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Abstract 
 
Syftet med denna uppsats är att ge exempel på hur personliga datorer kan upplevas av elever 
och lärare på gymnasienivå. Metoderna som används är intervju med elever och lärare samt 
analys av styrdokument och tidigare forskning inom området. I dag vill man från regerings 
och skolverkets håll förstärka skolans roll som förmedlare av kunskap inom IT-området. Det 
talas om digitalkompetens, en färdighet man menar är nödvändig för att idag och i framtiden 
kunna verka i samhället. Att utrusta elever och lärare med personliga datorer i så kallade en-
till-en projekt är något som den senaste tiden vunnit mark. I Umeå väljer man hösten 2008 
och framåt att ge samtliga elever som börjar studera vid någon av de kommunala skolorna 
tillgång till sådana datorer inom vad man benämner som elevdataprojektet. I denna studie 
intervjuar jag elever och lärare från en av de skolorna i kommunen. 
  
Både elever och lärare är i huvudsak positivt inställda till att få tillgång till och arbeta med 
personliga datorer. Lärarna ser bland annat fördelar i kunna anpassa lärandet till enskilda 
elever, att datorn förenklar inlämningar och spridning av information, att man nu lättare får 
tillgång till information/material och att elever i behov av särskilt stöd har stora fördelar. 
Bland nackdelarna nämns bland annat okoncentration under lektionen att elever med goda 
datorkunskaper får större fördelar än andra och att personliga datorer ställer krav på elevernas 
eget ansvar. Eleverna menar att datorn låter gör det lättare att fåt tag på information, att man 
arbetar effektivare, att det är roligt att arbeta med en personlig dator. Nackdelar man upplever 
är bland annat okoncentration under lektionerna, att datorn är tung att bära omkring och att 
elever med god datorkunskap har större fördelar än andra. 
 
Slutsatser som dras är bland annat att lärarens användande och integrerande av datorerna i 
undervisningen hur stor inverkan på upplevda fördelar och nackdelar samt att den ökade 
okoncentrationen bör problematiseras då det i slutändan är osäkert om vad som är ökad 
okoncentration och vad som synliggjord okoncentration.  
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INLEDNING  
 
Intresset kring IT och datorer har följt mig så länge jag kan minnas. Då jag började studera 
vid Umeå universitet var därför IT-lärare tillsammans med musik ett givet val. Det var vid 
denna tid mitt intresse för hur datorer används och kan användas inom undervisning väcktes. 
Något som skulle hålla i sig under min studietid och tillslut leda mig i mitt val av 
examensarbete. Efter en livlig diskussion med kurskamrater inom det allmänna 
utbildningsområdet beslutade jag mig slutligen för att undersöka, hur man motiverar 
införandet av personliga datorer i undervisningen, samt vilka fördelar och nackdelar elever, 
lärare och rektorer upplevde i och med dessa (Fällström, 2008).  
 
 Ta av er mössorna 
 Lägg bort mobilerna 
 Stäng av datorerna 
 
Ovanstående var enligt en av mina studiekamrater en ny standardmening att använda vid 
början av lektionen i en av skolorna som nyligen fått tillgång till personliga datorer, ett enligt 
mig skrämmande uttalande speciellt då forskning visat på kopplingar mellan lärares attityder. 
kunskaper, användande av IT och påvisade positiva effekter på elevernas lärande. (Skarin, T, 
2007 mfl) 
 
I mitt examensarbete framgick bland annat att elever och lärare i huvudsak ställde sig mycket 
positiva till satsningen på personliga datorer i skolan, man såg bland annat fördelarna att 
kunna använda ett flexibelt arbetssätt, att allt material finns på samma ställe, att 
informationssökningen förenklas. Bland nackdelarna nämndes bland annat okoncentration 
spelande eller surfande under lektionstid (Fällström, 2008).   
 
Då det gäller användandet av IT i skolan är vi just nu inne i en intressant tid, utarbetandet av 
nya läro- och kursplaner möjliggör ett från Skolverkets håll förtydligande av den roll man 
menar att IT skall spela i framtidens skola. Detta är en välbehövlig uppdatering då dagens 
läroplaner skrevs innan internet haft sitt stora genomslag i samhället. I dagens styrdokument 
talar man om att ge elever goda förutsättningar för att verka i morgondagens samhälle, och att 
förbereda dem för en komplex och snabbföränderlig verklighet (Skolverket, 1994, s5). Hur 
denna morgondag kommer att se ut är det ingen idag som kan ge ett bra svar, troligt är dock 
att datortätheten och användandet kraftigt kommer att öka så väl som att förändras.  
 
Då det gäller IT-utvecklingen måste vi vara medvetna om den enorma utvecklingstakt detta 
område har. Många av de möjligheter vi idag tar för givet fanns inte för ett par år sedan1. Står 
man ständigt i stormens öga och är en del av förändringen är det svårt att synliggöra den. 
Även om IT-kunskap och datoranvändandet är högt i Sverige är det många människor som 
inte hänger med och känner sig utanför i informationssamhället. Kairos Future skriver i sin 
avhandling Skola 2021 om växande kunskapsklyftor i samband med internet användning som 
en av de största utmaningarna för framtidens skola (Kairos, 2009, s14), samtidigt menar vår 
utbildningsminister att det skall vara upp till varje skola att avgöra om eleverna ska ha mer 
läroböcker eller fler datorer.2 
 

                                                 
1 Gäller bland annat Facebook , Twitter, Myspace, Lunarstorm, Apberget. Digg 
2 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/datorbrist-oroar-inte-bjorklund_2745955.svd 
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Även om det idag sätts lite press på enskilda skolor angående IT-relaterat utvecklingsarbete 
sker ändå en viss indirekt styrning i form av utlåtanden och indikationer om vad som komma 
skall i nya styrdokument. Här bör bland annat avsikten att tydliggöra och presentera begreppet 
digitalkompetens (Skolverket, 2009a, s4). 
 
IT området har ofta beskyllts för att inte kunna visa på kvantitativa resultat där omfattande IT-
satsningar kan kopplas till ökad måluppfyllelse eller lärande. Ett uttalande som ur många 
perspektiv kan problematiseras men samtidigt tappat mark då nationell, europeisk och 
internationell forskning visar på stora positiva effekter gällande användandet av IT i 
undervisningen (Skolutveckling, 2007a & Skolutveckling 2007b). Tillägga börs att dessa 
resultat kopplas tätt samman med ett genomtänkt användande och således kompetenta lärare 
inom området. Det är således svårt bevisa de exakta effekter IT-satsningar har på lärande då 
effektkedjorna i många fall är mycket långa (Skolverket, 2009, s18), samtidigt bör vi fråga 
oss om de testmetoder vi använder verkligen är anpassade för att utvärdera effekterna av IT. 
Sammanfattningsvis menar jag att den till viss del spretiga forskningen inom området kan ha 
bidragit till den oprecisa styrningen av IT frågan vi idag och under en lång tid sett.  
 
Ser vi framåt och frågar oss hur IT skall integreras i framtidens skola måste vi utgå från de 
elever vi kommer att undervisa. De är precis som vi präglade av den tid och det samhälle de 
vuxit upp i. Om många av oss som har svårt att se utvecklingen då vi ständigt befinner oss 
mitt i den, så ställs detta fenomen på sin spets hos dagens elever. Vi vuxna har referensramar 
och kan se tillbaka på tiden innan internet haft sitt genomslag, vi har i alla fall någon gång 
befunnit oss utanför stormens öga. Den idag uppskruvade utvecklingstakten är för en stor del 
av dagens elever ett normalläge man till stor del inte reflekterar över. De är uppfödda i den 
digitala tidsåldern, och ett samhälle där hälften av femåringarna och en femtedel av 
treåringarna använder sig av internet (World internet Institute, 2008). 
 
En av flera modeller som används för att beskriva denna generation är Prenskys indelning 
mellan digital natives och digital immigrants, vilket sammanfattningsvis kan beskrivas vara 
de som föds efter den nya teknikens intåg jämfört med dem som lärt sig och tar till sig 
kunskapen efter hand (Prensky, 2001). Att påstå att dagens elever nödvändigtvis vet och kan 
mer om ny teknik är en farlig ovana då man inte tar hänsyn till de stora variationer som finns 
hos våra elever, snarare bör det påpekas att de förhåller sig till den på ett annat sätt än många 
av oss andra (Dunkels, 2009). 
 
Många I befolkningen tar till sig kunskaper inom IT relativt oreflekterat genom att testa sig 
fram, inom utbildningssystemet är detta problematiskt då man här talar om en tröghet inbyggt 
i systemet (Kairos Future, 2009). Här menar jag att det krävs vägledning kring vilken roll man 
vill att IT skall spela skolan, detta för att bromsa den digitala klyftan vilken riskerar att 
uppenbara sig både mellan skolor och mellan elever (Regeringskansliet, 2003).  
 
Vi i Sverige är inte ensamma om att ställa oss frågor om hur IT skall användas i 
undervisningen. I internationellt perspektiv bör det än en gång nämnas hur EU fastslagit 
digitalkompetens som en av åtta nyckelkompetenser vilka behövs för att skapa goda 
förutsättningar för ett livslångt lärande. Man beskriver denna kompetens på följande vis:  

 
Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 
informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 
kommunikationsändamål (GD Utbildning och Kultur,2006,s6). 
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Om skolan skall kunna leva upp till målet att förbereda eleverna för framtiden de skall verka i 
krävs det enligt mig satsningar och en förändrad styrning inom IT-området. Ett område som 
Skarin (2007) menar främst begränsas av gamla krånglande datorer, tillgång till datorer samt 
teknisk support. Hur enskild skola väljer att använda sig av IT varierar kraftigt. En lösning 
som visat sig under de senaste åren är ett erbjuda elever och lärare personliga datorer3.  
 
I denna rapport kommer jag att undersöka en gymnasieskola i Umeå. I denna kommun har 
man sedan ett par år tillbaka satsat på att erbjuda personliga datorer till sina elever och lärare, 
detta i ett så kallat en-till-en projekt där datorn blir en personlig utrustning såväl i som utanför 
skolan. Som tidigare påpekat finns det idag en del forskning med anknytning till hur IT 
påverkar lärande (med viss problematisering). Studier som däremot behandlar En-till-en 
projekt finns det betydligt färre av (Skarin, 2007, s6 & Skolverket, 2009a, s8).  
 
Min förhoppning är att detta arbete ska kunna bidra med insikter kring hur/om några elever 
och lärare upplever att en personlig dator förändrat för elevernas lärande, detta med fokus på 
fördelar och nackdelar. Att fullständigt redogöra för alla aspekter av ovanstående 
frågeställningar menar jag är en omöjlighet inom ramen för en uppsats av denna omfattning, 
däremot menar jag att den kan ge en övergriplig bild av de fördelar och nackdelar just dessa 
lärare och elever kommer i kontakt med i sin vardag, så väl som ge exempel på hur elever och 
lärare uttrycker sig i frågan. 

SYFTE 
Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur/om några av kommunens gymnasieelever 
upplever att en personlig dator tillsammans med en webbaserad läromiljö påverkat deras 
lärande och då med fokus på de för- och nackdelar man upplever att projektet inneburit. 
 
Jag avser vidare att undersöka hur några av kommunens lärare upplever att en personlig dator 
tillsammans med en webbaserad läromiljö påverkat elevernas lärande, och även här lägga 
fokus vid vilka för- och nackdelar de upplever. 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

• Hur upplever några av kommunens gymnasieelever att en personlig dator och 
tillgång till en webbaserad läromiljö påverkat deras lärande, detta med särskild 
fokus vid upplevda fördelar och nackdelar? 

 
• Hur upplever några av kommunens gymnasielärare att en personlig dator och 

tillgång till en webbaserad läromiljö påverkat elevernas lärande, detta med särskilt 
fokus vid upplevda fördelar och nackdelar 

 

                                                 
3 http://skoldator.wordpress.com/lista-over-en-till-en-skolor-i-sverige/    Lista över några av landets En-till-en 
skolor 
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Begreppsdefinitioner  

 
Digital Natives Begreppet introducerades av Marc Prensky och syftar på den 

generation som vuxit upp då internet, mobiltelefoner, Mp3-spelare 
och annan teknik i vår vardag redan blivit uppfunnet. Detta ger 
dem ett försprång gällande tekniskt tänkande och användande av 
denna teknik (Prensky, 2001). 

 
 
Digital Immigrant De som föddes före ovanstående teknik blivit uppfunnet/slagit 

igenom men som mer eller mindre lyckats anpassa sig till det 
digitala samhället. 

 
 
Personlig dator Detta begrepp används för att klargöra hur datorerna är bundna till
  enskilda elever och lärare. Jag menar att datorn blir ett personligt 

hjälpmedel i och med att lärare och elever på olika sätt anpassar 
den efter sig själva och sitt användande (Fällström, 2001,s6). 

 
 
 
Webbaserad läromiljö Programvara som används för att organisera och erbjuda verktyg  
/Lärplattform för webbaserat lärande och ofta möjlighet att organisera kurser, 

lägga ut material, registrera närvaro etc.  
 
 
En-till-en Begreppet ”En-till-en” eller ”One-to-one computing” innebär att 

eleven och oftast även läraren har tillgång till en egen dator som 
arbetsverktyg i skolan, samt att denna i hög grad används i 
undervisningen (Fällström 2008, s6). 
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BAKGRUND 
 
I denna del av rapporten kommer jag att ge en överblick över den forskning jag anser vara 
relevant för mina frågeställningar, jag kommer vidare att presentera material från regering och 
skolverket vilket jag menar anknyter och sätter ramarna för hur IT används och skall 
användas i skola/undervisning och således påverkar elevers lärande. Jag sammanfattar och 
presenterar även forskning gällande andra skolors, elevers och lärares upplevelser gällande 
personliga datorer.  
 
IT är ett idag ett ofta diskuterat ämne inte minst i skolsammanhang. Skolverket har den 
senaste tiden publicerat ett antal rapporter i ämnet där man bland annat ger en värdefull 
inblick i vad som bör ingå i kommande styrdokument och kursplaner, detta kan ses som ett 
sätt att från skolverkets perspektiv beskriva den skola man avser skapa i framtiden. Man 
nämner här bland annat att man avser att: 
 

… Tydliggöra begreppet digital kompetens för skolväsendet, bl.a. med 
utgångspunkt i  EU:s definition av begreppet inför kommande reformarbete med 
skolans styrdokument. 
integrera digital kompetens i styrdokumenten  
initiera ytterligare utvärderingar och uppföljningar kring IT och lärande 
(Skolverket, 2009a, s4). 

 
De skolor där man idag erbjuder elever och lärare personliga datorer och aktivt jobbar med 
läroplattformar menar jag måste ses som pilotprojekt även om antalet växer i snabb takt. 
Forskningen inom området är dock fortfarande knapp. Skolverket skriver bland annat att: 
 

Idag finns inga mer heltäckande studier avseende hur IT används i klassrum och 
undervisningssituation. Det är därmed inte möjligt att beskriva exakt hur 
användandet ser ut, eller på vilket sätt IT påverkar lärarens arbete (Skolverket, 
2009a, s14).  

 
Att framtidens skola kommer att vara starkt påverkad av IT menar jag är ett faktum. Huruvida 
alla elever kommer att få tillgång till personliga datorer inom den närmsta framtiden är enligt 
mig ingen självklarhet, klart är dock att datortätheten måste öka om skolan skall kunna nå 
målet att förbereda eleverna för det samhälle de skall komma att verka i och då menar jag att 
personliga datorer ett troligt alternativ.  
 

Kommuner och skolor väljer vidare olika strategier för att hantera skolans behov 
av utrustning, initiativet med en bärbar dator till varje elev tycks till exempel 
vinna viss terräng.(Skolutveckling, 2007b) 

 
Många av de i tidigare forskning beskrivna fördelarna hänger samman med att datorn blir en 
personlig tillhörighet i och utanför skolan. Här kan bland annat nämnas fördelen i att ha allt 
sitt material samlat på ett ställe, och att eleverna får tillgång till samma verktyg i skolan såväl 
som i hemmet, samt jämställdhetsaspekten (Fällström, 2008; Silvernail & Lane, 2004; 
Hallerström & Tallvid, 2008). Som Myndigheten för skolutveckling tidigare påpekat kommer 
skolor även i framtiden antagligen att välja olika strategier gällande hur IT integreras, detta 
har vi sedan tidigare sett exempel på bland annat vid Skolverkets studie Verktyg som 
förändrar (Skolverket, 1999). 
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De En-till-en skolor som finns idag menar jag erbjuder en möjlighet att få inblick i hur skolan, 
elever och lärares vardag påverkas då datortätheten och IT användningen ökar, viktiga 
erfarenheter som bland annat kan hjälpa skolor och beslutsfattare i framtiden. Kairos Future 
anknyter till vikten av IT i skolan, enligt dem är detta område den största enskilda faktorn 
som kommer att påverka skolan de närmsta åren vilket jag menar ställer krav på forskningen 
och de erfarenheter vi kan ta lärdom av inom området (2009, s14).  

IT i styrdokumenten 
Skolans verksamhet och mål regleras med hjälp av så kallade styrdokument. Dessa sätter 
ramarna för hur undervisningen i Sveriges skall utformas och bedrivas. Viktigt i detta 
sammanhang är att påpeka hur dessa dokument idag endast talar om vilka mål och resultat 
som skall uppnås. Hur skolorna i praktiken skall gå tillväga för att uppnå dessa är upp till 
varje enskild skola att bestämma (Fällström, 2008). 
 
Skolverket som tillsammans med regering har beslutande rätt över skolan presenterar i 
rapporten Redovisning av uppdrag sin bild av hur IT regleras i styrdokumenten (Skolverket, 
2007, s11). Man menar här att skollagen ställer krav på att elever får tillgång till hjälpmedel 
för en tidsenlig utbildning. 
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna ser man anknytning till IT i bland annat målet att 
hjälpa eleverna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
förändringstakt. 

 
Skollagen 
… Eleverna i grundskolan skall ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och 
andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning.” 
 
Lpf94 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna LPF 94 anges under skolans uppdrag att 
eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 
och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka 
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ.(Ibid, s5)  

 
Att finna en balans mellan en precis reglering där de avsedda målen uppnås och mer öppna 
formuleringar vilka möjliggör dokument som håller långt fram i tiden, är något Skolverket 
ständigt måste ta ställning till. I dagens styrdokument är regleringen inom IT-området av en 
mer övergripande art. Det lämnar stort utrymme till en mer individuell anpassning av skolorna 
men samtidigt riskerar man en utbildning som ur IT-perspektiv ej är likvärdig. Skolverket 
återkommer till och problematiserar styrningen av skolan, man skriver att det saknas normer 
för vilka IT-resurser som bör finnas och mer precist vilka IT-kompetenskrav som kan ställas 
på elever och lärare (Skolverket, 2007, s11).   
 
Brister i dagens styrdokument i IT-avseende väcks även i andra dokument från Skolverkets 
håll och då bland annat i pressmeddelandet ”IT-användningen i skolan behöver utvecklas” 
(Skolverket, 2009b). Här skriver man följande: 
 

När den nuvarande läroplanen infördes 1994 var det få som förutsåg utvecklingen 
på IT-området. Därmed var det heller inte möjligt att då formulera kompetens- 
och färdighetskrav för de behov som finns i dagens informationssamhälle. När nu 
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arbetet pågår med att skriva nya läroplaner och kursplaner så är det nödvändigt 
att det förs ett resonemang om kompetenskrav på IT-området (Ibid) 

 
Detta är inte en problematik vi i Sverige på något sätt är ensamma om, runt omkring i världen 
frågar man sig hur IT kan och skall integreras i skolverksamheten, varianterna och åsikterna 
är många samtidigt som forskningen har mer att önska. Prensky skriver om hur dagens 
skolsystem inte är anpassat för dagens elever: 

 
Our students have changed radically. Today’s students are no longer the people 
our educational system was designed to teach (Prensky, 2001,s.1). 

En-till-en i och utanför Sverige 
Här presenteras en sammanfattning av hur lärare, elever och forskare uppfattar att elevers 
lärande påverkas av tillgång till en personlig dator, detta genom att analysera aktuell 
forskning presenterad inom området. Särskilt fokus kommer att läggas vid upplevda fördelar 
och nackdelar. 

Falkenberg 
I Falkenbergskommun genomförs just nu en treårig satsning på personliga datorer där några 
av de uttalade målen bland annat sägs vara att ”nya och bättre arbetsformer för lärande ska 
utvecklas, både för elever och pedagoger och att det i sin tur leder till högre måluppfyllelse 
och bättre resultat för eleverna” (Hallerström  & Tallvid,  2008).  
 
Satsningen i Falkenberg är speciellt intressant eftersom det finns så lite dokumentation och 
forskning kring En-till-en i Sverige. Den första rapport man publicerade tar utgångspunkt i 
den första tiden med personliga datorer, en situation som några av de elever jag kommer att 
intervjua befinner sig i. Den andra rapporten är skriven ett år senare, där kan resultaten 
jämföras med de elever jag intervjuar vilka haft tillgång till personliga datorer och 
webbaserad läromiljö en längre tid. Det bör dock tilläggas att satsningen i Falkenberg riktar 
sig mot högstadium medan min studie riktar sig mot gymnasienivå. 
 
Man slår här bland annat fast att eleverna ställer sig mycket positiva till satsningen. 94 % 
menade att satsningen var mycket bra eller ganska bra. Då eleverna får chansen att beskriva 
fördelar och nackdelar framhåller man främst att arbetet blir lättare och roligare, lättare att 
hitta information, lättare att skriva utan att det blir en massa fel och att det går att göra snygga 
presentationer vilket eleverna upplever som roligt. Tallvid och Hallerström presenterar bland 
annat följande exempel på svar hos eleverna vilka jag sedan delat upp i lämpliga kategorier.  
 

Att arbetet/lärandet på olika vis effektiviseras/förenklas: 
• Att det blir lättare att göra sina arbeten. 
• Man arbetar snabbare och lättare. 
• Att alla kan plugga och lära sig snabbare… Hitta saker snabbare…. 

 
Lättare att skaffa information 

• Att det är lättare och enklare att skaffa information och kommunicera. 
• Att man slipper ha en massa papper. 
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Ökad tillgänglighet 

• Att man slipper arbeta i grupper och bråka om en dator som är personalens. 
Mycket bättre att kunna skriva och lära sig på sitt eget sätt. 

• Att alla kan plugga med hjälp av datorn när man vill, det är toppen, förr fick 
man vänta… länge. 

 
Att arbetet blir roligare 

• Det är kul! 
• Roligare lektioner 

 
Bra för svaga elever 

• Att det är lättare att skriva för dem som inte kan det så bra (ibid, s49-50) 
 
Vid intervjuer framgår även att eleverna upplever att de har bättre överblick och kontroll över 
sina dokument, att de vet att de alltid har med sig rätt material till lektionen, att de ser fördelar 
i att alltid ha tillgång till internet vilket några jämför med att alltid ha med sig ett bibliotek. 
Eleverna uppger vidare att de tycker det känns bra om det de gör blir snyggt och att det känns 
bättre att jobba med en dator.(Ibid, s51) 
 
Då eleverna funderar kring En-till-en satsningens nackdelar nämns främst risken att elever 
chattar eller spelar spel under lektionerna. Vid genomförd enkät undersökning nämns svar 
som: 
 
Spel surfande och andra aktiviteter under lektionstid 

• Att vissa kanske sitter och spelar spel på lektionerna. 
• Många missbrukar dom t ex till att spela på lektions tid. 
• Att vissa spelar spel på lektionstid. 
• Tyvärr så tror jag att fler sitter och gör annat på lektionerna, som att spela spel och 

vara inne på t ex lunarstorm. 
 
Säkerhetsaspekter 

• Skador och liknande. Om datorn kraschar försvinner allting. 
• Om ens dator går sönder eller kommer bort har man svårare att göra skolarbeten. 
• Man kan tappa datorn. 
• Den kan bli stulen. 
• Att man springer eller bär datorn slarvigt.(ibid, s51) 

Maine - One Laptop Per Child 
I delstaten Maine var man tidigt ute med en satsning på bärbara datorer till sina elever. Man 
genomförde en enkätundersökning där resultatet visade på att eleverna använde de personliga 
datorerna främst till att hitta information, att organisera information och till att ta anteckningar 
(Silvernail & Lane, 2004, s5). 
 
Mer än fyra av fem deltagande lärare menar att tillgång till personliga datorer gör eleverna 
mer engagerade i sitt arbete och lärande samtidigt som de producerar arbeten av högre 
kvalitet. Man poängterar här att detta gäller alla typer av elever, och speciellt elever med 
inlärningssvårigheter eller svårigheter i eller utanför skolan (Silvernail & Lane, 2004, s5). 
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Lärarna menar vidare att en personlig dator hjälper dem att mer effektivt nå de uppsatta målen 
för undervisningen, samtidigt som de lättare kan anpassa sin undervisning för enskilda elever.  
 
Elever som tidigare haft tillgång till datorer men nu arbetar utan dessa upplever att de får 
mindre gjort och att kvalitet på deras arbeten försämras. 

Elevdataprojektet i Umeå 
Här sammanfattas för ämnet relevanta resultat jag kommit fram till vid tidigare undersökning 
av elevdataprojektet i Umeå Kommuns gymnasieskolor (Fällström, 2008). Fokus kommer att 
läggas vid de delar som behandlar förändringar i elevernas lärande, samt fördelar och 
nackdelar man upplever vid införandet av personliga datorer.  
 

Tankar presenterade av rektorer vid skolan 
Då ett antal rektorer tillfrågas angående motiven till satsningen presenteras bland annat 
tanken att personliga datorer gör det möjligt att nå elever med hög frånvaro. Man berättar 
vidare att många elever behöver stöd inom olika kurser, att ha allt material på ett och 
samma ställe underlättar arbetet för skolans stödteam så väl som för föräldrar i hemmen. 
Man berättar vidare att personliga datorer gör det möjligt att erbjuda pedagogiska 
hjälpmedel så som talsyntes till alla elever utan att långdragna undersökningar först 
behöver genomföras.  
 
Bland de negativa effekterna nämner man att en del elever använder datorn till annat om 
lektionen blir tråkig och att vissa har svårt att behålla fokus under lektionerna. Man 
uttrycker avslutningsvis hur användandet av datorn är en mognadsfråga hos eleverna, 
detta då de nu fått tillgång till ett verktyg de inte haft tidigare.  

 
Elevernas åsikter angående personliga datorer 
Tillfrågade elever ställer sig mycket positiva till att få tillgång till personliga datorer och 
ger satsningen ett medelvärde på 8.6 av 10 möjliga. 77 % menar vidare att tillgång till en 
personlig dator påverkar deras skolarbete positivt. Användandet av datorn varierar 
sammanfattningsvis mellan någon gång i veckan till flera gånger om dagen, man 
upplever här stora skillnader i användande mellan olika ämnen. Eleverna använder 
datorerna till annat än skolarbete men till sådant som ej riskerar att störa andra elever 
från någon gång per vecka, till flera gånger om dagen. Aktiviteter som riskerar störa 
andra elever sker aldrig hos de flesta, för en del några gånger i veckan och för ett fåtal 
flera gånger om dagen. 
 
Då eleverna berättar om de största fördelarna personliga datorer medför nämns främst: 
 

• Allt material på samma ställe, slippa alla papper, påverkar miljön positivt 
• Datorn gör det lättare att skriva och anteckna 
• Lättare att hitta information 
• Möjlighet att jobba var och när som helst 
• Jämlikhet då alla får tillgång till samma verktyg 
• Möjliggör snyggare arbeten 
• Datorn ger eleven mer ansvar 
• Bra med rättstavning och uppläsningsprogram 

 



 

14 

De sammanfattningsvis största nackdelarna eleverna i denna studie upplever är: 
 

• Datorn kan skapa okoncentration. 
• Datorn är tung att bära omkring på. 
• Går datorn sönder tappar man allt. 
• Lärarna har mindre kontroll i klassrummet. 
• Man lär sig mindre.  

 
 
Lärarnas sammanfattade åsikter angående personliga datorer 
Man menar här att en personlig dator på olika vis är en fördel för svaga elever, att den 
möjliggör ett mer flexibelt arbete, att kontaktbarheten ökar, att elevernas anteckningar 
blir bättre. Att eleverna blir mer självständiga, att datorerna engagerar eleverna, att 
arbetsmaterialet blir samlat samt att eleverna får en bättre datorvana.    
 
Den största nackdelen lärarna upplever är hur datorn medför en ökad distraktion under 
lektionerna. Man ser vidare olika sorters datorproblem, hantering och förvaring som 
negativa aspekter gällande den personliga datorn. 

Annan forskning med anknytning till IT och dess 
påverkan på skolan 
 
Effektivt lärande 
Myndigheten för skolutveckling analyserar i rapporten Effektivt användande av IT i skolan en 
stor mängd europeisk forskning med anknytning till IT och dess påverkan på lärande. 
Författaren hittar här inget automatiskt samband mellan användande av IT och uppnått 
resultat. Sätts däremot IT-användande i ett pedagogiskt sammanhang visar sig ett tydligt 
samband mellan IT-användande och mätbara såväl som upplevda positiva resultat (Skarin T, 
2007). 
 
De fördelar man i rapporten menar att IT kan bidra till är bland annat: 
 

• Ökad motivation och färdigheter. 
• Ökad självständighet. 
• Utveckling av arbete i grupp. 
• Ökat engagemang under lektionerna.  
• Ett individualiserat lärande där eleverna kan arbeta självständigt i sin egen takt kopplat 

till personliga behov (ibid, s6) 
 

Verktyg som förändrar 
I denna studie undersöks ca 270 skolor med avsikt att få klarhet i vilka intentioner dessa har 
med sitt utvecklingsarbete, hur man arbetar med datorer och vilket resultat man får. Denna 
studie är i sammanhanget rätt gammal men tas med dels på grund av dess storlek, men främst 
eftersom den erbjuder ett eventuellt synliggörande av skillnader gällande upplevda för- och 
nackdelar då och nu. Nedan presenterar jag områden som på olika sätt anknyter till mina 
forskningsfrågor och sedan sammanfattningar av upplevda fördelar och nackdelar jag hittar i 
rapporten 
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Inledningsvis upplever lärare skillnader i hur elever tar till sig tekniken, man delar här upp 
eleverna i tre grupper. De som använder datorerna mycket och ser stora möjligheter med dem, 
de som är osäkra kring datoranvändandet och normalanvändarna (Skolverket, 1990, s25). 
Man menar vidare att IT ställer nya krav på läraren och gör här följande uttalande: 
 

Det går inte att fortsätta med en traditionell förmedlingspedagogik 
menar de. Då kommer datorn att stå oanvänd under lektionstid och samla 
damm.(Ibid, s10) 

 
Flera elever beskriver hur de skolkat eller hoppat över matraster för att sitta och chatta. För 
några är detta en övergående period men exempel på kamrater som fastnat finns också. Ingen 
av de intervjuade eleverna vill ha ett förbud mot chattande utan presenterar i stället varierande 
lösningar så som att få chatta ibland då arbetet är klart (bid, s27). Andra negativa aspekter 
beskrivna av eleverna i studien är att de fått för stor frihet och för stort ansvar. Andra elever 
ställer sig positiva till det ökade ansvaret och menar att de annars inte skulle ha kommit så 
långt (ibid, s31).  
 
Man presenterar vidare tanken att datorerna ökar koncentrationsförmågan vilket motsäger 
tidigare forskning inom området. 

 
Det finns även andra faktorer som noteras av lärare när de reflekterar över 
elevernas datorarbete. Det kan vara att koncentrationsförmågan ökar vid datorn, 
men också att känsligheten för repetition minskar (ibid, s43). 

 
Fördelar    Nackdelar 
Skapar digital kompetens   Dålig kontakt med läraren 
Lättare att söka information  Svårt att sovra informationen 
Ökat ansvar    För mycket eget ansvar 
Mer självständigt arbete   För stor frihet 
Roligt (Kulfaktorn) 
Lärande i andra lokaler än klassrummet 
Eleverna mer aktiva under lektionerna 
Andra presentationsformer 
Kommunikation med andra människor 
 
Stora fördelar för elever i behov av särskilt stöd 
Lättare att skriva och få ett snyggt resultat 
Lätt att göra ändringar i text 
Stavningskontroll 

Lärare och personliga datorer 
Att stora skillnader finns då det gäller hur lärare använder sig av IT i undervisningen är inget 
nytt och nämns bland annat av Skolverket (2009) och av Fällström (2008, s23). Samtidigt 
visar forskningen från Maine hur lärares användande av personliga datorer snabbt ökar med 
tiden (Silvernail & Lane, 2004). Varför lärare använder dator i så olika utsträckning har 
antagligen många orsaker, kanske är styrdokumentens bristande behandling en av dessa, såväl 
som ämnet och lärarens kompetens. 
 
Skolan som organisation menar jag ofta beskrivs som svårföränderlig, ett ankare istället för en 
kompass, ett ämne Kairos Future anknyter till i rapporten Skola 2021. Här presenteras de 
största utmaningarna skolsystemet ställs inför då det handlar om att skapa den bästa tänkbara 
skolan (Kairos Future,2009). 
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Skolsystemets tröghet Läraryrkets status 
Sviktande ledarskap Brist på eller luddiga mål (ibid, s18) 

 
Av ovanstående mål menar jag att vi i IT frågan kan anknyta till alla utom statusfrågan.  
Många av oss upplever vidare internet som en idag naturlig och given del i samhället. Ur 
skolsynpunkt har datorerna inte en lika självklar roll. Skolan som utbildningsinstitution har 
sett ut ungefär som den gör idag under väldigt långt tid. De styrdokument som idag används 
och reglerar skolverksamheten håller på att omarbetas och uppdateras. Här kommer IT att ges 
en mer framträdande roll samtidigt som användandet mer utförligt beskrivs även i 
kursplanerna (Skolverket, 2009, s7). 
 
Då både den stationära och personliga datorn är relativt nya fenomen i skolvärlden menar jag 
att den påverkan dessa i slutändan kan ha på läraren, eleven och undervisningen kan vara 
väldigt olika. Detta speciellt då användandet skiljer sig så mycket från person till person. 
Myndigheten för skolutveckling skriver följande i ämnet: 
 

Studier visar också ett starkt samband mellan det sätt som IT används på och 
elevers kunskapsinhämtning. Detta indikerar att en viktig komponent är läraren 
och dennes pedagogiska förhållningssätt till IT (Skolutveckling, 2007b, s7). 

 
Och i en rapport från skolverket fastslås följande: 
 

IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremot finns en stor pedagogisk 
potential om läraren har IT-kompetens och reflekterar över sin roll samt över hur 
undervisningen ska kunna utvecklas med ny teknik (Skolverket, 2009b, s28-29). 

 
Datorn, de fördelar och nackdelar den för med sig verkar således till stor del vara en produkt 
av dess användande, något läraren har stor makt över. 

METOD 
Jag kommer i detta arbete främst att använda mig av kvalitativ forskningsmetod i form av 
intervjuer. Detta då jag vill ge en djupare beskrivning av hur elever och lärare upplever att en 
personlig dator påverkar elevernas lärande. Jag menar att en intervju i detta fall är det bästa 
alternativet. Jag kan då anpassa mig efter den person jag intervjuar, de svar denna ger och 
behöver ej använda mig av fasta och oföränderliga frågeområden. 
  
En annan anledning till val av metod är att jag tidigare undersökt liknande områden men med 
kvantitativ metod i form av enkät (Fällström, 2008). Jag fick då tillgång till många intressanta 
resultat men önskade ofta vidareförklaringar eller möjlighet till följdfrågor, detta främst då 
deltagarna uppmanades till skriftliga svar. 
 
Jag vill här framhålla att jag vid intervjuerna kommer att använda ett par enkätfrågor från 
tidigare undersökning, detta för att få tillgång till djupare beskrivningar inom några av mina 
tidigare undersökta områden, samt för att underlätta en eventuell jämförelse mellan studierna. 
Jag vill här klargöra att jag är här medveten om att en kvalitativ undersökning i form av 
intervju ej enkelt låter sig jämföras med en enkätbaserad kvantitativ undersökning, men att 
tendenser och de i enkäten vanligast förekommande svaren även borde representeras vid mina 
kommande intervjuer.    
 
Några av nackdelarna med min valda metod är att jag som forskare riskerar att påverka 
deltagarna i allt för hög utsträckning, detta kan bland annat ske genom mitt ordval, sätt att 
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vara, ställa frågor etc. Detta är en risk jag är medveten om och har i åtanke då jag förbereder, 
planerar och genomför mina intervjuer. 
 
I arbetet följer jag vidare de forskningsetiska principer så som beskrivna av Johansson och 
Svedner (2006), Detta innebär bland annat att jag garanterar anonymitet, informerar om rätten 
att avsluta intervjun när som helst utan några konsekvenser, informerar om syftet med min 
undersökning samt beskriver hur intervjuerna kommer att användas i den slutliga rapporten. 
 
I rapporten presenterar jag även en genomgång av aktuell litteratur inom området. Detta för 
att kunna jämföra mina resultat med andras. Jag kommer vid dessa studier främst att inrikta 
mig på rapporter där upplevelser kring fördelar och nackdelar ges särskild plats. Vid några 
tillfällen har jag dock valt att behandla annan litteratur och menar då att denna är till gagn för 
tolkningen eller på andra vis förhåller sig till de resultat jag presenterar. 

Metod vid genomförande av intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under sex dagar i ett grupprum vid aktuell skola. Jag använde en 
diktafon samt bärbar dator med tillhörande mikrofon som inspelningsutrustning, detta efter att 
ha fått informanternas medgivande. Beräknad tid för varje intervju var 20-30 minuter men 
under genomförandet varierade dessa mellan 12 och 50 beroende på hur mycket erfarenheter 
och åsikter aktuell informant hade i ämnet. Sammanfattningsvis kan det sägas att 
lärarintervjuerna blev något längre än jag förväntat mig.  
 
Då en av lärarna ej hade möjlighet under min planerade intervjuvecka genomfördes denna 
veckan innan. Jag använde därför ej exakt samma frågeformuleringar vid denna intervju utan 
såg detta tillfälle främst som en referens inför kommande två intervjuer. Efter att ha funderat 
kring resultatet i denna intervju omarbetade jag till viss del frågorna för att på ett bättre vis nå 
mina avsedda mål med rapporten. Att inte alla lärare fått exakt samma frågeformulering kan 
ur validitetssynpunkt vara en nackdel, jag väljer dock att även använda mig av den första 
intervjun som material materialet då denna gav mycket intressant resultat samtidigt som 
antalet intervjuade lärare redan var få till antalet. Då jag ej i någon högre grad kommer att 
ställa detta resultat mot andra lärares svar utan snarare vill presentera en bred bild skapad av 
lärare från olika bakgrund menar jag att validiteten ändå är god. Jag vill påpeka att jag är ute 
efter lärarnas åsikter och upplevelser inom mina frågeområden, ett resultat jag kommer att 
uppnå även om frågorna ej var exakt likadant formulerade vid de olika intervjutillfällena. 

Metod vid analys av intervjuer 
Analys av intervjuer gjordes enligt fenomenologisk ansats. Detta innebär att jag efter 
transkribering identifierar olika upplevelser/åsikter (enheter) vilka jag i min resultat del 
sammanfogar i ett antal övergripande kategorier (kluster).  
 
Vid analysen av materialet utgår jag från, beskriver och diskuterar dessa övergripande 
kategorier samtidigt som jag förhåller mig till tidigare forskning inom området. 

 
Min metod skulle kunna sammanfattas till: 
 
Genomförande av intervjuer , Transkribering , uppdelning i ämnesområden och kategorier, 
analys och diskussion  
 
Här ses snabbt att min roll som tolkare av intervjuerna får en stor inverkan på det slutgiltiga 
resultatet. Jag har detta i åtanke i processens alla steg och försöker lämna så litet avtryck i 
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resultatet som möjligt samtidigt som jag påpekar de tillfällen där jag själv gör 
ställningstaganden. Total objektivitet är enligt mig en omöjlighet vid kvalitativa studier, något 
jag menar att du som läsare bör ha i åtanke.   
 
Vid renskrivning och sammanfattning av intervjuer ligger fokus på de områden jag i 
rapporten avser att diskutera, sammanfattningarna skall med andra ord ej ses som en 
fullständig redogörelse för intervjutillfället utan som en nödvändig bearbetning av data för att 
göra det mer hanterbart. Ur dessa sammanfattningar kommer jag sedan att välja citat vilka jag 
anser beskriva intressanta aspekter inom fördelar/nackdelar eller lärande vid införandet av en 
personlig dator i undervisningen.  

Felkällor vid genomförande av intervju 
En risk vid intervju som metod är att de frågor jag ställer ej ger en fullständig bild av eller 
missar viktiga områden inom mina frågeställningar, För att minska denna risk har jag innan 
intervjuerna genomfördes läst forskning och material med anknytning till personliga datorer i 
skolan så väl som att ha utarbetat frågor vilka jag menar besvarar de avsedda 
frågeställningarna.  

Urval av lärare 
För att få ett så rättvisande resultat som möjligt har jag vid urval av lärare använt följande 
kriterier.  
 
1 Lärare som undervisar i praktiska ämnen 
1 Lärare som undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen 
1 Lärare som undervisar i naturvetenskapliga ämnen 
 

Att i så hög grad som möjligt hålla balans mellan antalet män och kvinnor 
 
Utöver den spridda ämnesbakgrunden lärarna representerade, så hade de även kommit olika 
långt i sitt användande av IT i undervisningen. Att aktuella lärare använder datorn på så olika 
vis och olika stor grad ger kanske en mer rättvisande bild av lärarsammansättningen i den 
svenska skolan, detta då forskning i ämnet visat på skillnader i hur lärare använder sig av 
datorer i undervisningen och huruvida de ser fördelar i användandet av IT (Skolverket, 2009). 
Det har då framkommit att lärartyp och datorkunskap varit några av de avgörande faktorer då 
det handlar om huruvida IT integreras i undervisningen (ibid; Skarin, 2007). 
 
Då antalet intervjuade lärare är lågt samtidigt som dessa har rätt skilda åsikter i ämnet 
representeras ibland vissa åsikter endast av en enskild lärare, något jag kommer att försöka 
förtydliga i så hög grad som möjligt. 
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Urval av elever 
Jag använder här samma kriterier som hos lärarna, detta för att underlätta jämförelse mellan 
grupperna. Totalt intervjuar jag 8 stycken elever och då med följande urvalskriterier. 
 
5 stycken elever som nyligen har fått tillgång till personlig dator.  
 

2 En praktisk utbildning 
1 En samhällsvetenskaplig utbildning 
2 En naturvetenskaplig utbildning 

 
3 stycken elever som haft tillgång till datorerna en längre tid. 
 

1 En praktisk utbildning 
1 En samhällsvetenskaplig utbildning 
1 En naturvetenskaplig utbildning  

 
Jag försöker vidare att i så hög grad som möjligt hålla antalet killar och tjejer jämt fördelade 
inom inriktningarna och det totala antalet intervjuer. 

RESULTAT 
I kommande avsnitt kommer jag att ge en sammanfattad beskrivning över de problem och 
möjligheter tre gymnasielärare och åtta elever upplever i och med användandet av personliga 
datorer i skolan. 

Fördelar intervjuade lärare upplever 
För att ta reda på hur lärare upplever att en personlig dator och läromiljö påverkar lärandet, 
och vilka fördelar/nackdelar dessa medför så intervjuade jag tre gymnasielärare. Dessa var 
fördelade inom praktisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskapliga program. Då antalet 
intervjuer får ses som relativt litet med hänsyn till det totala antalet lärare på skolan såväl som 
i kommunen, kommer inte några större och generaliserbara slutsatser kring detta material att 
göras. Målet är istället att ge en djupare bild av hur just dessa lärare upplever att en personlig 
dator och webbaserad läromiljö påverkat elevernas lärande, samt vilka problem och 
möjligheter man upplever. Även om denna rapport främst inriktar sig mot elevernas 
upplevelser menar jag att lärarnas perspektiv är av stor vikt då de i slutändan har den formella 
makten under lektionstillfället och således till stor del kontrollerar när och hur datorn skall 
användas.   
 
I nedanstående kapitel kommer jag att presentera och organisera positiva erfarenheter 
gällande de personliga datorerna lärarna ger uttryck för. Först presenteras kategorier av svar 
vilka framkom då intervjuerna analyserades, sedan exemplifieras dessa med citat eller 
sammanfattningar.  
 
Tillägga börs att en del nämnda fördelar passar in i flera kategorier, vid sådana tillfällen har 
jag valt att placera dessa i den kategori jag tycker passar bäst. 
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Eleven          Läraren                        Kommunikation           Information/fakta  
Ökat ansvar            Bra vid Inlämningar            Sprida material                      Snabb tillgång till information 
Personligt lärande        Ökad tillgång till datorer     Inlämningar                         Snabb tillgång till lektions- 
Ökad källkritik                               material 
Jämställdhet 
Fördel för elever  
med speciella behov 
 

Vid analys av intervjuerna hittades fördelar inom följande övergripande kategorier. 

 

Förändringar för eleven 
I denna kategori placerar jag fördelar som kan påstås ägas av eleverna själva. Det kan bland 
annat handla om nya arbetssätt läraren menar att datorn medfört, samt hur det egna ansvaret 
påverkats av en personlig dator. 

Ansvar 
Bilden av hur personliga datorer möjliggör att mer ansvar placeras hos eleverna är något två 
av lärarna specifikt nämner: 
  

Man kan lägga ansvaret på eleverna, alla har en bärbar dator, jag kan kräva att 
alla kollar fronter och mailen. Jag har möjlighet att nå alla... 
 
Man kan få eleverna att jobba mer självständigt och lägger över ansvaret på dem. 
Målet är ju inte att undervisningen skall kretsa runt mig utan runt eleverna, här 
kan man använda datorerna väldigt mycket 

 
Man nämner även fördelen att göra material tillgängligt på webben varpå eleverna i högre 
grad själva ansvarar för arbete med uppgifter och inlämning, något som kan ske oberoende av 
tid och plats. Denna åsikt förekommer även under intervjuer med eleverna.  

Elever utvecklar en personlig stil i användandet av datorn 
Att eleven utvecklar en egen personlig stil i användande av datorn uttrycks främst under en av 
lärarintervjuerna och förstärks då eleverna själva beskriver hur och till vad de använder 
datorn. Här framkommer skillnader elever emellan såväl som åsikten att deras nuvarande 
användande har förändrats jämfört med den första tiden med datorn.  
 
Utvecklandet av en personlig stil gäller vidare såväl positiva som negativa aspekter av 
datoranvändandet. Exempel på personlig stil kan vara hur olika eleverna väljer att anteckna, 
en central del i undervisningen. Några använder här Word, någon använder PowerPoint och 
lägger då till eget material i form av bilder, karikatyrer och kartor medan andra antecknar med 
papper och penna. En personlig stil kan även påstås vara när man som elev väljer att anteckna 
och när man gör annat under lektionstid.  
 
Om elever och lärare utvecklar sin egen stil i användandet av datorerna ser jag det som en 
naturlig uppföljning att fråga sig vilka ramfaktorer som påverkar denna utveckling. Detta 
undersökningsområde befinner sig ej på något vis inom ramen för denna rapport utan tas upp 
då en av lärarna särskilt uttrycker åsikter i frågan. Denne menar att de elever som har lätt för 
att lyckas i skolan är de som bäst tar till sig datorernas och läromiljöns positiva sidor. Han 
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• Att kunna använda datorns rättstavningsfunktion för att få hjälp med 
stavning.  

• Att inte behöva skämmas över dålig handstil utan kunna presentera ett 
”snyggt” resultat. 

• Att på ett lättare vis kunna komma i kapp då uppgifter och material finns 
tillgängligt på nätet oberoende av tid. 

• Att datorn underlättar jobb hemifrån och kan underlätta vid repetition. 
• Att datorn gör det lättare att hålla reda på material då man inte behöver 

oroa sig över borttappade papper. 
• Att datorn gör det lättare för elever att jobba i sin egen takt såväl som 

att ge större möjligheter till individanpassad undervisning. 

menar alltså att förkunskapen spelar stor roll för i vilken riktning den personliga stilen 
utvecklas. 

 
De som har lätt för sig har även lätt för att ta till sig datorernas positiva sidor. Jag 
jämför jag med matematiken där vi har graf ritande räknare, där är det ofta så att 
eleverna som har lätt för sig även är bäst på att hantera räknarna, tror det är 
samma med datorerna. 

Elever med speciella behov har mycket att vinna 
Nedan listas fördelar lärare upplever att en personlig dator innebär för elever i behov av 
särskilt stöd.  

Alla tre intervjuade lärare anknyter på olika vis till fördelar och nackdelar man upplever att 
personliga datorer kan innebära för elever med speciella behov. Samtidigt som man upplever 
att datorn innebär stora fördelar för dessa elever påpekar man även hur denna grupp riskerar 
att drabbas av många av de negativa effekter vilka man tillskriver personliga datorer.  

Källkritik 
En av de intervjuade lärarna beskriver särskilt en upplevd förändring gällande vissa elevers 
källkritik. Hon menar att vissa elever blivit mer mycket mer källkritiska än tidigare, och nu i 
högre grad testar kunskapen de kommer i kontakt med under lektionen: 
 

… De har blivit oerhört källkritiska, något som ibland är nästan störande för vi 
kommer igenstans när vi diskuterar. 

 
Att eleverna testar kunskapen innebär enligt denna lärare att de söker reda på egen 
information och ifrågasätter fakta under föreläsningar. 

Personlig dator ett mervärde för eleverna 
Lärarna upplever att vidare att personliga datorer kan bidra till jämlikhet då skillnader i 
tillgång till datorer och internet i hemmen kan finnas.  
 
 Det finns alltid någon i klassen som inte har dator hemma  

 
Datorn beskrivs vidare som ett socialt verktyg för elever både i och utanför skolan.  

 
Det är roligt att ha allting på datorn, det har mycket av sin värld i datorn, sina 
vänner i datorn. Jag tror att de skulle vara positivt inställda till datorn. 
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Fördelar för läraren   
Sammanfattningsvis upplevde de lärare jag intervjuade många fördelar både i sitt 
yrkesutövande och för eleverna. Man nämner bland annat att man nu inte är beroende av 
datorsalar då datorer skall användas, att eleverna på ett lättare vis kan plugga och lämna in 
uppgifter hemifrån, att kunna sätta en klar tidsgräns och slippa hålla reda på inlämningar.  

 
En lärare menar att datorerna gör det lättare att se vad eleverna jobbar med under lektionerna, 
detta genom att kontinuerligt låta dem lämna in uppgifter via Fronter. På så vis blir både 
eleverna och läraren snabbt varse om datorn används till annat än att plugga. En åsikt som 
skiljer sig från den bild jag får från andra tillfrågade lärare. 
 
Samma lärare menar vidare att han datorn låter honom skapa mer varierade lektioner bättre 
anpassade för enskilda elever, men även en friare planering. Ett exempel på detta är 
möjligheten att använda Fronter för att presentera material med olika inriktning och sedan låta 
eleverna välja det ämne de mest intresserades av istället för att låta alla arbeta med samma. 
 
Man menade också att det finns fördelar i att presentera lektioner och material via Fronter, 
detta då eleverna kan få en överblick över vad man jobbat med såväl som vad man skall 
komma att behandla under kommande lektioner. Upplägget underlättar då även repetition då 
allt material finns tillgängligt såväl som elevernas egna inlämningar.  

 
I och med att de har egna datorer hela tiden så har man mycket större frihet, 
man kan göra lektionen hur man vill, man behöver inte boka salar etc., man vet 
vilka resurser man har att tillgå till varje lektion. Du kan förändra ganska mycket, 
jobbet blir friare, Du kan använda mycket material som bara finns på nätet, 
istället för att skriva ut kan du bara länka. Likadant så kan du ge alternativ, välj 
en av dessa tre länkar etc. 

 
Andra åsikter som framgick gällande datorns fördelar var möjlighet till globala prov, 
jämlikhetsaspekter och tillgång till bra material på nätet. Men menade vidare att datorn ger 
större möjligheter till individuell hjälp för elever som vill nå längre.  
 
Samtliga lärare uttryckte vidare på något vis hur användandet och de upplevda fördelarna var 
något som ökade med tiden.  

 
Man ser ju hela tiden fler och fler fördelar. Ju mer man använder det desto 
tryggare blir man och desto enklare tycker eleverna det är då det blir mer 
kontinuerligt. 

 
Så småningom har vi lärare lärt oss att vi har de här datorerna och vi använder 
dem på ett vettigt sätt. Då får man haka på. Så småningom bildas ett sätt att leva 
med dem. 
 
... Det är också ganska nytt, om ett par år får vi mer och mer 
användningsområden. 

 
En lärare beskriver hur eleverna kan vara en resurs då det handlar om att hitta nya 
användningsområden: 

 
Eleverna är rätt uppfinningsrika... Tror att man skall vara öppen, fråga vad är 
målet med skolan och inte vara så rigid i olika metoder. Det är svårt att hitta nya 
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vägar. Man kan vara lite prestige bunden, man måste acceptera att eleverna 
kanske är bättre än vi är på datorn. 

Kommunikation 
Samtliga tillfrågade beskriver på olika vis hur datorn och webbmiljön förenklar inlämning och 
spridning av material. Man ser fördelar i att ge tillgång till material även då eleverna befinner 
sig på annan plats än i skolan vid t.ex. sjukdom.  

Information/Fakta 
Då det gäller tillgång till information, fakta och material ser samtliga lärare datorn som ett 
hjälpmedel. Man beskriver bland annat att eleverna: 

 

 Snabbt kan hitta fakta och material i olika ämnen 
 Med datorns hjälp lär sig hitta olika vägar till kunskap 
 Med hjälp av bilder och annan media kan ge en kunskap en annan      

       dimension. 
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Okoncentration Påverkar lärandet    Eleven    
Datorn används till Överskott av faktakunskap.   Inte alltid en fördel 
annat under lektionstid. Krävs tid till reflektion.    för svagare elever. 
Bristande ansvar Krävs kunskap för     Elever anteckningar mindre. 
  att få tillgång till    Svårt att se ensamma elever. 
  många positiva aspekter. 
Ramfaktorer                      Kommunikation 
Problem med laddning.  Kontaktbarheten försämras. 
och få eluttag   
 

Nackdelar intervjuade lärare upplever 
 
Nedan presenteras ett par övergripande områden vilka framträdde då lärarna talade om de 
negativa aspekter man upplever i och med införandet av en personlig dator och läromiljö. 
Dessa presenteras och diskteras sedan i samband med citat eller genom sammanfattade delar 
av intervjuer. 

Okoncentration 
Den i särklass mest förekommande nackdelen lärarna återkommer till är hur man upplever att 
den personliga datorn bidrar till okoncentration under lektionen. Det handlar då främst om 
elever som gör annat med datorn än att anteckna. Man nämner vidare hur elever påverkas 
olika: 

Alla använder den nog till spel och musik etc, de mer ambitiösa kan nog växla 
under lektionen eller använda den till både och.  

 
En av lärarna talar om hur man i vissa klasser har svårt att ta ansvar för sitt datoranvändande, 
medan en annan talar om att man ej hittat sin stil med den än. 

 
Har fått datorn i Åk3, har inte riktigt hittat sin stil att använda den, är ute på 
chattsajter m.m. 

 
Att första tiden med datorn är den period där flest problem gällande okoncentration uppstår 
framkommer vid ett flertal tillfällen. 

 
Många elever i ettan har problem med att kunna ta ansvar för sitt egen 
datoranvändare. 
 
Låt eleverna leka ut först, gå inte in och tro att du kan ha en normal lektion första 
veckan. Så småningom lär sig eleverna när de ska använda dem och till vad. 
Eleverna är rätt duktiga på att själva se när de har fördelar av den. 
 
En jobbig vecka då eleverna får datorn. Men så småningom tycker jag att 
eleverna har lärt sig när de ska använda den och till vad de skall ha den till.  

 
En av lärarna ifrågasätter huruvida okoncentrationen är en produkt av den personliga datorn 
eller om den även fanns tidigare, detta i form av lappar, dagdrömmande etc. 

 
…Är ganska öppen med att om eleverna har en lektion på 90 minuter gör de 
säkert annat under tio. Jag tror inte längre att vi kan kräva att man är dedikerad i 
nittio minuter. Det löser sig ändå. 
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Åsikter med anknytning till lärande 
Arbete med datorn utvecklar ej tillräckligt med färdigheter utan främst 
faktakunskaper. 
 
Eleven behöver göra ett urval av informationen, något som inte alltid blir bra. 
 
Krävs tid och reflexion för att skapa förståelse och förtrogenhet. 
 
Tycker man att ämnet är svårt eller tråkigt är det risk att man gör annat. 
 
Man måste kunna tekniken för att kunna skaffa sig förståelse. 
 
Med information så tillgängligt kanske man inte pluggar lika mycket. 

… Att elever satt nittio minuter i sträck utan att göra något annat fanns inte 
tidigare heller. Man har alltid gjort annat, det är bara det att det är mycket 
tydligare nu. Nu surfar man förut satt man och dagdrömde. Nu skriver man på 
MSN istället för att skicka lappar. 
 
Vi lever i en kommunikativ värld och måste lära våra elever att hantera det och 
att själv förstå, det är utgångspunkten.  
 
Det gör vi genom att lära dem se vad deras uppgift är och vilka konsekvenserna 
blir. Här får man ha en diskussion. Det är därför jag jobbar med mycket kontroll i 
ettan, att man lämnar in efter varje lektion, då ser man rätt snabbt att man inte 
hinner om man gör mycket annat.  
 
Eleverna kan då själva se flödet framåt, vad de har laddat upp under dagen 
veckan etc.  

Påverkan på lärande 

 
Då det handlar om nackdelar inom kategorin lärande är lärarnas svar mer spridda. Här 
framkommer åsikter som att datorn utvecklar ett överskott av fakta kunskaper och att 
förståelse och färdighet kräver mer tid för reflexion. Samma lärare uttrycker åsikten att 
eleverna kan få ett otränat tålamod då allt finns så lätt tillgängligt. Hon menar slutligen att den 
ständiga tillgängligheten till material kan bidra till att eleverna pluggar i mindre utsträckning.  

 
Man nämner vidare hur det är viktigt att ha kunskap kring tekniken för att ha möjlighet att 
kunna skaffa sig förståelse, samt att den stora mängden information eleverna har tillgängligt 
kräver ett aktivt urval, något som inte alltid blir bra.  
 

... Svårt att få dem förstå vad de skall lära eller inte lära sig, och var den bästa 
kunskapen finns. När det kommer så många träffar kanske man tar den första 
bästa. Datorn är en långsam sökmotor, man måste välja ut och veta vad man 
väljer. 
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Åsikter med anknytning till eleven 
De antecknar mindre vid PowerPoints än då man skriver på tavlan. 
Svårt att se elever som är ensamma då alla sitter med datorer. 
Hjälper inte alltid svaga elever. 

 

Åsikter med anknytning till kommunikation 
Sämre kontakt med eleverna, då främst ögonkontakt 

 

Åsikter med anknytning till ramfaktorer 
Besvärligt om de inte är laddade, krävs framförhållning, lokalerna har 
ibland få eluttag. 

Eleven 
 
 
 
 
 
 

En lärare upplever att eleverna antecknar mindre efter att de fått tillgång till personliga datorer 
och då speciellt vid tillfällen då PowerPoint används som redovisningsmetod.  

 
I vissa klasser med PowerPoint tar de för givet att jag lägger materialet på 
Fronter, då tar de hemskt sällan anteckningar. 
Så fort jag skriver på whiteboard tar de anteckningar, ej vid PowerPoint. 

 
Man framhåller vidare att personliga datorer kan innebära svårigheter att se och 
uppmärksamma ensamma elever. 

 
Eleverna som är ensamma, de är inte ensamma då de har en dator. De är inte 
lika utpekade i korridoren, håller man på med en dator är man ju upptagen med 
det. På så vis syns inte de ensamma eleverna lika mycket som tidigare. Jag 
tänkte på det här med att man skall se och ta hand om alla, de här ensamma de 
kommer att försvinna.  
Man går inte fram och säger hej, sitter du här ensam om någon har dator. Inte 
lika lätt att se. Samtidigt kanske det är skönt för dem att inte bli utpekade.  

 
En annan presenterad åsikt är hur personliga datorer ej alltid hjälper svaga eller mindre 
ambitiösa elever, läraren framhäller då att dessa elever kan ha svårt att ta det ansvar som 
krävs. 

Kommunikation 
 
 
 
 

Negativa aspekter då det gäller kommunikation framkommer under två intervjuer, båda 
gångerna handlar det om sämre kontakt med eleverna under lektionen och då främst 
ögonkontakt.  

Ramfaktorer 
 
 
 
 

Antalet negativa åsikter med anknytning till ramfaktorer var i detta arbete relativt få. Här 
upplever en av lärarna det som ett problem att hålla datorerna laddade. Att det finns få eluttag 
i vissa klassrum innebär ibland även problem då flera elever behöver ladda sina datorer 
samtidigt. 
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Fördelar som elever upplever 

I nedanstående kapitel presenteras de fördelar som framgick vid intervjuer med åtta stycken 
gymnasieelever i kommunen. Först presenteras kategorier vilka framträdde vis analys av 
resultatet, och sedan diskuteras var och en av dessa kategorier tillsammans med citat från 
intervjuerna. 
 
Jag har ovan valt att presentera antalet elever som på olika vis bidragit till kategorierna men 
menar samtidigt att rankningen bör ses som tendenser snarare än statistik. Fokus bör istället 
läggas vid elevernas presenterade tankar, kategorierna utgör endast ett sätt att organisera dessa 
på.  

Datorn gör det lättare att få tag på information och hitta fakta 
Nästan samtliga elever nämner hur datorn möjliggör en förenklad inhämtning av fakta och 
information. Då många av de presenterade åsikterna egentligen är omskrivningar av 
ovanstående resultat har jag endast valt att presentera ett par citat i denna kategori. 

 
Utan dator kan man gå miste om information, det brukar finnas ganska vettig 
sådan 
 
… Det är lättare att söka mer fakta 
 
Leta fakta kan ju vara ganska svårt utan dator och vi hade inte alltid datorsal för 
det var ofta fullt. Då gick man till biblioteket, Det är mycket lättare att hitta fakta 
nu. 

 
Att datorn på olika vis effektiviserar det arbete man gör i skolan 
Många elever uttrycker åsikten att en personlig dator på olika vis effektiviserar arbetet i 
skolan. Detta är en rätt bred kategori där jag placerar uttalanden där eleverna på olika vis 
menar att de jobbar snabbare eller mer effektivt inom något visst område. 
 

Du arbetar snabbare? (Fråga från mig) Ja det skulle jag vilja säga, i alla fall då 
man vill arbeta. Det innebär i sin tur att man lär sig mer. 
 
Man läser snabbare på datorn, lättare att ändra till text 
 

• Datorn gör det lättare att få tag på information och hitta fakta 6/8 
• Att datorn på olika vis effektiviserar det arbete man gör i skolan.  6/8 
• Att det är roligt att få tillgång och arbeta med en personlig dator 5/8 
• Jämlikhetsaspekten med datorer till alla   5/8 
• Att kunna plugga oberoende av tid och plats    5/8 
• Förenklar inlämningar    4/8 
• Lättare att anteckna    4/8 
• Man lär sig mer     3/8 
• Allt material finns på samma ställe   3/8 
• Bra för elever med dyslexi    3/8 
• Ökad källkritik     3/8 
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Vi antecknar på den med, det är bra för det går mycket snabbare än att göra 
förhand 
 
Mindre arbete med att fixa ut materialet, mycket effektivare och snabbare. 

 
Att det är roligt att få tillgång till en personlig dator 
Att elever ställer sig positiva till att få tillgång till och arbeta med en personlig dator är ett 
resultat som framkommer vid många intervjuer. 

 
Det var kul att få en dator, helt klart. 
 
Jag tyckte mest bara att det var roligt att få en dator, ja man var ju ändå lite 
avundsjuk på de andra som fått en dator. 

 
En Jämlikhetsaspekt 
Fördelen med att alla elever får tillgång till samma verktyg beskrivs av många elever. En del 
uppger att de nu inte behöver dela med datorer med föräldrar och syskon.  

 
Alla har inte tillgång till internet hemma, då kan man stanna på skolan eller 
stadsbiblioteket. 
 
Man ska ju ofta skicka in grejer via datorn, då är det bra att de som kanske inte 
har tillgång till en dator hela tiden får tillgång. Man kanske bara har en dator i 
familjen som ska delas på fem stycken. 
 
… Det är en jätte bra utveckling att ha en dator, skulle det vara så att det är 
någon som inte har en dator hemma ser man till att alla får tillgång.  
 
Skönt att ha en dator hemma, älskar skolan för att de har gett oss datorer då det 
gäller just det. 
Vi är tre i vår familj och jag behöver min dator. 
 
Man behöver inte trängas vid datorer hemma, ska jag skriva ett arbete så har jag 
en dator 

Att kunna plugga var och när som helst 
Fördelen att kunna plugga oberoende av tid och plats ser många elever som en stor fördel. Det 
kan t.ex. handla om att inte behöva flytta till speciella salar i skolan, eller att enkelt kunna 
jobba med skolarbeten under raster. Många elever ser fördelar med att kunna arbeta med 
inlämningar under kvällar om man inte hinner klart under lektionerna, något som lärare ibland 
möjliggör genom att sätta en deadline i läromiljön som sträcker sig en viss tid efter genomfört 
lektionstillfälle. 

 
Det är mycket lättare att ta fram sin egen dator än att gå till biblioteket med 
långsamma datorer, ibland finns det ju inte ens plats, då är det bättre med egen 
dator. 
  
Lätt att göra arbeten hela tiden vart man än är. 
 
Alla har inte tillgång till internet hemma, då kan man stanna på skolan eller 
stadsbiblioteket. 
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Förenklar inlämningar  
Att lärare möjliggör inlämning av uppgifter efter lektionstid ser några elever fördelar med.  
Man kan då renskriva efter skolan och slipper känna sig stressad under lektionen. Andra 
åsikter som framkommer är hur läroplattformen gör det lättare att fortsätta med arbeten efter 
att ha fått feedback. Detta då man arbetar med ett digitalt dokument där förslag till förändring 
lätt kan bifogas och arbetas in i nästa version.  

 
Det är en fördel med material på fronter, ska man lämna in en uppsats kan man 
få tid en deadline på kvällen, då har man tid att renskriva 
 
Vi mailar lärarna eller lämnar in via fronter, fronter är bra för att då kan man gå 
in i filen och ändra i stället för att behöva skriva om allt. Då vi gör stora arbeten 
får vi ofta förslag på ändringar. 
 
Det är bra med inlämningar via fronter då kan lämna in enda till klockan tolv på 
natten. Då an man sitta där då man kommer hem och det blir inte jättebråttom.  

Lättare att anteckna och att skriva 
Många elever menar att datorerna på olika vis gör det lättare att anteckna och skriva arbeten. 

 
Det är lättare att skriva på datorn. Lättare att renskriva. 
 
Vi antecknar på den med, det är bra för det går mycket snabbare än att göra 
förhand. Nästan alla antecknar med datorn i Word.  
  

En elev berättar om hur man i klassen fått reda på att andra skolor tillät personliga datorer 
under nationella proven i Svenska vilket elever i klassen upplevde som en fördel. 

 
De flesta vill ha en dator att skriva nationella på. Man tycker nog om att skriva på 
det sätt man är van att skriva.  

Man lär sig mer med en personlig dator 
Några elever upplever att en personlig dator gör att de lär sig mer. I många fall fastslår 
eleverna att denna åsikt är personlig och inte behöver stämma för alla elever något som skulle 
kunna sammankopplas med tanken på en personlig stil gällande arbetet med datorn. 

 
Fördel att man lär sig mer, eller mer och det är ju personligt. Eller jag skulle i alla 
fall lära mig mer med dator än utan dator. Annars skulle jag sitta flera timmar 
med böcker och få tag på samma information jag med datorn får tag på en kvart. 
 
Svårt för mig att tala för andra men för mig är den en fördel, nackdelarna 
påverkar folk olika 
 
Frihet i att inte behöva förbereda användandet av en dator. Bara att ta fram den. 
Det gör att man är mer effektiv, hinner göra mer saker. 
 
Jag tror jag lär mig mer med dator, men jag tror inte det är så för alla. 

En personlig dator är bra för elever med dyslexi 
Då jag under intervjun ställer frågan om det finns elever som har större fördelar än andra är 
ofta svaret folk som har dyslexi, ett annat exempel på vanligt svar är folk som gillar att hålla 
på med datorer eller kan mycket om dem. Det sistnämnda kan jämföras med tanken att elever 
med stora datorkunskaper får större fördelar vilken en av lärarna menade.  
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Är väldigt stor hjälp för de som har dyslexi och så. För de har problem att läsa 
böcker, skriva ner och sådär, blir lättare med dator. De brukar använda dem på 
prov ibland. 
 
Folk med dyslexi kan få skriva på datorn, de har nog stora fördelar.   

Leder till ökad källkritik 
Ett par av eleverna upplever att datorn medfört ökad källkritik eller användande av fler källor. 
Här vill jag dock påpeka att mitt sätt att ställa frågan kan ha påverkat svaren, detta då jag 
uttryckligen frågade om de upplevde att personliga datorer har påverkat deras självkritik 
något som kan ha upplevts som ledande.  

 
Vi lär oss söka upp information på internet 
Källkritik lär man sig med åren. 
 
Man blir bättre på att använda sig av källor. 
 
Det blir mycket mer tid att hålla på med sådant, den senaste tiden har vi jobbat 
mycket med det, att ha bättre källkritik. Det kanske är därför vi använder oss mer 
av källor nu. 
 
Det har nog kommit upp mer nu, allts att man ska kolla om det stämmer, så var 
det nog inte förut, inte så mycket i alla fall. 
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Nackdelar som elever upplever  
 

Okoncentration 
Den överlägset största nackdelen elever upplever att med införandet av en personlig dator och 
läromiljö är okoncentration under lektionerna. En elev refererar här lämpligt till 
facebookgruppen ”i was doing my homework but then i ended up on facebook” vilken i 
skrivandets stund har 2 929 269 globala medlemmar.4 
 
Ett vanligt men uttalande från lärare och elever är att man gör ”annat” under lektionerna. Då 
man klargör vad som döljer sig bakom detta ord handlar det ofta om spel, surfande, eller 
chatt. En elev anknyter ämnet och frågar sig om det är en nackdel att han får ha kul ibland, 
detta samtidigt som okoncentrationen i studieperspektiv problematiseras:  

 
Fast det kanske inte är en nackdel för nig som elev att få ha kul ibland. Kanske i 
studiesyfte är det en nackdel liksom att det är lätt att fly, för att slippa. Då är det 
inte lika tråkigt att sitta där och inte göra någonting. 

 
Att införandet av personliga datorer gör det lättare att göra annat under lektionen är resultat 
som framträder tydligt under mina intervjuer, ett resultat jag menar att nedanstående uttalande 
kan påstås sammanfatta.  
 

När det kommer till eget arbete är det många som gör andra saker, det är lättare 
om man har en dator, Har man ingen dator har man inte så många 
valmöjligheter, rita kanske men det tycker alla kanske inte är så kul. 

Stor skillnad mellan elever gällande påverkan på koncentration 
Eleverna uttrycker vid flertalet tillfällen att det skiljer mycket från person till person hur 
mycket arbetstid som går åt till att göra annat än skolarbete. Några elever påpekar att det är 
elevens eget ansvar hur de använder datorn. Vill du anstränga dig i skolan är den ett 
hjälpmedel menar en informant. Man nämner vidare att man lätt kan se vilka som gör annat 
då man sitter långt bak i klassrummet. 

 
Olika från person till person hur man behärskar sig,  

 
(Intervjuad refererar sedan till Facebook gruppen i was doing my homework but 
ended up on facebook.)  
 

                                                 
4 http://www.facebook.com/pages/I-was-doing-homework-then-I-ended-up-on-Faceebook/156968218265 
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samt data förlust. 
Datorn påverkar lärandet negativt.    2/8 
Litet behov av personliga datorer inom vissa ämne.  2/8 
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Vill du anstränga dig i skolan är den ett hjälpmedel men också lätt att ta till då du 
inte vill. 
 
Gruppen som inte är engagerad i skolan kanske gör annat under lektionerna. 
 
Vanligt att elever gör annat under lektionstid? Ja ganska vanligt, sitter man långt 
bak ser man andras skärmar och många gör annat, samtidigt är det ens eget 
ansvar. Man väljer det man vill göra under lektionerna. 

Graden okoncentration skiljer mellan ämnen men även enskilda 
lektionstillfällen 
Förutom skillnader i koncentration mellan olika elever upplever man även skillnader mellan 
olika ämnen och även det enskilda lektionstillfället. En elev resonerar som så att om 
föreläsningen ändå läggs upp som en PowerPoint presentation kan man lika gärna kolla på det 
senare, något som kan kopplas till åsikten att eleverna antecknar mindre vid PowerPoint vilket 
en av lärarna uppgav.  
 
En elev menar att han haft fördel av datorn i år då han läst datorelaterade kurser, men att han 
under föregående terminer endast skulle ha drabbats av de negativa effekterna då lektionerna 
inte var anpassade för användandet av en personlig dator. Andra aspekter som elever upplever 
är hur det är lätt att se om elever gör annat och hänga på eftersom alla andra gör det.   
 
En annan presenterad åsikt är hur det är lärarens lektionsupplägg och ämnet som avgör om 
eleverna kommer ägna sig åt annat än skolarbete under lektionen. Han berättar en elev hur det 
måste vara ”ganska intressant” för att man skall skriva ner grejerna. Andra tankar som 
presenteras är hur man under vissa lektioner ä tvungen att hänga med medan detta inte är ett 
krav under andra. Jag tolkar detta som att okoncentrationen skulle kunna hänga samman med 
nivån under lektionstillfället.  
 

Hur fungerar det egna ansvaret? Det är varierat, beror på ämnet och sådär. 
Det fungerar ibland och ibland inte, Det beror väl på hur viktig man tycker just 
den lektionen är. Vissa lektioner måste man hänga med på, vissa lektioner 
behöver man inte det på.  
Man känner att man klarar det ändå? Ja eller att om de lägger upp samma 
sak sedan så kan man kolla på det senare. Många lägger upp PowerPoints 
 
Vissa personer gör alltid annat men sedan är det också beroende på lektionen, de 
här lite halvengagerade personerna. I bland är det svårt att jobba på lektionen 
eftersom ingen annan gör något. Då är det som en kedjereaktion att ingen orkar 
riktigt. Samma sak om många är engagerade. 
 
Upp till läraren, hur han har uppbyggt lektionen. Och också hur intressant 
lektionen är. Den ska vara ganska intressant för att du ska skriva ner grejerna,  

 
Bland eleverna som haft tillgång till datorerna under en längre tid hittas flertalet kommentarer 
om hur problemet med okoncentration avtar med tiden, Samma åsikter förekommer även i 
gruppen som fått tillgång till sina datorer först i år men då ej i lika hög utsträckning: 

 
Mest i ettan det är problem att man försvinner in i datorn  
 
Det var väl mest i början, man tänkte att man kan surfa samtidigt. Nu har man 
lärt sig att det är bättre för en själv om man är aktiv under lektionerna. 
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Att elever hittat strategier i användandet av datorn för att hålla uppe koncentrationen visar sig 
vid ett par tillfällen samtidigt som det nämns hur en del elever når höga betyg trots att de gör 
mycket annat under lektionstid. Dessa strategier förekom i högre grad bland elever som haft 
tillgång till datorerna lång tid än de som fått dem först denna termin.  

 
En nackdel vid prov, jag vill sätta mig i ett hörn långt bort från datorn, det är så 
lätt att man gör annat.  
 
Jag har som regel att hålla mig borta från internet under lektionen, det är inte så 
svårt, man ska göra det man ska så finns det gott om tid att göra annat sedan.  
 
De som inte tänker på skolan som om den vore viktig kommer ju inte sitta och 
skriva arbeten på den utan de kommer att kolla på film och lyssna på musik i 
stället. 
Har man ett mål eller man vill lära sig, då fungerar det bra tror jag. 
 
En del sitter och spelar men får ändå bra betyg. En del antecknar allt. 

Det är tungt att bära omkring på en dator 
En negativ aspekt många elever påpekar är hur datorns tyngd är ett problem. En del har inga 
skåp eller godkända lås till dessa, de bär då dem därför under skoldagen.  

 
Den är tung, inte alltid kul att bära, vi har ju inga skåp  
 
Jag ville inte ha någon dator för jag tycker den är för tung att bära och så när 
man bor långt borta är det jobbigt att bära den, man får ont i ryggen. 

Elever med goda datorkunskaper har fler fördelar än andra 
Att elever med stor kunskap gällande användandet av datorer har fler fördelar än andra är 
slutsatser många elever drar.  
 

Vissa lär sig bättre med dator. Håller man på med datorer mycket hemma tror jag 
man tycker om att ha den i skolan. 
 
Vissa kan ju så sjukt mycket i datorvärlden, de har nog en stor fördel, de kan 
ladda ner program som gör det lättare ett skriva och sådär. 

Ramfaktorer 
Förutom datorns vikt oroar sig elever för skador som datorn kan drabbas som de kan komma 
att behöva betala vid slutförda studier. Andra upplevda problem är datorns batteritid vilken 
man menar är för kort. Man oroar sig vidare för att förlora arbeten och anteckningar om 
datorn skulle gå sönder. 
 

Man måste vara försiktig så den inte går sönder, man vet inte i slutet om den 
kommer kosta något. Fick betala massa pengar för en trasig sladd. Det visste man 
inte i början. 
 
Batteriet tar fort snabbt så man måste alltid ha med sladden. 

Litet behov inom vissa inriktningar/ämnen 
Två av de intervjuade eleverna ställer sig frågande till varför deras linje fick tillgång till 
personliga datorer då de menar att de ej har någon egentlig nytta av dem, 
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Jag förstår inte riktigt varför vi ska ha en dator. I vår linje har vi inte så mycket 
teori. Går man t.ex. samhälls som har mycket läxor så kan det vara bättre att ha 
en dator som kan spara allting, man tappar inte bort papper.  
 
Helt ärligt använder jag inte datorn så mycket, tror att vi på vårt program fick 
datorn främst för att alla andra fått dem inte för att vi behöver eller ville ha dem. 
Använder jag den är det till att skriva ner anteckningar, eller oftast att söka fakta, 
istället för att springa till bibblan sitter vi i cafeterian. 

 
Båda ovanstående eleverna läste praktiska program vid skolan och hade få teoretiska ämnen. 
En annan elev menar att han tidigare ej upplevde något behov av en personlig dator då 
studierna inte vara anpassade efter användande av en sådan, han berättar följande: 
 

Vid själva studierna kände jag att det inte behövdes, de var inte anpassade efter 
arbete med datorn. Den uppfattningen har ändrats lite granna. Jag har börjat med 
nya kurser då jag läser datorinriktning så att jag verkligen behöver datorn en stor 
del av tiden till programmering och sådant jag inte kan göra utan datorn. För 
resten av arbetena har användandet ökat, man har börjat anpassa lektionerna lite 
granna efter datorn 

En personlig dator påverkar lärandet negativt 
Samma elever från ovanstående kategori upplever vidare att de lär sig mindre efter att de fått 
tillgång till personliga datorer. En av dessa menar att lektionerna nu ser likadana ut som 
tidigare med datorn som den enda egentliga skillnaden.  
 

Sedan jag fått datorn jobbar jag mycket sämre. Jag har blivit mycket latare under 
lektionerna. Man vill helst logga in på något annat. Det är så lätt att göra något 
annat och inte lyssna på läraren, De säger inte heller till eftersom de inte vet om 
vi antecknar eller gör annat. 
 
det är inget de går miste om utan datorn, det är bättre om du inte har någon 
dator överhuvudtaget. För jag tror du lär dig mer då du skriver med papper och 
penna. Hade jag inte haft en dator hade lektion varit exakt likadant fast med 
papper och penna, lärarna ber oss sällan gå ut på internet och kolla saker. Det 
har hänt en gång. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat  

Fördelar 
Den intervjuade gruppen lärare ser fördelar inom många olika områden, man menar bland 
annat att personliga datorer gör det möjligt att placera mer ansvar hos eleverna, att lärandet 
kan bli mer varierat och individanpassat, att det är en jämlikhetsaspekt då alla får tillgång till 
samma verktyg, att det finns fördelar vid inlämningar och spridning av material, att ständigt 
att ha tillgång till datorer utan att behöva boka datorsalar, att fakta och material blivit mer 
lättillgängligt.  
 
Man ser vidare stora fördelar för svaga elever och nämner här bland annat att dessa kan 
producera fina resultat trots dålig handstil eller stavningsproblem. Man menar samtidigt att 
datorn ger större möjligheter att jobba i egen takt, att hålla reda på material, att jobba utanför 
skolan samt möjlighet till en individanpassad undervisning. Samtidigt är datorerna inte alltid 
en fördel för svaga elever då dessa ofta har svårt att ta det egna ansvaret som krävs. 
 
Bland eleverna menar många att datorerna gör det lättare att få tag på information och fakta, 
att arbetet i skolan på olika vis effektiviseras, att det är kul att ha tillgång och arbeta med 
datorn, fördelen att alla för tillgång till samma verktyg, att kunna plugga och lämna in 
uppgifter när som helst och var som helst, att datorn förenklar antecknande samtidigt som allt 
material finns samlat på ett och samma ställe, att man lär sig mer, att elever med dyslexi har 
särskilda fördelar och att datorn har bidragit till en ökad källkritik. 

Nackdelar 
Bland nackdelarna nämner lärarna främst okoncentration och mindre kontaktbarhet under 
lektionerna vilket kopplas samman till vissa elevers oförmåga att ta ansvar för sitt 
datoranvändande. Då det gäller lärande framförs åsikten att faktakunskaper kan få en för 
framträdande roll, och att det behövs tid till reflektion behövs för ett fördjupat lärande skall 
ske. Andra aspekter som framkommer är att elever nu antecknar i mindre anteckning samt att 
det är svårt att upptäcka elever som är ensamma.   
 
Då eleverna talar om nackdelarna är det okoncentration under lektionen som flest elever 
anknyter till. Många elever upplever vidare datorn som tung och ett par elever klagar på 
ryggont speciellt då datorn skall flyttas mellan skolan och hemmet. Men menar vidare att 
elever med goda datorkunskaper får tillgång till fler fördelar än andra. Andra nackdelar som 
nämns är ramfaktorer så som att behöva hålla datorn laddad, att den kan gå sönder och att 
eleverna då kan bli ersättningsskyldiga. Två elever menar att datorn påverkas deras lärande 
negativt och att det finns litet behov av datorer inom vissa av skolans ämnen. 
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Diskussion av upplevda fördelar 
Resultatet visar att eleverna sammanfattningsvis ser det som positivt att ha fått tillgång till 
personliga datorer. Under två av intervjuerna framkom till viss del negativa inställningar. 
Under de andra intervjuerna uttryckte eleverna antingen sig klart positiva projektet antingen i 
klartext eller genom att främst och utförligt beskriva positiva aspekter. Att eleverna upplever 
personliga datorer som positivt visar sig även i annan forskning inom områden, i Falkenberg 
där 97 % av eleverna menar att satsningen är bra eller mycket bra, i Maine 4 av 5 lärare menar 
att eleverna nu är mer engagerade i sitt skolarbete, samt i min tidigare forskning där 77 % 
upplevde att personliga datorer påverkade deras lärande positivt (Hallerström., & Tallvid 
2008; Silvernail & Lane, 2004; Fällström, 2008). Liknande resultat ses även inom IT-
forskning utan anknytning till införandet personliga datorer och då bland annat i Myndigheten 
för skolutvecklings rapport Effektivt användande av IT i skolan. Här menar att IT bland annat 
kan bidra till ökad motivation, ökat engagemang under lektionerna (Skarin T, 2007). 
”Kulhetsfaktorn” som Skolverket skämtsamt beskriver fenomenet i den snart tio år gamla 
rapporten Verktyg som förändrar verkar således vara en återkommande och trolig och positiv 
effekt av IT användande i skolan även idag (Skolverket, 1990, s25). 
 
Även andra positiva aspekter så som bättre tillgång till information och fakta, en 
effektivisering av arbetet i skolan, tids och platsoberoende lärande, allt ha allt skolmaterial på 
samma plats även dessa utförligt beskrivna i tidigare forskning och då bland annat i 
Hallerström  & Tallvid,  2008, Silvernail & Lane, 2004 & Fällström, 2008. Jag drar därför 
slutsatsen att även dessa resultat är troliga exempel på upplevelser att förvänta sig vid 
satsningar på personliga datorer i skolan även på gymnasienivå.  

Elever i behov av särskilt stöd 
Denna grupp upplever både elever och lärare påverkas särskilt mycket av En-till-en 
satsningen. Man ser bland annat ökade möjligheter att jobba i egen takt, arbeta med 
skoluppgifter utanför skolan och att kunna individanpassa undervisningen på ett bättre sätt. 
Bland eleverna nämns hur folk som har dyslexi får stora fördelar. En-till-en satsningen i 
Falkenberg visar liknande resultat, man skriver här bland annat att: 
 

Vid våra intervjuer och observationer har vi lagt märke till att många särskilt 
lyfter fram En-till-en projektets fördelar för de elever som är i behov av särskilt 
stöd (Hallerström  & Tallvid,  2008, s42) 

 
Andra intressanta resultat är hur elever nu har bättre ordning på sina material vilket under 
lättar stödinsatser(ibid, s42). 
 
Situationen måste dock problematiseras. Både elever och lärare anknyter till hur mer ansvar i 
och med införandet av personliga datorer läggs hos eleverna. Bland lärare framkommer 
åsikten att elever i behov av särskilt stöd i högre grad påverkas av de negativa effekterna vilka 
tillskrivs personliga datorer. Detta då denna grupp elever ofta har svårt att hantera det ökade 
ansvar som krävs. Okoncentration under lektionen är då ett troligt resultat. Kairos Future 
skriver i sin rapport Skola 2021 om hur lärare så väl som andra intressenter upplever att 
skolan misslyckas med uppdraget ”att se till att ingen hamnar på efterkälken”. Då personliga 
datorer verkar erbjuda dessa elever särskilda fördelar vore det enligt mig tragiskt om de 
samtidigt skulle drabbas hårdast av de i studien upplevda nackdelarna, speciellt då läraren i 
slutändan har stor inverkan över de negativa effekterna man tillskriver datorerna. Detta är ett 
enligt mig intressant sidospår i resultatet där jag samtidigt känner att tillräcklig mängd empiri 
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saknas för att göra några större slutsatser. Jag passar därför på att i och med detta efterlysa 
mer forskning inom området.  

Jämlikhetsaspekten 
Både lärare och elever upplever det som positivt att alla elever nu har tillgång till samma 
verktyg. Här nämns bland annat att hur vissa elever kanske har liten eller ingen tillgång till 
datorer eller internet hemma. I och med tillgången till en personlig dator kan dessa elever 
antingen sitta kvar i skolan efter skoltid eller gå till biblioteket där trådlös internet anslutning 
erbjuds. 
 
Jag har tidigare i rapporten diskuterat risken med en digital klyfta i samhället där vissa elever 
blir utanför medan andra får fördelar. Att en personlig dator erbjuder mindre datorkunniga 
elever större möjligheter att skaffa den digitala kompetens vilken kommer att tillskrivas större 
utrymme inom kommande styrdokument menar jag är utom rimliga tvivel med tanke på 
annan forskning inom området såväl som mitt eget resultat i frågan. Upplevelsen att elever 
hittar ett eget sätt att använda datorn menar jag är exempel på hur kunskapen och den digitala 
kompetensen utvecklas och görs till sin egen.  
 
Bland intervjuade lärare uttrycks åsikten att kunskaper krävs för att få fler fördelar. 
Att elever med stora tidigare kunskaper i ämnet har får större fördelar än andra är något som 
kanske behöver problematiseras. Med tanke på ovanstående frågar jag mig här hur de digitala 
klyftorna påverkas inom satsningar på personliga datorer i skolan. Innebär verktyget att elever 
som ligger efter i högre grad utvecklar digitalkompetens och kommer i fatt sina kompisar eller 
är det tidigare kunskaper som främst premieras, vilket skulle innebära en ökad 
digitalkompetens men samtidigt större klyftor. Här bör man även fråga sig vilka delar i 
skapandet av digitalkompetens skolan skall stå för. Mycket av kunskaperna kring IT är något 
eleverna både nu och tidigare skapat utanför skolan.  

Diskussion av upplevda nackdelar 
 
Att okoncentration under lektionerna är den största nackdelen elever och lärare upplever 
framkommer tydligt i resultatet. Sju av åtta elever och samtliga lärare gör uttalanden som 
knyter an till detta ämne. Okoncentration som problemområde vid En-till-en satsningar tas 
även upp vid i tidigare forskning inom området vid ett flertal tillfällen. I min tidigare 
genomförda enkätstudie framkommer att elever i relativt hög grad använder datorn till annat 
under lektionstid och att fler än hälften upplever okoncentration som en negativ effekter. I 
Falkenberg har eleverna har svårt att hitta nackdelar med de personliga datorerna men uppger 
spel under lektionstid som en av dem (Hallerström & Tallvid 2008, s51).  

Datorn påverkar lärandet negativt 
Två elever uppger att de lär sig mindre efter att ha fått en egen dator. En elev menar hon blivit 
latare och har lätt för att göra annat. Den andra menar att lektionerna nu ser likadant som 
tidigare med datorn som enda skillnaden. Då man i tidigare forskning beskriver positiva 
aspekter sammankopplade med personliga datorer och IT är man noga att påpeka att det även 
krävs en anpassad pedagogik. Inför man personliga datorer med förhoppningen att dessa i sig 
skall innebära en stor förändring för elevernas lärande underskattar man lärarens roll inom 
undervisning. Här är läraren fortfarande det viktigaste elementet, däremot kan det på 
argumenteras för hur införandet av IT i undervisningen på olika vis påverkar lärarrollen.  
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Jag menar vidare att datorn måste ses ur perspektivet av ett verktyg vilket läraren kan använda 
för att skapa goda möjligheter för lärande hos eleverna i stället för en sorts kollega vilken i sig 
per automatik skall innebära vissa effekter.  
 
Att elever upplever hur lärandet påverkas negativt då dator inte används och integreras i 
undervisningen ser jag som ett rätt givet resultat och samtidigt en fingervisning om lärarens 
vikt inom undervisningssituationen. Skolverket skriver i frågan om risken att datorerna står 
och samlar damm om vi inte utvecklar vår traditionella förmedlingspedagogik . Ett intressant 
och anknytande uttalande är hur en elev ej tidigare känt något behov av personliga datorer då 
lektionerna inte var anpassade för användandet av dessa. Han menar vidare att han då troligen 
endast skulle få de negativa effekterna av dem. Kanske är detta vad som har skett för eleverna 
ovan. Att i ett sådant läge peka fingret mot datorn och dess misslyckande är förrädiskt lätt 
men samtidigt ett lika stort misstag som att köpa en hammare, ha den i bältet utan att använda 
den och sedan beskylla den för att vara lat/dålig.  

Okoncentration under lektionen 
Okoncentration under lektionstid är den negativa aspekt som flest elever och lärare upplever, 
samtidigt menar både lärare och elever att problemen med okoncentration är störst under 
första tiden med datorn. Stora variationer verkar vidare finns mellan hur elever upplever sig 
påverkas. 
 
Att en personlig dator går det lättare att göra andra saker under lektionen är resultat som 
framkommer vid ett flertal tillfällen. Många elever menar att det är deras eget ansvar hur de 
använder datorn. Detta område menar jag måste problematiseras för att kunna finna möjliga 
lösningar. Huruvida man väljer att använda datorn till skolarbete eller annat skiljer mycket 
från person till person, en elev för här ett intressant resonemang där hon menar att det finns 
två grupper elever som använder datorn till annat under lektionstid, de som alltid håller på 
med annat och de som håller på med annat ibland. Hur de sistnämnda kommer att använda sig 
av datorn menar hon är upp till det enskilda lektionstillfället och då slutligen läraren. Kommer 
ändå informationen upp som PowerPoint-presentation ser en del elever av naturliga skäl ingen 
mening i att anteckna. En elev menar dessutom att informationen måste vara intressant för att 
man skall välja att anteckna. 
 
Då det gäller anteckningar och okoncentration måste vi komma ihåg att det inte finns något 
universellt sätt elever lär sig bäst på. För en del passar det kanske bäst att lyssna medan andra 
lär sig bäst genom att anteckna. Att använda anteckningar för att mäta kunskap menar jag 
således är missvisande.    
 
Man menar vidare att det finns lektioner där man är tvungen att hänga med och andra där 
detta inte krävs. Det tycks därmed finnas samband mellan mängden ”annat” under lektionen 
och dess innehållsmässiga nivå. Att personliga datorer möjliggör ett mer individanpassat 
lärande är resultat som ständigt framkommer vid En-till-en studier, samtidigt tycks eleverna 
ställa högre krav på undervisningens nivå. Här kan det vara nyttigt att fråga sig vad som är 
bäst, en elev som upplever lektionen som alldeles för lätt och halvengagerat hänger med eller 
en elev som istället gör annat. Det är här enligt mig inte helt självklart vad som är mest 
lärorikt.  
  
Med ovanstående i åtanke drar jag slutsatsen att det är upp till den enskilde eleven hur datorn 
används, men att läraren och då allra helst lektionsgenomförandet är en starkt påverkande 
faktor då det gäller hur mycket annat som sker under lektionen.  
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Kanske kan man påstås att datorn till stor del sätter eleven i centrum medan det är upp till 
läraren om undervisningen gör det samma vilket skulle kunna förklara den problematik som 
uppstår då en personlig dator kombineras med katederundervisning.  
 
Elever menar vidare att de lätt kan se då kamrater håller på med annat under lektionen, 
speciellt då de sitter längst bak i klassrummet. En av de intervjuade lärarna anknyter till ämnet 
och menar att den okoncentration vi idag ser även fanns tidigare men i en annan mer 
undangömt i form. Man beskriver sedan surfandet som komplement till dagdrömmandet och 
MSN som komplement till att skicka lappar. Under introduktionen till detta arbete fick jag se 
en bild vilken visade vad elever med tillgång till personliga datorer använde sina datorer till 
under en av deras lektioner. Bilden hade producerats av en lärare som suttit längst bak i 
klassrummet under ett lektionstillfälle. Att många elever ägnade sig åt andra aktiviteter än att 
anteckna stod snabbt klart, samtidigt frågar jag mig vad samma lärare skulle ha sett vid ett 
lektionstillfälle innan satsningen på personliga datorer hade genomförts. Hade det på denna 
bild funnits dagdrömmandet, ritandet elever och lappar som byter hand eller är sådant svårare 
att se? 
 
Många elever upplever vidare hur datorn förenklar och effektiviserar lärandet samt att detta 
nu ej är lika tids och platsbundet som tidigare. Mycket av arbetet behöver man inte göra i 
skolan längre och inlämningar kan ske även efter lektionstid.  Ökad okoncentration under 
lektionerna kanske även till viss del kan ses som en produkt av ett decentraliserat lärande 
både då det gäller tid och plats.   
 
Att jag ovan ställer mig kritisk till aspekten ”okoncentration under lektionstid” innebär 
absolut inte efter att på något vis vill försköna verkligheten. Det är som tidigare påpekat ett 
stort upplevt problem beskrivet både av elever och av lärare, något som både min och tidigare 
studier visat på. Vad jag är ute efter är däremot att försöka förstå vad okoncentrationen 
är/beror på och samtidigt argumentera mot människans upplevelse som fullständig 
beskrivningsmetod. Jag frågar mig i och med detta vad som är ökad okoncentration och vad 
som är synliggjord okoncentration samtidigt som jag vill problematisera vad okoncentrationen 
kan bero på. 
 
Datorns tyngd är ett problem 
Många av eleverna upplever datorn som tung att bära omkring på. Detta är en aspekt jag 
menar skolor bör ha i åtanke då man väljer dator och väska att använda sig av. Att se sitt eget 
datoranvändande som referensram är enligt mig ett dåligt alternativ. Eleverna kommer att bära 
datorerna under en stor del av dagen vilket ställer betydligt höga krav på ergonomi än hos en 
dator som tas mellan jobbet och hemmet.    

Ensamma elever 
Att personliga datorer gör det svårare att få syn på ensamma elever nämner en av de 
intervjuade lärarna. Här menar jag dock att begreppet ensam måste problematiseras. En dator 
förenklar och möjliggör kommunikation. En elev som känner sig utanför och använder datorn 
för att prata med andra, är den personen fortfarande ensam? Är datorn i detta fall positiv eller 
negativ? 

Digitalkompetens 
Införandet av digitalkompetens i läroplanen ser jag som ett oerhört stort steg framåt då det 
gäller IT i skolan.  Jag vill dock problematisera detta område. IT är enligt mig ett verktyg med 
många positiva såväl som negativa sidor och användningsområden. Görs detta verktyg till ett 
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mål i form av digitalkompetens, ser jag det som troligt att användandet av datorer i skolan blir 
ett inslag i undervisningen istället för ett verktyg. Digitalkompetens kan i denna bemärkelse 
bli ett uttryck att gömma sig bakom, som i slutändan har liten inverkan i 
undervisningssituationen, något jag tyvärr upplever som vanligt inom skolvärlden. I de fall 
eleverna uttryckte sig negativt angående de personliga datorernas inverkan på lärandet har 
datorn använts till annat än anteckningar endast vid ett tillfälle. Detta ser jag som ett exempel 
på en personlig dator som inslag i undervisningen. Att dessa två elever ser nackdelar i 
situationen menar jag är fullt förståeligt. Samtidigt bör det problematiseras huruvida datorerna 
bör finnas med under alla lektioner och ämnen. Ses datorn som ett verktyg står snabbt klart att 
den ibland är en fördel och ibland är en nackdel. Att alltid använda sig av den även i 
situationer där andra verktyg är att föredra menar jag även det kan innebära problem. Ingen 
skulle tvinga snickaren att spika med hjälp av en såg.  

Avslutande tankar 
Jag har i denna rapport försökt ge en bild av såväl positiva som negativa aspekter elever och 
lärare sammankopplar med personliga datorer i skolan, detta med särskild fokus vid upplevda 
fördelar och nackdelar. Användandet av personliga datorer i skolan ser jag efter 
genomförandet av denna studie som något positivt, detta speciellt om datorerna används på ett 
genomtänkt vis i undervisningen. Detta menar jag ställer stora krav på enskilda lärare så väl 
som skolledning. Utbildning och samverkan mellan lärare menar jag är två nyckelbegrepp då 
det handlar om att skapa goda förutsättningar för personliga datorer såväl som tydlighet från 
såväl skolledning som från internationellt håll.   
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Validitet 
Denna uppsats har visat många upplevda fördelar och nackdelar med anknytning till 
införandet av personliga datorer i skolan. Då antalet intervjuade lärare och elever är lågt med 
tanke på det totala antalet vid aktuell skola försöker jag passa mig för att dra större 
generaliserbara slutsatser. En stor del av resultaten stämmer dock väl överens med slutsatser 
från annan forskning vilket jag menar ökar trovärdigheten. Utgångspunkten skall dock vara 
att de åsikter som framgår vid intervjuerna presenterar hur just dessa elever och lärare ser på 
införandet av personliga datorer. I mina resonemang försöker jag sedan knyta an de åsikter 
som presenteras med annan forskning inom området.  
 
Jag använder mig i denna rapport av uttrycket upplever för att beskriva det resultat jag 
kommer fram till under mina intervjuer. Skolverket skriver i frågan att en komplikation 
gällande effektstudier i IT är ett effektkedjorna generellt blir långa i de fall man söker mätbara 
effekter, man tillägger sedan att ett sätt att komma runt problematiken är att istället söka efter 
upplevda effekter (Skolverket, 2009, s18). Detta sätt att angripa frågeställningen löser kanske 
problematiken med långa effektkedjor man skapar samtidigt en del nya problem.  
Här bör främst nämnas att skillnader mellan upplevelse och en verklig, mätbar företeelse kan 
finnas.  Då jag ej hittat någon annan lämplig formulering väljer jag att i detta arbeta använda 
mig uttrycket, men vill samtidigt påpeka att jag är medveten om eventuella problem detta kan 
medföra. 
 
Då det gäller validiteten i materialet vill jag klargöra att resultatet ej nödvändigtvis ger en 
fullständig redogörelse för elevers och lärares åsikter i området. Genom att läsa tidigare 
forskning och utifrån denna utformad intervjufrågor hoppas jag ha skapat goda förutsättningar 
för ett korrekt resultat. Som alltid då det gäller kvalitativ metod har jag som tolkare av 
materialet stor inverkan på det slutliga resultatet, en aspekt jag genom min medvetenhet om 
denna hoppas kunna ge ett litet utrymme för inverkan. 
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