samt att det inte finns tillräckligt med tid eftersom datorsalen kan vara bokad. 

Därmed leder detta till att eleven tappar motivationen av att vilja arbeta med datorn när de 

inte får tillgång till den. 

 

 

2.7 Datorn som ett hjälpmedel 

 

Jedeskog (1998) poängterar även att det har framkommit att elevers koncentration och 

koordination, öga – hand- hjärna har förbättras med hjälp av datorn. Datorn i klassrummet har 

bidragit till att det har blivit en positiv miljö. Eleverna ser datorn som en rättvis handledning 

eftersom alla får ta del av samma information. Med hjälp av datoranvändningen kan eleverna 

få påbörja ett stycke i en text utan att det blir ett hinder ifall de inte hinner avsluta arbetet. 

Detta resulterar även i att eleven får möjlighet att arbeta i sin egen takt. Författaren nämner 

även att både för pedagogerna och eleverna har datorn blivit ett hjälpmedel som skapat 

undervisningsmöjligheter när det kommer till att även vilja integrera ämnen i undervisningen. 

Den traditionella undervisningen har moderniserats och undervisningen har blivit ett djupare 

sökande efter kunskaper. Datorn har gett förutsättningar för att elever och pedagoger får 

chansen att arbeta mer individuellt.  

 

De senaste årtiondena har forskare presenterat hur inlärningsprocessen har utvecklats 

eftersom elever och pedagoger fått ta del av datorn. Genom mycket forskning har de 

undersökt med olika metoder( intervjuer, enkäter, observationer) hur datorn har använts både i 

svenska skolor samt utomlands. Detta har lett till att datorn har konstaterats vara ett 

hjälpmedel i undervisningen ( http://etjanst.hb.se/bhs/ith//1-00/ss.htm, 2008-11-26). 
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Under många år har forskning uppenbarat att elevens språk och skrivförmåga har förbättrats 

med datorn som ett hjälpmedel. IT har lett till att elever har lärt sig läsa bättre genom att de 

fått använda och ta del av olika datorprogram t.ex. chatt och Internet. Läraren har sett till varje 

individs behov och kunskaper och kunnat tillgodose deras användande (Enochsson, 2007).  

 

Pedagogernas förhållningssätt till datorn har en betydelse när det gäller att ta del av den som 

ett hjälpmedel. Det är viktigt att tillgodose eleverna med nya kunskaper och information i 

skolan kring datorn, annars kan följderna bli att eleverna hamnar utanför 

informationssamhället. Pedagogerna ska stimulera samt lära ut de kunskaper som behövs för 

att eleverna ska kunna ta in kunskaperna för vidare utveckling (Appelberg & Eriksson, 1999).  

 

Andersson och Cunningham (1997) poängterar att elever och pedagoger med dagens 

teknologi kan delge sina kunskaper till varandra. Genom att eleverna får möjlighet att 

handleda pedagogerna eller tvärtom. Med hjälp av Internet blir båda parterna gynnade av 

varandras samarbete av kunskapen som IT kan bidra till.  
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3 Empiri  
 

Vi har genomfört två enkätundersökningar på en grundskola i sydvästra Skåne, där delade vi 

ut två separata enkäter, varav en var till eleverna samt en till pedagogerna. I fokus på våra 

problempreciseringar har vi undersökt om vilket förhållningssätt eleverna har till datorn som 

ett hjälpmedel i skolan. Samt hur pedagoger arbetar och använder sig av datorn i 

undervisningen. I förhållande till att vi egentligen ville ha en intervju med pedagogerna 

förändrades vårt val av metod eftersom pedagogerna inte ansåg sig ha tid till intervjuer och 

därför fick vi korrigera och låta pedagogerna delta genom enkätundersökning med 

formuleringsfrågor.  

 

 

3.1 Metod 

 

Vi valde att använda oss av enkäter för både eleverna och pedagogerna. Enkäterna för 

eleverna bestod av frågor med tre olika svarsalternativ, medan enkäterna för pedagogerna var 

utformade som formuleringsfrågor i syfte av att det egentligen skulle ske en intervju men pga. 

pedagogernas tidsbrist fick det bli en enkätundersökning istället. Under arbetets gång har vi 

råkat ut för en del komplikationer i fråga om tidspress. Vi valde från början att ta kontakt med 

en kommunal skola vilket resulterade till att vi väntade på svar från ledningen angående om vi 

fick genomföra undersökningen. Detta medförde till att vi väntade på svar från skolan vilket 

bidrog till tidspress, därför valde vi att i sista skedet vända oss till en friskola som vi tidigare 

gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi tog kontakt med rektorn på skolan för ett 

godkännande och fick under en och samma dag utföra undersökningen med eleverna samt 

pedagogerna. Under vår pressade och tid baserade situation glömde vi att meddela målsman 

om elevernas deltagande, utan vi utgick endast ifrån att fråga pedagogerna ifall det var ok. 

Pedagogerna välkomnade oss och tillätt oss att låta eleverna delta i enkätstudien. Efter 

undersökningen kom vi i underfund med att vi egentligen brutit mot de etiska aspekterna 

eftersom det är lag på att man ska ha målsmans underskrift för elevernas deltagande. Under 

vår lärarutbildning har vi lärt oss att det är obligatoriskt att skicka ut blanketter till elevernas 

föräldrar innan de deltar i en undersökning. Men i vårt fall talade rektorn varken om detta för 

oss, vilket resulterade till att vi i vår tidsbrist inte tänkte på detta. Vi hade förberett 

intervjufrågor men eftersom pedagogerna inte hade tid för några intervjuer så fick vi ändra 
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metod från kvalitativt där vi skulle få utförliga svar i form från en intervju till en kvantitativ 

metod där vi fick låta pedagogerna delta i en enkätundersökning med hjälp av 

formuleringsfrågor.  

 

Davidsson och Patel (2003) nämner att intervjuer och enkäter har mycket gemensamt 

eftersom de baseras på frågor. Skillnaderna är att intervjufrågor är personligare eftersom i 

denna form av undersökning deltar personerna i en diskussion med varandra. Enkätfrågorna 

behöver inte vara lika personliga i samma avseende som intervjun, för där delar man ut frågor 

som sedan besvaras enskilt av deltagaren. Vi har bearbetat resultaten kvantitativt. Kvantitativ 

metod innebär att det dras slutsatser av två hypoteser som mäts i skalor. Vilket innebar att vi 

ville samla in sifferdata och göra ett stapeldiagram av resultaten av hur datorn ses som ett 

hjälpmedel utifrån olika åldersgrupper.   

 

Davidsson och Patel (2003) nämner att kvalitativa studier karakteriseras genom att det är svårt 

att dra en linje mellan vilka kriterier eller regler som utgör vad som gäller för att uppnå en god 

kvalité eftersom den har större marginaler för variation. I kvantitativa generaliseras resultatet 

av en undersökningsgrupp, av en större grupp människor.  

 

Vi ville egentligen utföra en kvalitativ studie med pedagogerna där vi hade kunnat bearbeta 

och analysera svaren utifrån en utförlig intervju. Men pga. av omständigheterna som nämns 

ovan i metod bestämde vi oss för att utföra samtliga undersökningar i en kvantitativ studie där 

vi kunde bearbeta svaren efter en utvald åldersindelning med antalet frågor i syfte av att få 

svar och tydlighet på våra problempreciseringar.  

 

 

3.2 Urval 

 

Vi valde att begränsa vårt urval genom att bestämma vilken åldersgrupp som vi skulle vända 

oss till. Vi valde att utföra vår undersökning på en grundskola för årskurs 2-6. I vår 

undersökning ville vi ha ett antal elever som deltog för att därifrån jämföra de olika 

åldersgruppernas svar. Därför blev det ett stratifierat urval där gruppen är indelad efter ålder 

och antalet elever. Vi ville intervjua pedagogerna, där det blev ett slumpmässigt urval. I vår 

undersökning ville vi ha med minst 100 elever samt 30 pedagoger. Av eleverna deltog 71 
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elever medan endast 5 pedagoger deltog utav 30 beräknade pedagoger i undersökningarna. 

Vårt val av metod för pedagogerna reviderades från intervju till enkät pga. att pedagogerna 

inte hade tillräckligt med tid för att delta i en intervju. Därför ansåg vi att vi fick dela ut en 

blankett i form av en enkät med formuleringsfrågor där vi utförligt ville ha konkreta svar av 

pedagogerna kring vårt ämne. Vi delade ut enkäterna till pedagogerna med hopp och 

förväntan på att de skulle ge oss ärliga och svar som vi sedan skulle kunna analysera utifrån 

våra problempreciseringar.  

 

 

3.3 Undersökningsgrupp 

 

Utifrån våra problempreciseringar samt i syftet med arbetet bestämde vi oss för att både utföra 

en enkätundersökning för elever i grundskolan samt förberedda frågor åt pedagoger vilket vi 

ville skulle delta i en intervju. Utifrån detta började vi utforma frågor som var anpassade för 

elever från årskurs 2-6. Frågorna för eleverna var väldigt enkelt utformade med tre olika 

svarsalternativ. De kunde besvaras genom att de fick ringa in det passande svaret för frågan. 

Vi begränsade oss till åtta stycken frågor med passande svar som förhoppningsvis skulle ge 

oss svar på våra problempreciseringar. När vi hade gjort frågorna till eleverna började vi 

sammanställa frågor till pedagogerna. Vi sammanställde sex stycken formuleringsfrågor som 

krävde utförliga svar. När vi gjorde enkäterna hade vi alltid våra frågeställningar i åtanke för 

att vi skulle hålla oss till ämnet. Eftersom vi inte kunde utföra en intervju med pedagogerna 

fick frågorna till pedagogerna bli en enkätundersökning med formuleringsfrågor. Vi utförde 

undersökningarna på en fristående grundskola i syd västa Skåne. Båda enkätundersökningarna 

var anonyma och all datainsamling förvaras på ett säkert ställe där de kommer bevaras tills 

arbetet är klart då de därefter kommer att förstöras.  

 

 

3.4 Genomförandet med eleverna 

 

Eftersom vi hade begränsat med tid och vi inte fick svar av den föregående skolan som vi tog 

kontakt med så beslutade vi oss för att ta kontakt med en skola där vi hade haft vår 

verksamhetsförlagda utbildning sedan tidigare. Eftersom det inte var en kommunal skola utan 

en fristående skola med en musikprofil så bestämde vi oss för att spontant gå till skolan och 
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direkt försöka få tag på rektorn för godkännande. Med en sann glädje hade vi turen på vår sida 

och kunde genomföra undersökningen under en och samma dag.  Detta gjordes genom att vi 

delade ut våra enkäter från årskurs 2-6 . Vi gick in i varje klassrum och presenterade oss för 

eleverna och pedagogerna och började sedan dela ut enkäterna. Eleverna blev väldigt glada 

när de fick höra vilket ämne vi hade valt att undersöka. Vi var delaktiga i processen genom att 

vi var tillgängliga, när eleverna ställde frågor till oss. Tidsmässigt tog det inte mer än cirka 

fem till åtta minuter för eleverna att besvara frågorna vilket hänvisas i bilaga 1. 

 Det är enligt de etiska aspekterna inte tillåtet att låta elever delta i någon form av 

undersökning utan målsman tillåtelse, vi visste om detta men glömde bort det när vi kom i 

kontakt med rektorn, eftersom vi hade ett tidspressat schema pga. av omständigheterna med 

den förra skolan så hamna vi i en etisk konflikt där vi glömde att meddela målsman om detta 

utan meddelade endast rektorn samt pedagogerna. Detta ber vi hemskt mycket om ursäkt för 

denna incident och vi kommer ha detta i åtanke framöver eftersom detta tillhör vår yrkesetiska 

princip.  

 

Colnerud och Granström (2002) poängterar att de grundläggande etiska principer som är i 

grund för att normer och handlingar ska uppfattas som en regel i skolan innebär att läraren har 

en skyldighet att visa respekt, rättvisa och skydda eleven mot psykisk och fysisk skada vilket 

föräldrarna har laglig fordran till information om elevernas skolsituation. I yrkesetiska 

konflikter kan lärarens professionella yrke ta skada av att läraren inte tar ställning för sina 

konsekvenser och värderingar. Genom att bearbeta etiska frågor och delta i samtal 

tillsammans med kollegor blir det möjligt att förhindra att återkommande etiska problem 

uppstår framöver. 

 

 

3.5 Genomförandet med pedagogerna 

 

Våra frågor till pedagogerna var formuleringsfrågor som tog upp mer tid från pedagogerna än 

enkätundersökningen för eleverna. Detta gjorde att pedagogerna inte kunde delta under en och 

samma dag. Dessutom fanns det inte utrymme för intervjuer eftersom det var kort varsel av 

vårt besök. Vi samtalade med de flesta klasslärarna och de erkände att det inte fanns tid i 

deras planering för en intervju pga. omständigheterna, som i detta fall var tiden. Vi beslöt oss 

därför gemensamt med pedagogerna att vi skulle dela ut frågorna i form av enkäter som 
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pedagogerna kunde besvara under en dags tid. Vi delade ut varsin enkät till totalt 30 stycken 

pedagoger och bad dem formulerat sina svar utförligt på varje fråga. Vårt mål var att få in 

totalt 30 stycken enkäter. När vi återvände till skolan dagen därpå fick vi endast in fem av 

trettio besvarade enkäter (Bilaga 2). Vi blev lite besvikna eftersom vi ansåg att detta inte 

skulle vara ett tillräckligt underlag för vår undersökning. Vi bestämde oss för att göra vårt 

bästa av datainsamlingen. Vi fick i alla fall in fem enkäter med utförliga och tydliga svar som 

vi ansåg vara tillräckligt till att basera en studie på.  
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4 Resultat och analys 
 

När vi hade samlat in våra enkäter från eleverna samt pedagogerna började vi först bearbeta 

datainsamlingen från eleverna. Vi beslöt oss över att göra en sifferstatistik över varje årskurs, 

därefter började vi analysera fråga 1-8, vi utgick ifrån de olika svarsalternativen som eleverna 

besvarat genom ja/nej/vet ej.  När vi hade bearbetat eleverna återgick vi till den datainsamling 

som vi fått in av pedagogerna. Vi gick igenom de sex frågor som vi hade haft som 

formuleringsfrågor. Eftersom vi endast hade fem enkäter från pedagogerna var vi extra 

noggranna med att tolka och analysera svaren kritiskt och objektivt.  

 

 

4.1 Resultatet av genomförandet med eleverna 

 

Efter insamling av enkäterna kring vårt ämne började vi bearbeta frågorna och svaren från 

varje årskurs. Vi räknade ihop den samlade informationen som vi därefter jämförde med de 

övriga årskurserna. Vi jämförde och drog slutsatserna av åtta stycken frågor som bestod av tre 

svarsalternativ, vilket var ja och nej och vet ej. Enkätundersökningen gav oss totalt 71 svar av 

totalt 100. Resultaten från eleverna var baserad sifferdata som vi sammanställde och för att 

underlätta värdet av att förtydliga siffrorna sammanfattade och slutpläderade vi vår 

undersökning i form av en tabell nedan:  

 

Fråga 1. Ska man ha datorundervisning i skolan?  

Fråga 2. Ser du datorn som ett undervisningsmaterial t.ex. bok, film eller lektion? 

Fråga 3. Tycker du att datorn kan användas som ett hjälpmedel i skolan? 

Fråga 4. Lär du dig mer med hjälp av datorn? 

Fråga 5. Har datorn hjälpt dig i undervisningen? 

Fråga 6. Lär du dig av datorn? 

Fråga 7. Använder du datorn till att söka information, fakta på Internet? 

Fråga 8. Har datoranvändningen gjort dig mer motiverad i undervisningen? 
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Tabell: Resultat av enkäterna till eleverna i årskurs 2-6. 

 

4.2 Analys av enkätundersökningen med eleverna 

 

Utifrån enkätundersökningen visade det sig att eleverna hade en positiv inställning till datorn. 

Datorn visade sig kunna hjälpa elever i undervisningen samt att det var ett redskap för 

användningen av att söka fakta. Eleverna ansåg att datorn underlättade i undervisningen samt 

motiverade dem till ett ökat intresse och lärande. Studien visade att de lärde sig mer av datorn. 

Eleverna var positiva till att de skulle ha datorundervisning samt att datorn sågs som ett 

undervisningsmaterial. Av studien kunde vi konstatera att eleverna i årskurs 2-3 var mindre 

positiva till datorn som ett hjälpmedel medan eleverna i årskurs 4-6 var betydligt mer positiva. 

Men studien visade dock inte på att eleverna hade ett negativt intresse till datorn utan tvärtom. 

Vi gjorde ett stapeldiagram utifrån undersökningens resultat för eleverna i årskurs 2-6 i 

grundskolan vilket hänvisas i bilaga 3.  

 

 

4.3 Resultat av enkätundersökningen med pedagogerna 

 

Som vi redan nämnt tidigare i metod delen blev det ingen intervju pga. av tidsbrist, utan det 

fick bli en enkätundersökning som pedagogerna fick besvara skriftligt. Efter granskning av 

datainsamlingen av enkäterna sammanfattade vi svaren av hur pedagogerna hade svarat av de 

sex olika frågorna. Pedagogerna var klasslärare med olika ämnesinriktningar, det var dock 

endast en pedagog som i studien uppgav sig vara engelsklärare, samtliga undervisade i årskurs 

Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4-5 Årskurs 6 Årskurs 2-6   

(13 elever) (15 elever) (26 elever) (17 elever) (71 elever) 
  Ja  Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet ej Ja Nej Vet 

ej 
Fråga 1 10 0 3 13 0 2 26 0 0 13 2 2 62 2 7 

Fråga 2 9 0 4 3 0 12 22 2 2 12 2 3 46 4 21 

Fråga 3 8 0 5 12 2 1 24 2 0 16 0 1 60 4 7 

Fråga 4 8 0 5 10 2 3 14 5 7 7 4 6 39 12 20 

Fråga 5 11 1 1 8 1 6 23 1 2 14 3 0 58 7 6 

Fråga 6 8 0 5 9 3 3 24 1 1 11 2 4 52 6 13 

Fråga 7 8 3 2 6 7 2 22 1 3 16 0 1 52 11 8 

Fråga 8 8 1 4 4 2 9 15 3 8 9 4 3 36 11 23 
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2-6. Egentligen ville utföra en intervju med pedagogerna med målet av att ha 30 deltagare, 

men eftersom vi hade haft en del komplikationer med den föregående skolan i samband med 

att vi inte fick svar ifall vi fick genomföra undersökningen så beslöt vi oss för att spontant 

kontakta en friskola där vi hade haft vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi tog impulsivt 

kontakt med skolan genom att vi gick dit under en dags varsel och då tog vi kontakt med 

pedagogerna och frågade ifall de ville medverka i en intervju, men de flesta hade inte tid 

därför valde vi att dela ut våra frågor i form av enkäter. I åtanke med att vi hade förlorat tid 

pga. att vi hade väntat på den kommunala skolans svar av deltagande så resulterade detta till 

att vi inte fick så många svar som vi egentligen ville ha av den fristående skolan eftersom vi 

kom under kort varsel. Efter analyserad datainsamling sammanfattade vi våra svar från 

pedagogerna enligt nedanstående:   

 

1. Kan datorn ses som ett hjälpmedel i undervisningen? Och i så fall på vilket sätt?  

 

Där var alla 5 pedagogerna eniga att datorn var till för att söka information samt ett bra 

hjälpmedel för att träna stavningen.  

 

2. Ser ni datorn som ett komplement i undervisningen? I så fall på vilket sätt? 

 

Fyra av fem tyckte att datorn var ämnesövergripande vilket de såg som ett komplement för de 

olika ämnena. Därmed var det en pedagog som hade engelska som ämne som ansåg att datorn 

inte var ett hjälpmedel i undervisningen.  

 

3. Genom att variera undervisningen med datorn och andra läromedel anser ni då att ni får ett 

ökat intresse från elevens synvinkel? 

 

Fyra av fem tyckte att med hjälp av datorn i undervisningen blev inte lektionerna lika 

enformiga som de annars hade kunnat vara utan datorn. Men därmed tyckte den ena 

pedagogen som inte höll med om detta resonemang att datorn sågs som ett hinder eftersom 

eleverna inte höll sig till ämnet utan använde datorn för spel.  

 

4. Underlättar datorn för elevens inlärning? I så fall på vilket sätt? 
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Fyra av fem har tagit rättstavning och matematik som ett exempel som en bra 

inlärningsmetod. Medan den som inte höll med de övriga pedagogerna ansåg att datorn lätt 

missbrukades och att eleverna använder datorn för att komma undan ämnet.  

 

5. Skall elever arbeta parvis eller individuellt under ett lektionspass med hjälp av datorn?  

 

Alla tyckte att datorn skulle användas individuellt annars fanns risken för att om man arbetar 

parvis leder det till att den ena eleven inte lär sig lika mycket som den andra eleven. Det blir 

inte ett gemensamt lärande.  

 

6. Anser ni att eleverna tillägnar sig kunskaper genom datoranvändningen? I så fall vilka? 

 

Alla var eniga om att datorn var ett komplement i undervisningen men två av pedagogerna 

tyckte även att det krävdes att en pedagog skulle närvara i undersviningen med datorn där 

eleven skulle få hjälp med att kritiskt granska och sålla texterna.  

 

 

4.4 Analys av enkätundersökningen med pedagogerna 

 

Efter granskningen av resultaten började vi med att kritiskt undersöka våra resultat och 

började analysera och tolka våra svar som vi hade fått in. Precis som eleverna hade 

pedagogerna en positiv inställning till datorn i undervisningen. Men pedagogerna var i detta 

fall försiktigare av att låta elever söka information på Internet själva eftersom eleverna kunde 

tolka texterna bokstavligt. Det krävdes enligt pedagogerna en pedagog som kunde hjälpa och 

vägleda eleverna i samband med datoranvändningen. En pedagog var tveksam till att datorn 

var positivt för alla elever eftersom somliga missbrukade den genom att komma undan från 

undervisningen. I det stora hela var pedagogerna eniga om att datorn var ett bra hjälpmedel i 

undervisningen. Datorn ansågs vara ett hjälpmedel för elevernas inlärning när det gällde 

ämnen som rättstavning samt matematik. Pedagogerna ansåg att datorn var till för individuella 

studier eftersom om eleverna fick arbeta i par framför datorn kunde de lätt komma ifrån ämnet 

och börja prata om annat. De flesta pedagogerna enades om att datorn tillförde variation i 

undervisningen, det var dock en pedagog som ansåg att datorn ställde till mer problem än 

nytta, då pedagogen påpekade att datorn användes mer som ett spel än av ett pedagogiskt 
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syfte. Datorn i undersviningen användes som ett hjälpmedel i samband när eleverna behövde 

söka information. Samtliga pedagoger ansåg att datorn fungerade som ett komplement i 

undervisningen men det var några pedagoger som ansåg att det var viktigt att en pedagog var 

närvarande vid datoranvändningen eftersom eleverna behövde stöd och hjälp med att kritiskt 

granska texter.    
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5 Diskussion  
 

Utifrån problempreciseringar ville vi undersöka om datorn var ett hjälpmedel för eleverna 

samt för pedagogerna i undervisningen. Syftet med arbetet var att genom en 

enkätundersökning med elever samt pedagoger ta reda på hur elever förhåller sig till datorn 

som ett hjälpmedel i skolan. Vi ville även få syn på hur pedagoger arbetar och använder sig av 

datorn som ett hjälpmedel i undervisningen. I det stora hela visade det sig att eleverna hade ett 

stort intresse för datorn samt att de ville använda den som ett verktyg i undervisningen. För 

pedagogerna visade det sig att datorn fungerade som ett hjälpmedel i deras arbetssätt samt att 

datorn underlättade för elevernas inlärning i undervisningen. 

 

 

5.1 Eleverna 

 

När vi skrev en av våra första frågor i enkätundersökningen ville vi se hur många elever som 

använde datorn i skolan. Datoranvändningen i skolan bland eleverna visade att eleverna som 

deltog i undersökningen använde datorn som ett hjälpmedel. Av totalt 71 elever som 

medverkade i undersökningen bekräftande 62  att de använde datorn i skolan. Vår slutsats av 

undersökningens resultat kring frågan är att ett samspel mellan samhället och teknologins 

framväxt som har påverkat skolan att ta in datorn. Andersson och Cunningham (1997) 

poängterar att det är viktigt att skolan tillgodoser eleverna med kunskaper kring datorn. 

Skolan bör ha överseende med att det finns elever som inte har dator hemma och därmed är 

det viktig att skolan tillgodoser eleverna med den kunskapen. Författarna menar även att 

eleverna också ska få ta del av informations- och tekniska kunskaper, eftersom samhället har 

utvecklats till ett informationssamhälle.   

 

Papert (1995) poängterar att datorn är ett verktyg som skall få användas under en längre 

period för att eleverna ska anse att den har en nytta i undervisningen. Han menar även att 

eleven lär genom datorn på ett praktiskt och teoretiskt sätt vilket skapar ett gemensamt 

förhållningssätt till olika ämnen. När vi delade ut enkäterna till eleverna la vi märke till ett 

stort intresse när eleverna fick reda på vilket ämne vi skrev om, det tolkar vi som att de tycker 

om att använda datorn. Men på vilket sätt är datorn fortfarande ett hjälpmedel för eleverna? 
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Det vi kan konstatera utifrån undersökningen är att de flesta elever var eniga om att datorn var 

ett hjälpmedel för dem genom att de fick söka information och fakta genom Internet.  

 

Enochsson (2007) menar att utifrån elevperspektivet kring datorn och informationssökning är 

det lättare och roligare än jämförelsevis med en bok. Internet är snabbare och lättåtkomligare 

när det gäller att hitta fakta och information. Vi är eniga om att det är snabbare att söka 

information via Internet än att öppna en bok och börja bläddra. Det kan lätt skapa mer 

stimulans genom Internets bilder och färger. Datorn och boken har en sak gemensamt och det 

är dess text men i utformningen av hur de ser ut kan datorn vara betydligt mer lockande än en 

bok. I resultatet av undersökningen kring hur eleven ser datorn som ett undervisningsmedel 

visade det sig att majoriteten av dem hade en positiv inställning. Minoriteten av eleverna 

svarade att de inte visste. Kanske beror det på att de inte använder datorn i lika stor 

utsträckning som de andra eleverna som hade en positiv inställning? Datoranvändningen kan 

leda till att eleverna får mer frihet i undervisningen och detta stöds även av Jedeskog (1998) 

där hon menar att individen får en djupare inlärning och förståelse samt att 

kunskapsinhämtningen stärks när de på egen hand får möjligheten att arbeta självständigt. Där 

hon även skriver att datorn skapar gynnsammare förutsättningar för att eleven blir bättre på att 

formulera och bearbeta sina tankar.  

 

Elever lär sig med hjälp av datorn på ett sådant sätt att de får leka, pröva och utmanas med 

den nya teknologin. Utifrån undersökningens resultat visade ungefär hälften av eleverna som 

deltog i enkätstudien att de lär sig mer med hjälp av datorn. Som vi tidigare poängterat i 

empiridelen framkommer det av Jedeskog (1998) att datorn i undervisningen är ett verktyg i 

form av att den bidrar till förståelse, kunskaper och nya färdigheter för eleverna. Vi anser att 

genom våra nyvunna kunskaper utifrån arbetets gång att datorn motiverar och skapar 

möjligheter för variation i ett undervisningssyfte i koppling till datorn.  

 

Vår slutgiltiga fråga i undersökningen för eleverna var att ta reda på om datoranvändningen 

motiverade eleverna. Enligt vår studie visade det sig att ju yngre eleverna var, desto mindre 

motiverade var de av att få hjälp av datorn i undervisningen. Vi tror att anledningen till att de 

yngre eleverna inte var motiverade av datorn i undervisningen var pga. att de troligtvis inte 

förstår innebörden av ordet motivation samt att de inte har hunnit använda sig av datorn i stor 

utsträckning. De äldre eleverna var positiva samt väldigt motiverade till att använda datorn i 
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undervisningen. Det kan möjligtvis bero på att de äldre eleverna hunnit använda sig av datorn 

under en längre period av sin skolgång samt under sin uppväxt.  

 

 

5.2 Pedagogerna 

 

Pedagogernas syn på datorn som ett hjälpmedel i undervisningen var att de ansåg att datorn 

var ett bra verktyg för bl.a. informationssökning samt rättstavning av ord. Datorn har en 

positiv effekt på både elever och pedagoger där den fungerar som ett hjälpmedel i 

undervisningen.  Med det stora variations utbud som datorn erbjuder via Internet anser vi att 

man kan individanpassa datorn och skapa möjligheter för att eleverna och pedagogerna kan 

mötas halvvägs. Enochsson (2007) skriver om hur informationssökningen kan göra eleverna 

motiverade för deras skriv och läs utveckling genom att de får söka fakta på Internet. Vi anser 

som författaren skriver att Internet skall finnas till hands och vara lättillgänglig vilket innebär 

att både eleven och pedagogen gynnas av teknologins utbud.  

 

Vår undersökning visade att pedagogerna var positiva till att ta in datorn i undervisningen 

eftersom de hade kunskaperna kring verktyget och hade använt datorn i skolarbeten sedan 

tidigare. Vilket resulterade till att de sa sig använda datorn flitigare som ett komplement i 

undervisningen. Detta kan styrkas med Jedeskog (1998) där hon menar att det i största grad är 

viktigt att pedagogerna kontinuerligt förses med kunskaper kring den nya 

informationsteknologin för att sedan kunna ta in detta i undervisningen. Vi anser även att 

pedagogerna ska kunna känna en säkerhet till den nya teknologin samt få fortbildning om det 

krävs för att sedan dem ska kunna använda sig av datorn i ett lärorikt sammanhang. Osäkerhet 

kan leda till att pedagogerna ibland kan ta avstånd från den nya teknologin och påföljderna 

blir att pedagogerna inte kan föra kunskapen vidare till eleverna, därmed elevernas utveckling 

hämmas.  

 

I enkätundersökningen visade det sig att pedagogerna ansåg att datorn gav möjligheter till 

variation i undervisningen vilket kan skapa ett intresse och motivation för eleven. En av 

pedagogerna instämde eftersom hon ansåg att datorn ibland användes utanför skolämnena och 

användes istället exempelvis för spel. Appelberg och Eriksson (1999) skriver att det är viktigt 

att låta eleverna ta del av olika lek och lärprogram vilket skapar förutsättningar för 
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kommunikation. För att eleverna ska bli motiverade framkommer det av Appelberg och 

Eriksson (1999) att även spel ska få användas som en inlärningsmetod samt att spel och 

lekprogram är en dörröppning för elevernas förbättring av datoranvändningen. Vi anser att 

alla delmoment av att slå på datorn till att starta ett program är en process och lärandetillfälle 

för den som använder datorn. Linderoth och Säljö (2002) nämner att datorn är ett varierat 

hjälpmedel för eleven i skolan, den skapar olika möjligheter för inlärning.  

 

Appelberg och Eriksson (1999) nämner att pedagogens inställning till att använda datorn i 

undervisningen har en betydelse för elevernas intresse. I undersökningen framkom det att 

pedagogerna använde datorn för inlärning vilket underlättades i samband med att datorn 

användes som inlärningsmetod i ämnena matematik och rättstavning. Medan en pedagog var 

negativt inställd och inte lika övertygad som resterande pedagoger och ansåg att datorn ledde 

till missbruk och undanflykt från ämnet.  Vi anser att i många fall kan datorn bidra till olika 

vägar för både eleven och pedagogen. Pedagogens underlag för undervisning med hjälp av 

datorn kan ibland underskattas eftersom eleven inte följer med på lektionerna.  

 

Jedeskog (1998) betonar att det bästa alternativet för att nå till eleverna genom 

datoranvändningen är att låta dem arbeta enskilt. Detta ger tillfälle för eleverna att arbeta i sin 

egen takt samt efter egen förmåga för en god lärandesituation. Utifrån enkätintervjun och 

frågorna om elever ska arbeta parvis eller individuellt under ett lektionspass med hjälp av 

datorn, ansåg alla pedagogerna att eleven lär sig nya kunskaper genom att arbeta individuellt. 

Pedagogerna tyckte inte att eleverna skulle arbeta parvis för att det då finns risk till att en av 

elev som inte sitter framför datorn blir passiv i relation till den som sitter där är aktiv i 

sökandet efter t.ex. information. Vår uppfattning är att det kan uppstå problem i koncentration 

till att hålla sig till ämnet samt att en av eleverna kan ta detta till akt och glida ifrån 

undervisningen. Men vi tror samtidigt, att precis som i alla andra ämnen, även i 

datoranvändningen är det bra med samarbete eftersom man lär sig av varandra genom att man 

kommunicerar och delger varandra kunskaper.  

 

I samband med att pedagogerna lät elever använda datorn som ett komplement i 

undervisningen ansåg alla pedagogerna som deltog i undersökningen att eleverna fick 

kunskap genom datorn.  Pedagogerna menade att det var viktigt med pedagogisk närvaro i 

samband med datoranvändningen. Av den orsaken att det finns elever som behöver hjälp och 

stöd ifrån en vuxen vilket behövs för att de ska få vägledning i sitt arbete. I koppling tillbaka 
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till forskningsbakgrunden påpekar Jedeskog (1998) att för eleven inte ska tappa motivation i 

undervisningen bör en pedagog närvara för att stödja och uppmuntra eleven till ett lärande i 

samband med datorn. I diskussion med varandra kom vi fram till att desto yngre eleverna är ju 

mer hjälp krävs det från pedagogen för vägledning och stimulans, medan ju mer erfarenhet 

och kunskap eleverna får genom åren desto mer självständiga blir de kring 

datoranvändningen.  

 

 

5.3 Metoddiskussion  

 

När vi genomförde vår enkätundersökning tänkte vi på att vi ville ta reda på hur eleverna 

förhåller sig till datorn som ett hjälpmedel i skolan samt hur vi skulle skriva frågorna utifrån 

eleverna i årskurs 2-6. Anledningen till att vi valde att inrikta oss endast mot de åldrarna var 

pga. av vi båda ansåg att vi ville inrikta oss mot grundskolan. På skolan där vi genomförde 

enkätundersökningen ansågs det att eleverna i årskurs 1 inte var tillräckligt mogna för 

undersökningen. Eftersom vi hade kontakter i en kommunal grundskola trodde vi att det 

skulle underlätta i ett samarbete med dem. Men vi fick ingen respons från dem vilket 

resulterade till tidspress och då började vi tänka på andra alternativ.  

 

Vi tog sedan kontakt med en friskola som vi tidigare hade gjort vår verksamhetsförlagda del 

av utbildningen på och där vi kände både elever och personal. Vi kunde genomföra 

undersökningen och det underlättade att vi hade varit där sedan tidigare. Eftersom vi hade 

kunskap om hur verksamheten fungerade. Detta medförde till att vi kunde genomföra 

enkätundersökningen med pedagogerna vilket kändes som en lättnad pga. den tidsbrist vi 

hamnade hamnat i. Vi kan dock konstatera att vi efter arbetets gång fått erfarenhet av att det 

är viktigt att vara ute i god tid och lägga fram hur arbetet ska planeras. Vi väntade ganska 

länge på ett svar, om vi fick genomföra vår undersökning på en kommunal skola. Detta 

resulterade till att vi förlorade tid och fick ta kontakt med en annan skola under kort varsel. 

Vilket medförde till att vi glömde bort att dela ut en blankett till målsman för eleverna om ett 

medgivande, eftersom de var minderåriga. Vi gick miste om vår yrkesetiska moral pga. stress 

och detta vill vi gärna be om ursäkt för. Vi kan erkänna att om vi hade haft mer tid då hade 

arbetet inte resulterat till att visa delar blev bristfälliga. Valet av att arbeta med en metod av 
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kvantitativ studie utgjorde att vi fick enformiga svar som ledde till att vi fick bearbeta siffror 

och sammanställa det i form av en tabell för att det skulle bli tydligare för läsaren.  

 

Vi delade ut 71 enkäter till eleverna, anledningen till att den mängden av deltagare var pga. att 

vi ville få ett resultat av alla eleverna i varje årskurs från 2-6. Nackdelen med 

enkätundersökning är att vi inte fick ett tillräckligt svar från eleverna. Det var ganska 

slumpmässigt gjort, om vi hade intervjuat två elever från varje klass hade vi fått mer 

utvecklade svar om hur eleverna ser på datorn som ett hjälpmedel i skolan. Det positiva med 

val av metoden är att den kvantitativa studien tillämpade sig mot en större urvalsgrupp och vi 

kunde urskilja de olika svarsalternativen på ett strukturerat sätt.  

 

 Vi ville egentligen intervjua pedagogerna men i mån av pedagogernas tidsbrist fick vi ändra 

vårt val av metod från kvalitativ till kvantitativ. Om undersökningen hade gjorts genom en 

intervju då hade vi våra svar varit mer välutvecklade och då hade man även kunnat tillföra ny 

fakta genom att ställa följdfrågor. Men eftersom vår studie endast bestod av fem pedagoger 

och var i form av enkätundersökning blev svaren vi ville ha fram en aning klena. Vi delade ut 

30 enkäter till pedagogerna som de skulle besvara under en dags varsel. Detta resulterade till 

att endast 5 pedagoger deltog i undersökningen, de resterande 25 pedagogerna som inte hade 

besvarat enkäterna förklarade att det berodde på tidsbrist. Vi beslöt oss för att redovisa 

resultaten genom ett stapeldiagram och en tabell för att läsarna snabbt ska kunna se över 

resultaten. Utifrån pedagogernas svar hade vi inte tillräckligt med underlag eftersom det var få 

som svarade. Vi kunde inte utveckla svaren i en större utsträckning, eftersom vi inte kunde ha 

en personlig intervju med pedagogerna. Detta resulterade i att vi gjorde en sammanställning 

av underlaget som vi samlade in.  

 

 

5.4 Slutsats  

 

På friskolan som vi utförde vår enkätundersökning på hade vi sedan tidigare kännedom om att 

skola var moderniserad och välutrustad med datorer. Pedagogerna var väldigt måna om att 

datorerna skulle användas i ett undervisningssyfte. Detta kan vara en av anledningarna till att 

det framkom så positiva resultat utifrån undersökningen eftersom eleverna på denna skola fick 

använda datorn dagligen. Enligt oss kan konsekvenserna som uppstår i dagens teknologiska 
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samhälle, påverka vår kommande yrkesroll då datorn kan ta över i många pedagogiska 

moment. Vi anser att pedagogerna alltid måste ha ett inflytande i hur eleverna ska erbjudas 

kunskap och vägledning. I vår undersökning framgick det att datorn fungerar som ett 

komplement för elever och pedagoger i undervisningen, samt en positiv inställning till ett 

fortsatt arbete med datorn i ett pedagogisktsyfte.    

 

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

 

I förhållande till att undersökningen endast utfördes på en skola kan det inte dras några direkta 

slutsatser eftersom det skiljer sig från skola till skola. Det går att forska vidare på många olika 

sätt. Mellan en fristående och kommunal skola skulle det kunna genomföras en jämförelse 

studie om hur de olika verksamheterna arbetar kring datorn. Eftersom det skiljer sig mycket 

mellan hur verksamheterna fungerar.   
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6 Sammanfattning  
 

Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur datorn används i undervisningen som 

hjälpmedel av elever samt pedagoger. Undersökningen bestod av kvalitativa samt kvantitativa 

metoder i form av enkätfrågor för eleverna. Dels intervjuenkäter med formuleringsfrågor för 

pedagogerna. Med hjälp av vår undersökning ville vi ta reda på vilken inställning elever samt 

pedagoger hade gentemot datorn i undervisningen, och dess betydelse som ett hjälpmedel.  

 

I forskningsbakgrunden tog vi upp olika delmoment utifrån datorn som hjälpmedel i 

undervisningen. Delar som rörde informationsteknik och skola, hur skolan började arbeta med 

datorn och hur datorn kom in i samhället. Datorns placering i skolan togs upp, skillnaderna 

om den ska placeras i rum eller laboratorium spelar roll för pedagogerna, samt för elevernas 

trivsel. Slutligen avslutade vi forskningsbakgrunden med ett kort avslutning hur forskarna ser 

datorn som ett hjälpmedel.  

 

I början av vårt arbete ställde vi oss olika frågor om vilken kunskap vi ville ha. I vilket 

område vi ville fördjupa oss inom. De frågor som vi valde fördjupa oss i följs i våra 

problempreciseringar som inriktar sig mot elever samt pedagogerna är:  

 

• Är datorn ett hjälpmedel för eleven i undervisningen? 

• Hur arbetar och använder pedagogerna sig utav datorn i undervisningen? 

 

Undersökningen genomfördes på en friskola i sydvästra Skåne från årskurs 2-6 vilket var av 

totalt 71 elever. Sedan genomfördes enkätintervjuer med formuleringsfrågor för pedagogerna, 

där vi bad 30 medverka varav endast fem pedagoger valde att delta. P.g.a. tidsbrist kunde vi 

inte genomföra våra intervjuer med pedagogerna.  

 

Majoriteten av eleverna var positivt inställda till datorn i undervisningen och vi blev 

överraskade av att pedagogerna kände detsamma som eleverna. Våra förväntningar av 

pedagogernas syn på datorn som hjälpmedel i undervisningen visade sig vara betydligt mer 

användbar. Deras engagemang spred sig vidare till eleverna vilket syntes i våra resultat av 

enkätundersökningarna med eleverna.  
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Slutligen genomsyras arbetet av att datorn ses mer som ett komplement i undervisningen 

vilket innebär att datorn är ett hjälpmedel för elever och pedagoger. De kan ta lärdom av 

varandras kunskaper i informationsteknikens framtid.  
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning till eleverna 

Hej! Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på vår utbildning i Högskolan 

Kristianstad. Vi skriver vårt examensarbete som handlar om ” Datorn som hjälpmedel för 

elever och pedagoger i undervisningen”. Till vår hjälp behöver vi få svar på våra 

undersökningsfrågor för att vi ska kunna forska kring ämnet. Svaren kommer förbi anonyma 

och vi tackar för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Juliana Mousawi och Feria Latifi Nasufi ( Högskolan Kristianstad, HT 2008).  

 

Empiri del inför enkätundersökningen kring datorn som ett hjälpmedel i årskurs 2-6.  

 

1. Ska man ha datorundervisning i skolan? Ja, Nej, Vet ej. 

 

2. Ser du datorn som ett undervisningsmaterial t.ex. bok, film eller lektion? Ja, Nej, Vet 

ej. 

 

3. Tycker du att datorn kan användas som ett hjälpmedel i skolan? Ja, Nej, Vet ej. 

 

4. Lär du dig mer med hjälp av datorn? Ja Nej, Vet ej.  

 

5. Har datorn hjälpt dig i undervisningen? Ja, Nej, Vet ej. 

 

6. Lär du dig av datorn? Ja, Nej, Vet ej. 

 

7. Använder du datorn till att söka information, fakta på Internet? Ja, nej, Vet ej. 

 

8. Har datoranvändningen gjort dig mer motiverad i undervisningen? Ja, nej, Vet ej. 
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Bilaga 2 
 

Enkätundersökning till pedagogerna 

Hej! Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på vår utbildning i Högskolan 

Kristianstad. Vi skriver vårt examensarbete som handlar om ” Datorn som hjälpmedel för 

elever och pedagoger i undervisningen”. Till vår hjälp behöver vi få svar på våra 

undersökningsfrågor för att vi ska kunna forska kring ämnet. Svaren kommer förbi anonyma 

och vi tackar för er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Juliana Mousawi och Feria Latifi Nasufi (Högskolan Kristianstad, HT 2008).  

 

Del två av empirin: Intervjufrågor till pedagogerna kring datorn som ett hjälpmedel från 

årskurs 2-6.  

 

1. Kan datorn ses som ett hjälpmedel i undervisningen? Och i så fall på vilket sätt?  

 

2. Ser ni datorn som ett komplement i undervisningen? I så fall på vilket sätt? 

 

3. Genom att variera undervisningen med datorn och andra läromedel anser ni då att ni 

får ett ökat intresse från elevens synvinkel? 

 

4. Underlättar datorn för elevens inlärning? I så fall på vilket sätt? 

 

5. Skall elever arbeta parvis eller individuellt under ett lektionspass med hjälp av datorn?  

 

6. Anser ni att eleverna tillägnar sig kunskaper genom datoranvändningen? I så fall 

vilka? 
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Bilaga 3  
 

Stapeldiagram: Åldersövergripande (årskurs 2-6).  

Enkät studie av totalt 71 elever.  
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