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Abstract  
 
Syftet med det här examensarbetet var att undersöka hur elever använder datorer och smartphones 

i undervisningen med en betoning på smartphones som digitalt hjälpmedel. Dessutom ville jag 

undersöka hur några lärare ser på elevernas användning. De frågor jag ställde mig var hur elever 

använder datorer och smartphones i skolan samt hur några lärare ser på elevernas användning av 

smartphones i skolan.  

Den metod som jag använt mig av var en enkät riktad till elever i två klasser i åk 9 vid en grundskola 

i Dalarnas län. Enkäten hade en hög grad av standardisering och en hög grad av strukturering för 

att ge eleverna frågor om hur de upplever just användningen av olika digitala hjälpmedel och de 

fick en rad fasta svarsalternativ att förhålla sig till. Den andra delen i undersökningen var en intervju, 

riktad till tre lärare. Den utformades efter det att enkäten var insamlad och analyserad. Den var 

utformad med en hög grad av standardisering, för att samtliga lärare skulle få samma frågor att 

förhålla sig till och därmed göra det enkelt att kunna jämföra svaren. Den hade en låg grad av 

strukturering för att lärarna skulle ges möjlighet att svara fritt på hur de faktiskt upplever elevernas 

användning av främst smartphones. 

Det huvudsakliga resultatet visar på att tillgången på datorer hos lärarna är mycket god, då samtliga 

lärare har en egen dator. Dock menar eleverna att tillgången på elevdatorer är sämre och att de 

aldrig eller endast ibland använder datorer. Eleverna menar dock att de väldigt ofta tillåts använda 

sina egna smartphones i undervisningssyfte, något som skiljer sig till viss del från vad lärarna 

uppger. De menar att de endast ibland tillåter eleverna använda egna mobiltelefoner.  

Resultatet visar även att de vanligaste ämnena som eleverna använder olika digitala hjälpmedel är 

SO och språkämnena och att de vanligtvis använder den till det som är tänkt att den skall användas 

till. 

Dessutom visar resultatet att, Sociala medier, kommunicera med andra och lyssna på musik är 

vanliga användningsområden. Det är framförallt tjejerna som är de flitigaste användarna av sociala 

medier.      

Nyckelord: IT, datorer, smartphones, skola, undervisning, högstadium, elever, lärare     
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Förord 
Anledningen till att jag blev intresserad av att skriva om mobilt lärande och elevers användning av 

smartphones i skolan och undervisningssammanhang, är därför att jag under mina år som 

lärarstuderande sett en väldig förändring vad gäller mobiltelefonanvändning. Numera används inte 

telefonen enbart för att ringa eller skicka SMS, utan den har även ett flertal andra funktioner som 

gör att alltfler kan vara ständigt uppkopplade på internet och olika sociala medier dygnet runt. 

När jag varit ute på verksamhetsförlagd utbildning och haft undervisning i skolan, har jag lagt märke 

till att många lärare förbjuder telefonen genom att låta plocka in dem under lektionerna, vilket ofta 

möts av högljudda protester från eleverna. I de fall där eleverna tillåtits att använda telefonen i 

undervisningssyfte, för att söka information till olika uppgifter, har jag märkt att många elever 

använder telefonen i helt andra syften än det som var meningen som t.ex. att skriva 

statusuppdateringar på facebook eller skriva till kompisar. 

Jag ville därför med detta examensarbete undersöka hur det verkligen ser ut på en skola i två klasser, 

genom att studera elevernas mobiltelefonanvändning men även undersöka lärares uppfattningar 

om elevernas användning av telefonen. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren, har mobiltelefonanvändandet ökat väldigt i och med utvecklingen av så 

kallade smartphones. Numera används inte telefonen enbart för att ringa eller skicka SMS med, 

utan även till mycket annat, som till exempel att ta bilder med, lägga upp statusuppdateringar på 

facebook eller internetsurf.  

Eftersom utvecklingen av så kallade smartphones är relativt ny och används flitigt av framförallt 

ungdomar och de som arbetar inom skolan inte har hunnit att utarbeta strategier för att bemöta 

den nya tekniken på ett bra sätt, blir den här studien intressant. Förhoppningen är att den här 

studien ska kunna bidra med ytterligare kunskap om hur smartphones används av elever och hur 

de själva men även andra lärare upplever arbetet med den nya tekniken. Utifrån det ska andra sedan 

kunna använda det här arbetet för att diskutera smartphones som ett pedagogiskt verktyg på egna 

skolor. 

ScienceNordic1 publicerade under 2013 en artikel som handlar just om nya artefakter, som bl.a. 

smartphones som på många sätt stjäl undervisningstid i klassrummet, speciellt för de lite svagare 

eleverna. Studien som några forskare vid Universitet i Bergen visar att många elever använder sina 

mobila enheter, som t.ex. smartphones flera timmar dagligen, mestadels till någonting helt annat 

än lärande. Många gånger används elevernas egna smartphones till rätt syften endast en kortare 

stund men ganska snart efter att läraren inte har uppsikt över elevernas användning är eleverna 

tillbaka vid de sociala medierna eller sina spel. Detta menar, forskarna är ett stort problem, speciellt 

för de svagare eleverna som förlorar en stor del av sin tid, som egentligen borde gå till 

undervisning.2  

Detta problem borde, enligt artikeln kunna gå att lösa genom att ge eleverna en digital färdighet i 

att kunna använda sina mobiltelefoner på ett smartare sätt, för att på så vis kunna använda den nya 

tekniken fullt ut. Lärare i skolan bör försöka att bli bättre på digitalt ledarskap, för att kunna sätta 

gränser i vad eleverna ska använda sina smarta mobiltelefoner till och därmed kunna ta bort 

negativa tendenser i användningen.3  

Avslutningsvis menar forskarna i artikeln att olika sociala medier och spel kan öka inlärningen 

samtidigt som det också kan stjälpa eleverna. Genom att bli bättre på digitalt ledarskap kan lärarna 

istället hjälpa eleverna att hantera alla dessa nya tendenser och intryck för att nå djupare kunskap.4 

I en artikel i Lärarnas nyheter, från Mars 2012 lyfts denna utveckling fram som både positiv och 

negativ. Fördelarna är många, som att kunna använda mobilen till dokumentation men det finns 

även klara nackdelar med att hela tiden vara uppkopplad och nåbar. Detta leder till en ökad stress, 

                                                           
1 Sciencenordic är en organisation som lanserades 2011 och bygger på fristående nyheter baserade på 
undersökningar i de nordiska länderna. 
2 ScienceNordic (2013) hämtat 131111 
3 ScienceNordic (2013) hämtat 131111 
4 ScienceNordic (2013) hämtat 131111  
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i och med att vi måste hela tiden ta kontakt med olika personer omgående, ständigt vara närvarande 

och vara på flera platser samtidigt.5 

Detta, menar man i artikeln kan leda till en ökad simultanförmåga men mindre djup koncentration, 

då alltfler blir bra på att utföra flera saker samtidigt men tappar när det gäller närvaron för stunden 

eftersom det inte går att vara på två platser samtidigt.6  

Ytterligare nackdelar med en ökad mobilanvändning, som betonas i artikeln är kostnadsaspekten 

och ökade SMS-lån, men också huruvida olika individers privata mobiltelefoner faktiskt ska 

användas i arbetet eller på skolan, just med avseende på kostnader. Ska lärare och elever betala för 

skolarbete på egen hand eller får telefonen bara användas om det går att koppla upp sig på skolans 

nätverk och man har tillgång till fri surf?7 

Dessutom ställs frågan huruvida det är rätt att kontakta olika individer på deras fritid. Ska 

skolarbetet skötas under skoltid eller är det rätt att kontakta elever och lärare efter skoltid.8  

1.1. Lgr 11 
I läroplanen för grundskolan (Lgr 11)under kapitlet som handlar om skolans uppdrag står det klart 

att skolan ska främja elevernas kunskapsutveckling, genom att de ska kunna använda olika metoder 

samt att kritiskt kunna granska fakta. 

Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 

förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.9 

Med snabb spridning av antalet smartphones bland unga, som skett under de senaste åren och där 

tillgången på ett stort informationsflöde finns väldigt lättillgängligt och som kan vara svårt att 

överblicka, växer också behovet av en medvetenhet över dess fördelar respektive nackdelar. 

2. Bakgrund 

2.1. Digitalisering av skolan 
Människan har, historiskt sett utvecklat och använt sig av olika system för lärande, först fördes 

kunskap vidare genom en muntlig tradition. Därefter utvecklades sättet att föra vidare kunskap 

genom skrivkonsten. På senare tid har även elektronisk och mobilt lärande kommit att ta en 

betydande plats.10 När människan utvecklade papper och penna och därmed skrivkonsten var 

många oroade över att detta var ett hot mot det vardagliga talet, och Sokrates uttryckte det under 

antiken som att skrivkonsten skulle förstöra människans minne och försvaga hennes intellekt då 

                                                           
5 Lärarnas nyheter (2012) hämtat 131109 
6 Lärarnas nyheter (2012) hämtat 131109 
7 Lärarnas nyheter (2012) hämtat 131109 
8 Lärarnas nyheter (2012) hämtat 131109 
9 Lärarförbundet (2011) sid. 44 
10 Villegas D-M (2012) sid. 2 
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skrivkonsten var passiv och inte tillät ett givande och tagande av det vardagliga talet. Detta kan 

jämföras med datorn och de nya smarta mobiltelefonerna idag.11  

Den första formen att organisera olika sorters lärande i människors liv har varit det oplanerade eller 

det icke organiserade lärandet som sker i människans vardagliga liv. Det är här som ett ömsesidigt 

utbyte av kunskap sker. Den andra formen av lärande som är mer organiserad, och är mer 

förknippad med skola påbörjades redan i de tidiga civilisationerna, som det gamla Mesopotamien. 

Här utvecklade man tidigt ett skriftspråk och skriften är något som tydligt förknippas med det 

organiserade lärandet som finns inom skola.12 Innan skriften kom, var sättet att föra kunskap vidare 

genom muntlig tradition och det betydde att människor var tvungna att lägga stor vikt vid att 

memorera olika fakta och berättelser, som gick i arv från den äldre generationen till den yngre om 

vartannat. När skriften kom behövde människorna inte längre lägga lika stor vikt vid att memorera 

information på det viset längre, då det gick att skriva ner berättelserna och läsa innantill.13 

Människan började tidigt att avbilda målningar på grottväggar, som en tidig form av 

kommunikation och därifrån har hon senare utvecklat skrivkonsten och tagit ett första steg i att 

skapa olika artefakter för att avbilda verkligheten. Från utvecklandet av skrivkonsten utvecklades 

också alfabetet, alltså en skrift baserad på enheter med olika ljud, där varje bokstav representerar 

ett ljud och tillsammans med andra bokstäver kan bilda sammanhängande, och meningsfulla ord.14 

Införandet av ett nytt skriftsystem, jämfört med tidigare när människan enbart kunde kommunicera 

muntligt med varandra bidrog till att vidga människans uppfattning om hennes omgivning. Det 

gick i och med skrivkonsten att läsa om olika platser, kanske ganska långt bort. Tidigare var 

människan knuten till muntlig tradition och bunden till att den hon pratade med fanns på samma 

plats.15 Det traditionella brevet, när människor började skriva brev till varandra medförde att 

människor kunde kommunicera över större geografiska avstånd med varandra. Detta har i vår tid 

utvecklats i och med internetanvändningen och funktionen att kunna skriva e-post som ersätter 

det traditionella brevet och gör det möjligt att kommunicera över ännu större geografiska ytor och 

dessutom betydligt snabbare. Den utvecklingen som skett på slutet med internettillgång, har gjort 

att våra möjligheter till att nå information är nästan oöverblickbar och något som kräver mycket av 

människan då vi måste omvandla information till kunskap. Människan måste hitta sätt att kunna 

värdera all den information som vi ständigt möts inför och förvandla till kunskap och något vi kan 

hantera och förhålla oss till.16 

I och med införandet av nya kulturella redskap för lärande har det alltid bemötts med olika åsikter. 

Precis som jag tidigare beskrivit, där Sokrates under antiken menade att skrivkonsten skulle förstöra 

människans minne och intellekt genom att det var en passiv form och människan skulle då kunna 

fuska till sig kunskap, har även senare artefakter också bemötts med kritiska åsikter. På 1800-talet 

introducerades griffeltavlan som hjälpmedel i matematik, och då menade en del kritiker att eleverna 

inte längre skulle få chans att öva sin huvudräkning. Senare har även andra bekanta artefakter 

                                                           
11 Villegas D-M (2012) sid. 2  
12 Säljö R m.fl. (2011) sid. 13-15,18-19 
13 Säljö R (2000) sid. 158,159 
14 Säljö R (2000) sid. 160-171 
15 Säljö R (2000) sid. 188 
16 Säljö R (2000) sid. 240-242 
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introducerats som hjälpmedel i skolan, som bl.a. filmen, bandspelaren, TV, datorn och nu också 

flera olika mobila enheter, som surfplattor och smartphones.17 

På 1980-talet, i och med den nya läroplanen (Lgr 80) infördes ett nytt ämne i skolan, nämligen 

datalära då man ansåg att detta skulle leda till nya arbetssätt i skolan och framförallt mot mer 

elevaktiva arbetssätt och tanken på att arbeta mer ämnesövergripande. Utvecklingen gick dock 

långsamt då bristen på datorer var mycket stor samt att kompetensen att hantera dem inte var 

tillräcklig. Till en början användes datorn främst som ett redskap för lärare men mot slutet av 1980-

talet förbättrades situationen något när Skolöverstyrelsen lade fram kopplingen mellan datorn och 

de samhällsorienterade ämnena.18 

Från och med 1990-talet gick digitaliseringen av skolan in i en ny fas, mycket genom bildandet av 

den nya myndigheten Skolverket som hade ett av sina första uppdrag inom IT-området. Internet 

introducerades 1994 uppmuntrades ofta till lokala projekt som skulle ge nya pedagogiska 

möjligheter. Vid mitten av 1990-talet hade knappt en femtedel av Sveriges grundskolor 

uppkoppling mot internet och uppkopplingen bestod då av ett modem som var kopplat till 

telefonen med väldigt låg hastighet.19 

 I slutet av 1990-talet gjordes den största IT-satsningen som hittills gjorts i svenska skolor, IT i 

skolan (ITiS) som bl.a. avser fler datorer till lärare men också ett mycket omfattande 

kompetensutvecklingsprogram.20 Andelen elever per dator har under 1990-talet och 2000-talets 

första decennium minskat avsevärt. 1993 fanns det i de kommunala grundskolorna 38 elever per 

datorer och bara till 1995 hade samma siffra minskat till 19. 1999 hade de kommunala 

grundskolorna i snitt 9,6 elever per dator och 2008 hade siffran minskat till 6,0 elever dator. De 

fristående grundskolorna är generellt sett bättre på att hålla fler datorer per elev än de kommunala. 

1995 hade dessa skolor 12 elever per dator och till 2008 hade siffran minskat till 4,5. Allra bäst är 

gymnasieskolorna, oavsett kommunala eller fristående där andelen elever per dator år 2008 låg på 

2,5 för de kommunala skolorna och 1,6 för de fristående.21 

När man sedan jämför Sveriges IT-satsning i skolan i förhållande till andra länder, visar det sig att 

2002 hade Sverige 14 datorer per 100 elever, klart lägre än de nordiska grannländerna Norge, 

Danmark och Finland men något högre än genomsnittet i EU. Till år 2006 hade Sverige ökat siffran 

från 14 till 17 datorer per 100 elever och knappat in på övriga nordiska länder, undantaget Norge. 

Dock hade Sverige halkat efter genomsnittet för OECD-länderna. 2009 hade Sverige klättrat 

ytterligare i datortäthet med 43 datorer per 100 elever men låg fortfarande klart efter genomsnittet 

för OECD-länderna och övriga nordiska grannländer.22 

Sett till lärares tillgång till datorer i skolan i en internationell jämförelse, gjord 2006 visar det sig att 

67,9 % av lärarna hade tillgång till dator, och då placerade sig Sverige även där klart efter övriga 

                                                           
17 Säljö R (2000) sid. 247,248 
18 Hylén J (2011) sid. 28-30 
19 Hylén J (2011) sid. 31-32 
20 Hylén J (2011) sid. 32 
21 Hylén J (2011) sid. 35 
22 Hylén J (2011) sid. 38-42 
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nordiska länder men också länder som Storbritannien och Nederländerna. Sverige hamnade dock 

högre än genomsnittet för EU. När lärarna fick fundera över upplevd IT-kompetens placerade sig 

dock Sverige bland de främsta tillsammans med Danmark och Storbritannien. 93,3% av lärarna i 

Sverige ansåg 2006 att de hade kompetens inom området, dock halkade Sverige klart efter 

genomsnittet när det gällde motivation att använda IT.23 

2.2. Smartphones i skolan 
Under de senaste åren har internetanvändningen ökat kraftigt, främst bland yngre i åldern 12 till 15 

år och det är mycket genom utvecklingen av så kallade smartphones. Av dessa ungdomar hade 78 

% en egen smartphone 2013, men för bara två år sedan var samma siffra för ungdomar i åldern 12-

15 år endast 5 %. Av alla ungdomar i åldern 12-15 år är det sociala nätverk som upptar den mesta 

internettiden, ungefär en tredjedel av den tid dessa ungdomar är ute på internet, är just på sociala 

nätverk och det är allra främst bland tjejerna som detta är tydligast, då de tycker sig bli mest 

delaktiga i det nya informationssamhället på det viset.24  

Den snabba spridningen av olika mobila enheter, som t.ex. smartphones, har medfört att nya 

digitala klyftor har spridit sig i samhället. Ofta beskrivs detta fenomen i pluralform, för att betona 

att detta inte är ett ensidigt problem, utan kan bero på många olika orsaker.25 Digitala klyftor har 

dock funnits i samhället sedan internet började sprida sig under 1990-talet. Då handlade det främst 

om skillnader i användning mellan olika inkomst-och utbildningsgrupper där det rörde sig om 

mellan 30-40 procentenheter medan siffrorna idag är betydligt lägre, och handlar om mindre än tio 

procentenheter.26 

Idag har de digitala klyftorna, i och med den mobila utvecklingen istället förändrats i och med att 

förutsättningarna att kunna koppla upp sig mot internet blivit lättare. Även om olika mobila enheter 

som smartphones och surfplattor är vanligare hos barn och ungdomar med föräldrar som har hög 

inkomst och hög utbildning, har skillnaderna minskat. Införskaffandet av smartphones är inte 

beroende av inkomst i större utsträckning, däremot märks att just surfplattor, som är i ett tidigare 

stadium är vanligare hos dem med hög inkomst.27 

När det kommer till Sveriges internetsatsning, i förhållande till andra länder har det visat sig att 

Sverige tillsammans med de övriga nordiska grannländerna ligger i topp i världen vid en jämförelse 

av hur många som har tillgång till och använder sig av internets möjligheter. Detta kan hänga 

samman med att de nordiska länderna är förhållandevis små till befolkningsmängd, jämfört med 

andra. Förutom Finland, och Singapore i Sydostasien, hamnar Sverige strax därefter på en tredje 

plats när det gäller att ta tillvara på den snabba IT-utveckling som idag sker.28  

Att Singapore hamnar högt vid ranking av vilka länder som är väl förberedda att ta tillvara på den 

snabba utvecklingen inom IT-området, kan förklaras med utbildningsdepartementets uppmaning 

                                                           
23 Hylén J (2011) sid. 43,44 
24 Findahl O (2013) sid. 5-7 
25 Samuelsson U (2014) sid. 8-9 
26 Findahl O (2013) sid. 55 
27 Findahl O (2013) sid. 55,56 
28 Findahl O (2013) sid. 65,66 
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till skolor att förbereda sig inför det nya århundradet. Detta genom träning på självstudier och 

kollaborativt lärande, som de menar är 1:1, alltså en digital enhet till alla elever. Dock framhålls att 

bärbara datorer inte är långsiktigt hållbart. Smartphones framhålls som mer hållbart rent 

kostnadsmässigt, och är dessutom mer i samklang med framväxten av mobil teknik, som 

dominerande faktor under kommande decennium.29  

3. Tidigare forskning 
Användningen av smartphones i skolsammanhang och undervisning är ett relativt nytt fenomen 

som tagit fart under de senaste åren, vilket gör att det fortfarande är ganska begränsat forskat kring. 

Om IT i skolan finns desto mer och jag ska här försöka ge ett urval av det som kan anses vara 

relevant för min egen studie. Nedan kommer jag, i två underrubriker att sammanfatta för den 

tidigare forskningen av IT och Smartphones i skolan. 

3.1. IT i skolan 
2006 utförde CMA (Centrum för marknadsanalys AB) på uppdrag av KK-styrelsen30 en rapport 

som riktar sig till grund- och gymnasieskolan kring attityder, tillgång och användning av IT i skolan. 

Urvalet innehöll 600 skolledare, drygt 1200 lärare och drygt 1200 elever med en jämn spridning 

över Sveriges län. Resultatet visar i stort att de flesta av eleverna och lärarna i undersökningen 

upplever IT som något positivt och att det finns flera fördelar med detta i skolarbetet.31 

En klar majoritet av eleverna och lärarna använder datorn någon gång i veckan eller oftare i skolan 

och under lektionstid. De flesta eleverna anser att deras lärares kunskaper om IT är tillräckliga men 

efter 2003 års undersökning har dessa siffror avstannat och 2006 är sifforna ungefär detsamma 

som 2003. Som kommunikationsmedel, har IT ökat kraftigt och 2002 använde 70 % av lärarna e-

post för att kommunicera med eleverna angående skolarbetet. Något färre, ungefär 60 % använde 

datorn och e-post 2002 för att kommunicera med föräldrar. År 2002 använde sig fler elever, ungefär 

tre fjärdedelar av IT för att kommunicera om skolarbete, framförallt vanligt var användningen av 

MSN/messenger och SMS.32 

I en rapport från 2013 gjord av Uttryck33, där nästan 2300 lärare svarat på frågor om datorer och 

digitala verktyg i undervisningen visar resultatet att det fortfarande finns stora brister inom 

området. De allra flesta lärare har idag tillgång till en egen dator, nästan 90 %, men fortfarande 

uppger en tiondel att de delar en dator med andra kollegor.34 

När det kommer till själva användningen av olika digitala verktyg i undervisningen blir skillnaderna 

större, där 43 % av lärarna menar att de använder datorn eller olika digitala verktyg varje dag medan 

                                                           
29 Norris m.fl. (2011) sid.  
30 KK-styrelsen är stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling och de arbetar med att stärka Sveriges 
konkurrenskraft genom att stödja forskning vid de nya högskolorna och olika kompetenshöjande insatser för 
näringslivet. De har sedan 1997 undersökt elevers, lärares och skolledares attityder, tillgång och användning av 
datorer och internet i skolan. 
31 CMA (2006) sid.3 
32 CMA (2006) sid.3 
33 Tidningen för lärare i de estetiska ämnena 
34 Lärarnas nyheter (2013) hämtat 131112 
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35 % menar att de sällan gör det. De flitigaste användarna av digitala verktyg i undervisningen bland 

lärare i estetiska ämnen är musiklärarna, där nästan 60 % av dem menar att de använder datorn 

varje dag. Det är mindre vanligt att eleverna arbetar med digitala verktyg, endast 17 % av lärarna i 

estetiska ämnen menar att deras elever arbetar digitalt dagligen.35 

En intressant iakttagelse är att, trots att musiklärarna är de flitigaste användarna av IT i 

undervisningen bland de estetiska ämnena, menar fler än hälften av dem att de sällan låter sina 

elever arbeta med digitala verktyg i undervisningen.36  

Det finns även stora brister på de så kallade en till en skolorna, där man satsat på en dator per elev. 

Drygt hälften av dessa lärare menar att deras elever använder digitala verktyg på lektionerna 

dagligen.37 

Skolverket gjorde under året 2013 en rapport som heter, It-användning och it-kompetens i skolan. Den 

är en uppföljning av ett uppdrag från regeringen i syfte att kartlägga hur kompetensen och 

användningen av datorer ser ut i Sveriges skolor. Rapporten har genomförts i både förskola, 

grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. För grundskola 

och gymnasieskolan har rapporten genomförts i form av gruppintervjuer av både elever, lärare och 

rektorer vid tio olika skolor.38 

Det huvudsakliga resultatet visar på att, även om tillgången till datorer har ökat kraftigt jämfört 

med 2008, finns fortfarande flera utvecklingsområden som bl.a. ett behov av kompetensutveckling 

hos många lärare. Dessutom består den huvudsakliga användningen datorer hos eleverna av 

informationssök och att skriva olika skrivuppgifter. Skillnaderna i datortillgång mellan kommunala 

grundskolor och friskolor är fortfarande väldigt stora, där friskolornas elever har en bättre 

datortillgång. Dessutom visar resultatet på att eleverna själva upplever sig vara bra på att använda 

datorn till att söka och presentera information, men de tycker att de är sämre att använda olika 

kalkylprogram.39 

I en avhandling från 2013, En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den 

digitaliserade skolan, presenterar författaren Håkan Fleischer, verksam vid Högskolan i Jönköping, 

hur satsningen på en till en påverkar elevernas lärande i skolan.40 

Syftet med den här studien var att studera hur satsningen av en dator per elev bidrar till elevernas 

lärande. Kunskapsbildningens karaktär och förhållanden i den svenska skolan har varit extra fokus 

för studien. Som en ytterligare aspekt på området har denna studie velat väcka reflektioner och 

bilda kunskap särskilt kring hur denna satsning kan som en produkt av kunskapssamhället påverka 

kunskapssynen i den svenska skolan som kunskapsbildningens kvalité och villkor.41 

                                                           
35 Lärarnas nyheter (2013) hämtat 131112 
36 Lärarnas nyheter (2013) hämtat 131112 
37 Lärarnas nyheter (2013) hämtat 131112 
38 Skolverket (2013) sid. 6 
39 Skolverket (2013) sid. 7,8,10–14 
40 Fleischer H (2013) sid. 1 
41 Fleischer H (2013) sid. 3,4 
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Avhandlingen bygger på fyra olika delstudier, som tillsammans syftar till att fördjupa kunskaper 

kring ovan beskrivna syfte. Den första delstudien tar sin utgångspunkt i att beskriva vår nuvarande 

förståelse av vad en till en innebär och vilken kunskap som den satsningen inneburit för både lärare 

och elever. Den andra studien utgår från Heideggers teori42, för att därmed försöka utveckla en 

alternativ ontologisk utgångspunkt som står i förhållande till de vanligt förekommande 

utgångspunkter som återfinns i den första studien.43 

Den tredje studien, tillsammans med den fjärde syftar till att undersöka kvaliteter i elevernas 

kunskapsbildning och hur elever förstår olika kunskapsuppgifter utifrån datorns roll i förhållande 

till satsningen på en till en.44 

Avhandlingens huvudsakliga resultat visar att i studie ett är det fyra av arton artiklar som visar på 

bredd, då de behandlar mer än sju olika aspekter av 1:1. De vanligaste aspekterna är 

undervisningsmetod, lärstrategi–eller lärstil, datorstödd kommunikation/interaktion/presentation 

och framsteg och skicklighet i informationssökning. Av de olika artiklarna fokuserade ingen på 

effekter på den verbala kommunikationen eller mobbing, stress eller psykosocial arbetsmiljö.45 

I relation till datoranvändning fokuserade en majoritet av artiklarna på mängden användning, som 

visar att datorn används i hög utsträckning men att det varierar väldigt kraftigt beroende på llärarens 

attityder till datorn. Det framkommer i resultatet fyra olika typer av användning som handlar om 

att utforska ämnesområden, att uttrycka sig genom olika officeprogram, att kommunicera med 

andra, alltså ett kollaborativt lärande och att organisera innehållet. Intressant är att ingen forskning 

i studien nämner användning av den sociala webben. Datorerna används främst för att organisera 

lärandet och att det sker en effektivisering genom 1:1 som gör att upplevelsen att lära upplevs av 

många som mer positiv. Överlag är det få problem som nämns, de problem som dock nämns 

handlar om en ojämn nivå i informationssökningen och plagiarism. Till sist nämns att elevernas 

olika betyg och testresultat tenderar att vagt utvecklas positivt genom en satsning på en till en.46 

Den andra delstudien visar på omvandlingen av internet från att vara en statisk web till en social 

web, där användaren själv kan kontrollera innehållet och skapa möjligheter till interaktion. Med 

utgångspunkt i Heideggers teori påpekas nödvändigheten i att se helheter och relationer mellan 

människa och värld med en klar utgångspunkt i människans så kallade ”i-världen-varo”. Analysen 

                                                           
42 Heideggers teori, utgår från studier av Martin Heidegger, som föddes 1889 och var en tysk filosof. Hans 
kanske mest kända verk, Varat och tiden, från 1927 räknas som en av 1900-talets mest betydande filosofiska 
verk. Där utvecklar Heidegger människans så kallade i-världen-varo, som handlar om att se likheter och 
relationer mellan människa och värld. De bindestreck som finns mellan dessa ord visar just på denna relation. 
Heidegger menar att människan är oupplösligt förenad med världen i sitt varande och att varje utforskande av 
mänskliga företeelser måste starta i frågan om vad det innebär att vara. Just att vara, menar Heidegger bland 
annat innebär att vara i ständig förbindelse med tingen runtomkring, där allt hänger samman med vartannat 
men också påverkar vartannat. Ett ting, menar han består bara av ett original och därefter uppstår flera kopior, 
ofta av mindre värde. De olika sätt som världen kan visa sig på, är enligt Heidegger tre, det första sättet är 
genom en fysisk representation, det andra genom tanke eller reflektion och det tredje handlar om olika tecken 
som pekar på något annat.  
43 Fleischer H (2013) sid. 4,5 
44 Fleischer H (2013) sid. 4,5 
45 Fleischer H (2013) sid. 69-70 
46 Fleischer H (2013) sid. 70-73 
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av delstudien fortskrider sedan med en betraktelse av de olika sätt världen kan visa sig på. Enligt 

Heidegger är detta genom en fysisk representation, en form av tanke eller reflektion eller olika 

tecken som visar på något annat. Resultatet visar att världen visar sig med annorlunda kvaliteter i 

termer av den sociala webben, ett så kallat stretchat förhållningssätt till kunskap.47  

Den tredje delstudien visar på åtta olika kategorier av upplevelser som är syntetiserade i två teman. 

Det första temat handlar om olika erfarenheter att bearbeta kunskapsbildningen och den är 

uppdelad i fyra kategorier som för det första handlar om en startpunkt och innefattar elevernas 

behov av att finna kända utgångspunkter för att själva kunna ge sig ut och söka kunskap. För det 

andra handlar det om en reflektion, som utgår från att eleverna förstår uppgiften som att de ska 

reflektera och överväga egna erfarenheter. Den tredje kategorin handlar om en utvärdering av 

informationskällorna, där det handlar om en förståelse för vikten av att värdera information på 

internet. Den fjärde, och sista kategorin i det första temat handlar om betydelsen av ett analogt 

läsande, där eleverna uppfattar det som att en till en leder till ett försämrat läsande, då stora mängder 

information ska läsas från skärmen.48 

Det andra temat, som framkommer i studien handlar erfarenheter av olika verktyg och en handling. 

Den första kategorin handlar om datorn som en rationell tidsbesparare, där eleverna uppskattar 

möjligheten att skriva på dator, då de flesta menar på möjligheten att spara tid samt att skapa 

estetiskt tilltalade resultat. Den andra kategorin handlar om användningen av sociala medier, där 

eleverna tar upp möjligheterna att arbeta gemensamt via den sociala webben utanför klassrummet 

genom att kontakta kompisar om frågor som rör olika uppgifter. Den tredje kategorin pekar på en 

flexibilitet, där eleverna upplever att datorn ger en flexibilitet och frihet, tack vare att den nya 

tekniken är transparent och ger nya möjligheter att arbeta i andra miljöer än skolan. Den fjärde och 

sista kategorin pekar på mentala utmaningar, där flera elever menar att datorn är ett stressmoment, 

antingen genom att de upplever uppgifter som mycket omfattande och något som inte kan lösas 

utan dator. En annan utmaning som eleverna uppger är svårigheter att motstå olika distraktioner 

som finns på internet, som t.ex sociala medier och då främst facebook.49 

Den fjärde, och sista delstudien som syftade till att undersöka olika kvaliteter i kunskapsbildningen 

när eleverna genomför en given uppgift vid en till en, gav tre kritiska perspektiv, som är inramning 

och samstämighet, logik och relativt avstånd. Dessa tre dimensioner presenterades inom ramen för 

tre kategorier där elevernas kunskap placerades på en yta-djup axel. Den första kategorin, 

ytorienterad kunskap, som var en av de vanligaste kategorierna pekar på utifrån den första kritiska 

dimensionen, inramning och samstämighet på en rad olika splittrade texter. I den andra 

dimensionen logik, hade eleverna enkla orsak-verkan resonemang och den tredje kritiska 

dimensionen menar att eleverna besvarar frågor i generella termer. Den andra kategorin, 

mellanorienterad kunskap visar eleverna upp en mer sammanhållen bild av sina kunskaper. 

Eleverna visar, inom den uppgift som låg till grund för den här studien i samhällskunskap en 

förmåga att kunna sätta familjen i ett sammanhang. De relaterar sina resonemang till familjen och 

en förståelse för att en verkan kan ha flera orsaker. I den minst förekommande kategorin, 

                                                           
47 Fleischer H (2013) sid. 73-75 
48 Fleischer H (2013) sid. 76-78 
49 Fleischer H (2013) sid. 78,79 
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djuporienterad kunskap kan eleverna sätta in familjen tydligare i ett sammanhang. Eleverna kan 

växla mellan del till helhet och till del igen. Dessutom kan eleverna ta familjens perspektiv, för att 

exempelvis diskutera den ekonomiska situationen utifrån deras perspektiv relaterat till samhället i 

stort.50 

Den andra delen i resultatet visar hur dessa tre kritiska dimensioner framträder i det kompletterade 

materialet, alltså föregående årskull som gjort samma uppgift men utanför ramen för en till en. Den 

första dimensionen, inramning och samstämmighet visar på en avsevärt mer sammantagen bild av 

uppgiften som helhet. Dimensionen logik, visar även den, precis som tidigare på enkla orsak-verkan 

resonemang men här framkommer också olika multipla orsak-verkan resonemang, genom antingen 

tes-antites resonemang eller olika följdverkande kedjor. Den tredje dimensionen, relativ distans, 

visar här en större närhet som en naturlig följd av förhöjd kunskapsnivå av den första 

dimensionen.51 

En annan, rapport gjord 2013, av Stockholms Universitet, på uppdrag av Nacka Kommun för att 

följa kommunens satsning på en till en datorer. Syftet var att få ökad kunskap hur arbetet med 

datorer integrerades i undervisningen och om det arbetet blev en del av lärmiljön.52 

Avhandlingen bygger på fyra olika delstudier som var och en syftar till att nå ökad kunskap kring 

det övergripande syftet. Den första delstudien bygger på videoobservationer från klassrumsmiljö, 

med elever från fyra klasser. Den andra delstudien bygger på fokusgruppsamtal med både lärare 

och rektorer, för att undersöka vilka utmaningar de ser med arbetet med en till en. Den tredje 

delstudien bygger på en enkätundersökning med elever, från åk 4 i grundskolan till gymnasiet. Den 

fjärde, och sista delstudien bygger på en system-och programanalys, som analyserar datorer och 

program som finns att tillgå i arbetet. Författarna väljer att avsluta varje delstudies resultatdel med 

rekommendationer till Nacka Kommun om hur de kan arbeta vidare med en till en.53 

Det huvudsakliga resultatet i delstudie ett, som byggde på videoobservationer med fyra klasser 

under tre år i ämnena Svenska, Matematik och SO, visar på en tydlig förändring av undervisning 

och lärande. Från att undervisningen har varit starkt lärobokcentrerad har lärarna mer gått över till 

att konstruera egna uppgifter utifrån en till en. Detta har lett till en ökad elevaktivitet på högstadiet 

och i de lägre åldrarna, då det individualiserade arbetet ökar. Lärarna tenderar dock ibland i 

undersökningen att gå tillbaka till ett mera analogt arbetsätt. Förändringsprocesser av detta slag har 

visat sig ta tid och lärarna måste få tid att anpassa sig för att detta ska kunna fungera som nationellt 

arbetsätt. De rekommendationer som forskargruppen, tillika författarna ger Kommunen är att ge 

lärarna tid och möjligheter att utveckla sina arbetsätt och metoder samt att kunna diskutera dessa 

typer av frågor med andra.54 

Resultatet av den andra delstudien, som byggde på fokusgruppsamtal med lärare och rektorer, 

visade på att lärarna ofta diskuterade frågor som rör praktiska saker, olika arbetsätt och resurser, 

                                                           
50 Fleischer H (2013) sid. 79-81 
51 Fleischer H (2013) sid. 81,82 
52 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 4 
53 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 4-7 
54 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 4-5 
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användning av datorer, lärande och kunskap utifrån en datoriserad lärmiljö, lärar-elevroll samt 

ledning och kommun. Dessa samtal handlade om allt från tips och trix vid användningen av datorer 

till att mer handla om vikten av att använda datorerna för att öppna upp klassrummet till det 

omgivande samhället.55 

När rektorerna samtalade handlade diskussionerna mer om lärarnas olika arbetsätt, organisering av 

undervisning, kunskapssyn och bedömning, skapa förutsättningar för goda lärmiljöer, praktiska 

saker, olika gränser som suddas ut vid en datoriserad lärmiljö samt rektorsrollen. Rektorerna menar 

att de arbetar på en förändring när det gäller att organisera och skapa förutsättningar för en 

kunskapsdelning på skolan.56 

Författarnas rekommendationer är att satsa mer på någon IT-pedagogtjänst eller liknande som är 

kunniga inom området och som lärarna kan diskutera tillsammans med. Författarna menar också 

att lärarna själva bör kunna vara administratör på egna datorer samt att fokus för lärarnas fortsatta 

diskussioner bör ha en pedagogisk och didaktisk plan, där diskussioner kring lärande och kunskap 

hamnar i fokus. Till sist menar de, att rektorerna bör inta en mycket central roll som en stark och 

visionär ledare på skolan.57 

I den tredje delstudien, som byggde på en enkätundersökning med elever från nio skolor, varav två 

gymnasieskolor och sju grundskolor i syfte att kartlägga eventuella förändringar i attityd till 

datoranvändning, visade det huvudsakliga resultatet att elevernas entusiasm till att använda datorer 

i undervisningen minskade för varje år. Enkätundersökningen genomfördes vid tre olika tillfällen 

och avtagandet av entusiasm var störst på gymnasiet. Författarnas olika rekommendationer till 

Kommunen här, var att fortsätta utvärdera elevernas attityder till datoranvändningen, utifrån frågor 

som rör resurser, hur datorerna används, motivation, koncentration och distraktion.58 

Program-och systemanalysen, som var den fjärde delstudien i avhandlingen, och syftade till att 

undersöka vilka datorprogram som eleverna har att tillgå i undervisningen, resulterade i en 

kartläggning av de olika programmen utifrån sex olika poler. Dessa poler var, för det första 

individuell-social, för det andra reflektion-icke-reflektion samt den tredje information-erfarenhet. 

Den första, individuell-social var av lägre omfattning och den tredje, information-erfarenhettäcks, 

enligt studien av de olika programmen, med andra ord de stödjer faktainhämtning och 

erfarenhetsbaserad kunskap. Författarna olika rekommendationer här, var att använda ramverket 

och programanalysen i en fortsatt diskussion på skolan kring olika program som installeras på 

datorerna i framtiden. Ifall Kommunen planerar på att försöka täcka in fler av polerna i framtiden 

bör fokus ligga på diskussioner kring lokalt installerade program, sajter och/eller applikationer. 

Eventuellt kanske kring ämnen och lyssna till olika signalvärden.59 

I en avhandling, Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital, gjord 2014 av 

Ulli Samuelsson, avdelningen för lärande och kommunikation, vid Högskolan i Jönköping för att 

                                                           
55 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 5-6 
56 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 6 
57 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 6 
58 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 6-7 
59 Åkerfeldt A m.fl. (2013) sid. 7 
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kritiskt kartlägga barn och ungdomars olika användning av IKT, och studien lyfter framförallt 

skolans roll i sammanhanget. Avhandlingen bygger på fyra olika delstudier samt en inledande del, 

som författaren valt att kalla ”kappa”. Författaren förenar där de olika delstudiernas resultat i en 

fördjupad analys genom att ta upp en del av de olika grundläggande begrepp som används i 

delstudierna men också genom att ta upp en fördjupad diskussion kring skolans uppdrag 

beträffande digital kompetens60 samt deras kompensatoriska uppdrag.61 

Avhandlingens olika studier är (1) att försöka ta fram 13-åringars olika användning av IKT, både 

under skoltid och på fritiden. De frågor som författaren vill försöka kartlägga handlar vilken tillgång 

till IKT elever har, vilken omfattning den används, till vad den används, elevernas värdering av den 

egna kompetensen samt deras attityder till att använda IKT.62 Den metod författaren valt att 

använda sig av, var en enkätundersökning för samtliga elever i åk 7 i en kommun deltog. Av de 

deltagande var det 276 elever, fördelade på två grundskolor. Av dessa svarade 262 elever, varav 3 

föll bort på grund av för få besvarade frågor. Det gjorde att till undersökningen fanns 259 elever, 

varav 129 pojkar och 130 flickor. Enkäten bestod av frågor med fasta svarsalternativ. För att 

författaren skulle kunna välja informanter till de senare intervjuerna var enkäten kodad, alltså 

samma ID-nummer placerades på ett försättsblad med namn på eleverna och själva svaren. 

Försättsbladet revs sedan av och förstördes. Eleverna fick information om att det bara var 

författaren som skulle kunna se information om elevernas svar. Detta genomfördes i december 

2007.63 

 (2) Göra en systematisk forskningsöversikt kring tidigare studier som gjorts inom ämnet digital 

(o)jämlikhet, ett intresse som av författaren växte efter analysen av den första studien och 

ungdomarnas olika användningsområden trädde fram.64 Den metod som författaren valt att 

                                                           
60 Digital kompetens kan definieras som förmåga att kunna använda internet och digital teknik för att stödja det 
egna yrkesutövandet. Det är ett nytt begrepp som kom fram med datorrevolution, dvs. med 
datormodernisering och IKT-verktygs utveckling. Hösten 2006 tog Europarådet och Europaparlamentet fram 
åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande, en av dem var digital kompetens. Detta innefattade allt från 
att kunna använda en dator och dess programvaror till att ha en kritisk och reflekterande attityd till IT. 
Användning av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och reflekterande attityd när det gäller 
information och ansvarsfull användning av interaktiva medier. Ett intresse för att engagera sig i olika grupper 
och nätverk för kulturella, sociala eller yrkesrelaterade ändamål stöder också den kompetensen. Enligt EU:s 
nyckelkompetenser definieras kompetens som en kombination av kunskap, färdighet och attityder till det 
aktuella området. Ur ett utbildningsperspektiv har, fem dimensioner av digital kompetens tagits fram och den 
första dimensionen handlar om kunskap i användning, dvs. en förtrogenhet i att kunna använda tekniken. Den 
andra dimensionen handlar om IKT som ett eget kunskapsfält, dvs. att förstå den digitala teknikens betydelse 
och roll i samhället, inte bara kunna använda den. Den tredje dimensionen, IKT i ämnen, syftar till att se de 
möjligheter som IKT skapar för ämnesundervisningen i skolan. Den fjärde dimensionen, IKT och lärstrategier, 
avser ämnet kopplat till övergripande lärstrategier, alltså inte strategier som är kopplade till enskilda ämnen 
eller teman. Den sista, och femte dimensionen, kulturell kompetens och digital bildning, syftar till att vara en 
överordnad reflektion, och integrerad i de övriga dimensionerna. Det handlar om att förstå hur lärande och 
identitetsutveckling sker i den moderna kulturen samt hur digital kompetens används i samhället och kunna 
reflektera över hur IKT påverkar kommunikativ och social kompetens och olika människors kritiska 
förhållningssätt. 
61 Samuelsson U (2014) sid. 3 
62 Samuelsson U (2014) sid. 4-5 
63 Samuelsson U (2014) sid. 51,52 
64 Samuelsson U (2014) sid. 60 
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använda här var i form av en systematisk forskningsöversikt för att kartlägga tidigare forskning 

inom ämnet.65 

 (3) Den studien gick ut på att göra uppföljande intervjuer, några år efter den första datainsamlingen 

för at få fördjupad kunskap om ungas skilda användningsområden. Dessutom ville författaren 

försöka se mönster och förstå digital (o)jämlikhet utifrån skilda teorier. Enligt Skolverket 2010, var 

informationssökning det vanligaste användningsområdet för IKT, och detta var något som hade 

särskilt fokus under intervjuerna.66 

(4) I takt med att författaren fick större förtrogenhet med ämnet, speciellt genom den systematiska 

forskningsöversikten i delstudie två, bekräftades också författarens syn på forskningsfältet, som 

något teoretiskt outvecklat. Författaren gick då tillbaka till de tidigare studierna och gjorde en ny 

analys. Den genomfördes med avsikt att pröva användbarheten i en teoretisk modell, och då 

gjordes en omtolkning och en mer teoretisk grundad analys.67 

Det huvudsakliga resultatet som avhandlingen visar är, i den första delstudien att de flesta elever 

har tillgång till och använder sig av IKT, både i skolan och hemmet.. Författaren har valt att 

presentera de olika eleverna i studien i tre kategorier av dagliganvändare, veckoanvändare och 

sällananvändare. Resultatet visar att en majoritet använder datorer i hemmet dagligen och i 

synnerhet pojkar. Dagliganvändningen av IKT är, under skoltid lägre än i hemmet. Det som 

datorerna i synnerhet används till är i form av sociala aktiviteter, spel och som mediaspelare på 

fritiden. På skloan uppger eleverna att datorn används i huvudsak till skolrelaterade uppgifter och 

det framkommer att det är övervägande del lärare som använder datorn dagligen i skolan. När 

eleverna fick värdera sin kompetens av IKT, såg dagliganvändarna sig som väldigt duktiga men att 

de efterfrågade grundläggande kunskaper som ordbehandling och att hantera e-post. Framförallt 

var det veckoanvändarna som menade på att deras kunskap i synnerhet kommer från deras lärare. 

Den tredje gruppen av användare, sällananvändarna, var den grupp som främst efterfrågade 

kunskaper i ordbehandling och informationssökning, samtidigt som det var de kunskaper som 

dessa elever ansåg sig vara bäst i att hantera. Elevernas attityder till IKT-användning var positiv 

och framförallt gäller det de elever som använder datorn ofta. Överlag är pojkarna mer positivt 

inställda till digital kompetens än flickorna men att flickorna var mer positivt inställda till just 

internet.68 

I den andra delstudien framkom 1 678 artiklar, varav 182 var relevanta för att studera i fulltext. Till 

de olika stegen i denna bedömning användes en webbaserad databas (EPPI-reviewer) för kodning 

av materialet. När denna bedömning var gjord, återstod 30 artiklar som uppfyllde krav för 

empiriska studier inom ämnet. Författaren valde sedan att analysera dessa artiklar, utifrån olika 

frågeställningar som rörde vilken karaktär de olika empiriska bevisen hade, vilka teoretiska 

perspektiv och forskare som dominerar forskningsfältet, vanliga länder som ofta kommer i fokus 
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för forskning, olika sammanhang som studierna genomförts i, de olika forskningsresultaten samt 

eventuella likheter och olikheter som går att finna i resultaten.69 

Resultatet från denna analys, visar på omfattande kvantitativa studier, där olika 

enkätundersökningar med elever i fokus är den vanligaste metoden för studier. Den mesta 

forskning har genomförts i ett enskilt land, vanligen USA. Av de olika artiklarna är det endast två 

fall som visar på jämförande studier mellan länder, och då från OECD:s internationella elevstudie, 

PISA. De olika teoretiska perspektiv, som författaren kunde urskilja från artiklarna handlade om 

socioekonomisk status, och då till exempel om olika kapitalteorier samt om kunskapsklyftor, om 

läs-och skrivkunnighet i olika former samt olika genusteorier. De olika kontexter som författaren 

kunde urskilja i artiklarna, handlade om att de olika informanterna i de olika studierna ofta 

representerade ett urval för en hel nation eller region inom landet eller grupper utifrån olika 

socioekonomiska faktorer. Av dessa olika val av informanter kunde författaren sedan placera i tre 

huvudinriktningar som handlade om informantgrupper bestående av ett representativt urval, 

informanter som i förväg definierades som tillhörande av en socialt gynnad eller missgynnad 

kategori, eller tre, informanter som definierades som tillhörande olika grupper för att kunna göra 

olika jämförelser.70 

De olika forskningsresultaten, som framkommer i de olika artiklarna visar att olika former av 

digitala ojämlikheter förekommer i flera utvecklade länder, och dessa ojämlikheter är relaterade till 

socioekonomisk status, kön och/eller etnicitet. De olika socioekonomiska faktorerna kunde visa 

sig olika beroende på olika sammanhang.71 

Resultatet från den tredje delstudien, som handlade om uppföljande intervjuer från den första 

delstudiens enkätundersökning och som syftade till att få en fördjupad kunskap kring ungas skilda 

användningsområden av IKT, visade att de olika erfarenheterna från skolans IKT-undervisning 

samt informationssökning, främst var kopplad till olika schemalagda händelser eller aktiviteter där 

eleverna efter dessa moment förväntades kunna använda IKT. När det gällde informationssökning, 

var det främst i form av att lärare rekommenderat olika sidor som var godkända att använda och 

vilka som inte var det. Resultatet visade på olika kompetensskillnader i informationssökningen, 

som kunde yttra sig i form av tre olika grupper av användare. Den första gruppen elever var 

innehållsfokuserade, alltså de sökte fram olika sidor som de ansåg ge relevant fakta till det ämne de 

skulle skriva om, var faktan bra, nöjde sig eleverna med detta. Den andra gruppen elever, gjorde en 

sökning, precis som den första gruppen men valde dessutom att försöka förhålla sig kritisk till 

informationen genom att jämföra flera olika sidor, och om samma fakta förekom på flera olika 

sidor, ansåg de informationen som relevant. Den tredje gruppen av elever, valde att inleda sin 

informationssökning genom att göra en värdering av själva källan för sedan fortsätta sökningen, 

exempelvis kunde detta yttra sig i form av nationalencyklopedins hemsida, för att få en första 

grundläggande fakta och sedan gjordes nya sökningar utifrån att värdera informationen genom 

exempelvis vem som var ansvarig utgivare och så vidare. När det kommer till interaktionen mellan 

kompetens, attityd och utbildning, skiljer sig eleverna åt beroende på val av gymnasieutbildning. 
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De elever som var innehållsfokuserade i sin informationssökning var ofta elever från 

yrkesförberedande program, och de var ofta kritiska till datoranvändningen i skolan, även i de fall 

de fått en egen dator av skolan. Dessa elever använder sina datorer till skolarbete samt till nöjen 

men kan inte riktigt förstå vikten av datoranvändning och vad det ska leda till. Av de elever som 

använder sig av ett jämförande sätt att söka information, var det från både yrkes-och 

studieförberedande program. De använder sina datorer ofta i undervisningen till olika saker och är 

ofta kritiska till lärare som inte integrerat datorerna i undervisningen. Den tredje gruppen elever, 

som fokuserade på själva källan, för att värdera informationen, var i hög utsträckning elever från 

studieförberedande program. Dessa elever hade, ofta ett mer reflekterande och kritiskt 

förhållningssätt till datorerna, och använde datorerna till vad som gynnade dem mest i 

utbildningshänseende. Ofta var det höga betyg som var i fokus och eleverna hade därför lättare att 

avstå från olika distraktioner som de ansåg missgynna studierna, exempel på detta kunde ofta vara 

i form av sociala medier, som exempelvis facebook.72 

Den fjärde delstudiens resultat, som syftade till att göra en omtolkning av tidigare analys, för att 

pröva användbarheten i en teoretisk modell, visade för det första att graden av tekniskt kapital var 

ojämnt fördelad. Detta var speciellt tydligt innan eleverna började gymnasiet och fick en bärbar 

dator tilldelad sig av skolan. Den datorn ersatte för vissa redan en befintlig dator men för andra var 

det problem med bristande uppkoppling mot internet i hemmet som var ett problem att använda 

datorerna fullt ut. Författaren kunde inte fastställa något statistiskt samband mellan tekniskt kapital, 

social bakgrund och elevernas val av olika gymnasieutbildning men kunde se att ingen av de pojkar 

som gick ett mansdominerat yrkesprogram, som ur ett utbildningssociologiskt perspektiv anses ha 

låg status hade högt tekniskt kapital. Omvänt hade inte heller elever från program med hög status, 

ur ett sådant perspektiv lågt tekniskt kapital.73 

 

3.2. Smartphones i skolsammanhang 
Lung- Hsiang Wong och Chee-Kit Looi, verksamma vid Learning Sciences laboratory vid National 

institute of education i Singapore talar i sin rapport, What seams do we remove in mobile-assisted seamless 

learning? från 2011 om seamless learning som integrerar flera olika erfarenheter av lärande. Bland 

annat innefattar detta formellt och informellt lärande, individuellt och socialt lärande samt lärande 

i den fysiska världen och den digitala världen.74 Författarna vill med sin rapport vidare undersöka 

en ”sömlös” eller gränsöverskridande inlärningsmodell genom en eller flera mobila enheter per elev 

och dess potentiella vägar att sätta det i praktiken. Författarna har i studien identifierat tio olika 

dimensioner som de menar karaktäriserar denna modell, och som de menar att man kan använda 

för att identifiera olika forskningsluckor inom det aktuella området. Dessa kan man sedan använda 

för att fylla de luckor där begränsningarna för det egna problemet ligger, genom att använda en rad 

forskningsbaserade bevis kan man komma åt den egna problematiken.75  

                                                           
72 Samuelsson U (2014) sid. 77-80 
73 Samuelsson U (2014) sid. 81-85 
74 Wong L-H, Looi C-K (2011) sid. 2364 
75 Wong L-H, Looi C-K (2011) sid. 2364-2366 



 
 

22 
 
 

De olika identifierade dimensionerna handlar för det första om att omfatta formellt och informellt 

lärande, där formellt lärande vanligtvis varit begränsad till klassrummet till informellt lärande för 

att skapa möjligheter för lärande utanför skolan utifrån initiativ taget från elevens egna intressen 

för lärande. Detta handlar om hur man kan integrera två typer av lärande, istället för att se den 

mobila uppkopplingen som ett hot mot formellt lärande.76 

Den andra dimensionen handlar om att omfatta personligt och socialt lärande genom att använda 

elevens egna mobila enheter där eleven kan ta hem skolarbete och föräldrar kan bli delaktiga i 

elevens lärande genom dessa enheter, utan att eleven arbetar för mycket på deras egen hand. Den 

tredje, och den fjärde dimensionen går in i varandra och handlar om lärande över tid och rum, där 

alltfler mobila enheter jämfört med den tidigare utvecklingen med datorer medför att lärande kan 

ses som en process som är tillgänglig närsomhelst och varsomhelst hela tiden.77  

Den femte och den sjätte dimensionen följer på de föregående två, om att tillgången till kunskap 

är något som finns med hela tiden. Då den femte dimensionen fokuserar på att ge och ta av 

information på internet under det att lärandet tar plats, fokuserar den sjätte dimensionen på den 

hela lärandeprocessen som överbryggar den fysiska och den digitala världen. Den sjunde 

dimensionen handlar om en kombinerad användning av flera olika mobila enheter, som 

smartphones, laptops och Ipad. De lyfter fram en lärandeplattform för mobila enheter som tagits 

fram, där olika lärare kan träffas online och samtala och byta erfarenheter med varandra, oavsett 

mobil enhet. Tanken är att undervisningen inte ska avbrytas även om lärare flyttar från olika platser 

eller om undervisningsmiljön förändras. Den åttonde dimensionen, som författarna identifierat 

handlar om ett gränsöverskridande byte mellan flera olika inlärningsuppgifter, där eleverna tenderar 

att fokusera på olika digitala enheter som datorskärm, smartphones etc. under kortare perioder. 

Den näst sista dimensionen fokuserar på en kunskapssyntes och förvärvandet av de färdigheter 

som krävs för denna syntes.. Författarna har i sin analys inkluderat tre överlappande former av 

kunskapssynteser som är tidigare och ny kunskap, flera nivåer eller steg av tankeförmåga och mång-

disciplinärt tänkande. Den sista dimensionen handlar om att överbrygga flera olika pedagogiska 

eller lärmodeller.78 

I en artikel, “I don´t think I would be where I am right now”. Pupil perspectives on using mobile devices for 

learning, från 2013 av Ros Walker som handlar om elevers användning av flera olika mobila enheter, 

exempelvis smartphones i skolan, gjord i två klasser vid två olika skolor i England. Författaren 

beskriver det som att skolor bör tillåta användning av smartphones och konsekvent uppmuntra 

eleverna att använda den för lärandet. Vid den ena skolan som enkätstudien gjordes tilläts eleverna 

att använda sina mobila enheter, exempelvis smartphones som hjälpmedel medan den andra skolan 

förbjöd användningen av smartphones. Det huvudsakliga resultatet visade att, även om 

användningen av mobiltelefoner var betydligt vanligare vid den skola som tillät eleverna att använda 

dessa så användes den även hos eleverna vid den andra skolan.79 Eleverna menar att tillgången till 

dessa enheter leder till större motivation, kreativt arbetssätt och variationsrikt och att de får en 
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annan sorts feedback från deras lärare som gör att de kommer närmare lärarna samt att 

klassrumsundervisningen har utvecklats.80 

I en rapport från 2013, Svenskarna och internet, gjord av stiftelsen för internetinfrastruktur81, 

presenterar författaren Olle Findahl en nulägesbeskrivning av svenskarnas medie-och 

internetvanor. Det huvudsakliga resultatet visar på att användningen av internet har stabiliserats 

under senare år. Utvecklingen ökar inte längre lika som tidigare, utan idag är det istället den mobila 

boomen som tagit fart. Alltfler har idag tillgång till internet via så kallade smartphones eller andra 

mobila enheter och det är framför allt barn och ungdomar som tagit till sig av den nya tekniken. 

Resultatet visar också att den här nya tekniken har skapat nya digitala klyftor jämfört med tidigare, 

då det framförallt är barn och ungdomar som driver på utvecklingen och som ofta kräver de allra 

senaste mobiltelefonerna. Detta medför att det ofta är barn med högutbildade och välavlönade 

föräldrar som i väldigt hög utsträckning kan använda sig av tekniken och koppla upp sig mot 

internet i många olika sammanhang. Bland barn med lågutbildade och/eller lägre inkomst är siffran 

betydligt lägre.82 

Resultatet visar också att, det som ungdomar i åldrarna 12-15 år framförallt gör på internet är att 

ta del av olika sociala medier, och här är det facebook som är störst. En majoritet av dessa 

ungdomar menar också att internet har blivit en minst lika viktig del i deras privatliv, som deras 

studier. Av dessa ungdomar, i åldrarna 12-15 år är det framförallt tjejerna som är de flitigaste 

besökarna av sociala medier, då en del i det tycks vara att de blir mer delaktiga i det nya 

informationssamhälle som vuxit fram.83 

Författaren Maritha Olsson, har i en magisteruppsats från 2011, Lärarens upplevelse av elevernas 

mobiltelefonanvändning i klassrummet – en fallstudie, valt att undersöka hur lärare ser på elevernas 

mobiltelefonanvändning i klassrummet. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur 

mobiltelefonen, men också varför den, enligt lärarna skapar motsättningar i 

klassrumsverksamheten.84 

Det huvudsakliga resultatet som författaren kommit fram till har hon valt att kategorisera i olika 

rubriker som handlar mobiltelefonanvändning, förhållningssätt till regler, attityder och inställning 

samt utveckling och mål. Detta resultat visar huvudsakligen på att lärarna menar att antingen äger 

eleverna en egen mobiltelefon och använder den utan att störa undervisningen eller, i en del fall 

där den används till störande moment. I vissa fall menar lärarna att eleverna inte använder sin 

mobiltelefon alls under lektionerna eller att de inte äger någon telefon alls.85 Det framkommer olika 

förhållningssätt till mobiltelefonerna i undervisningen, som att man tolkar skolans regler till 

användningen av dessa artefakter olika.86 De flesta lärare menar dock att eleverna måste lära sig att 
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anpassa sig till olika situationer. De flesta lärare menar att mobiltelefonen är en störande artefakt, 

då den lätt kan användas till fel syften. Endast ett fåtal av lärarna menar att mobiltelefonen bör 

förbjudas helt, då de flesta är överens om att detta inte skulle lösa de problem som finns men att 

eleverna måste lära sig att ta ett eget ansvar angående användningen av mobiltelefonen under 

lektionstid. Lärarna i studien har olika åsikter när det gäller mobiltelefonens framtid som ett 

effektivt verktyg i undervisningen, då en del menar att den enbart är ett störande moment medan 

andra anser att den kan vara bra vid rätt användning.87 

I en artikel gjord 2011, vid Virginia Tech av författarna Jules White, docent vid Bradleyinstitutionen 

för system- och datateknik vid Virginia tech och Hamilton Turner, doktorand vid avdelningen för 

elektro-och datorteknik vid Virginia tech, presenterar de båda en kurs som använder sig av 

smartphones som lärplattform för databehandling.88 

Artikeln syftar till att beskriva den nätverksapplikationsdesignkurs vid Virginia tech som använder 

just smartphones som lärplattform. De presenterar i artikeln olika utmaningar som de mötte när 

de utformade kursen samt vilka förväntningar och grad av självständigt arbete hos studenterna 

utanför klassrummet.89 

De olika erfarenheter och resultat av analys hos studenternas lärande, visar att smartphones har 

betydande potential för att förbättra ett självstyrt lärande hos studenter utanför klassrummet.90 

En artikel, gjord 2011 av författarna Cathleen Norris, professor vid högskolan för kommunikation 

vid Universitet i Norra Texas, Akhlaq Hossain, doktorand vid högskolan för kommunikation vid 

Universitet i Norra Texas och Elliot Soloway, professor vid högskolan för teknik vid Universitet i 

Michigan, presenterar bevis för att spelar en viktig roll för lärande.91 

Syftet med artikeln var att presentera bevis från klassrum i Singapore till New Jersey, som visar just 

det att olika mobila enheter, som smartphones spelar en mycket viktig och central roll för lärande. 

Författarna väljer att beskriva detta utifrån den första vågen av en till en, som handlar om datorn 

som komplement. Här beskrivs den satsning av en till en i USA, som påbörjades 2005 och som 

delstaten Maine var först att prova på. Författarna lyfter sedan en artikel, som publicerades i New 

York Times 2007, som handlar om att skolor runt om i landet började skippa de bärbara datorerna 

då de inte såg att dessa bidrog till resultat. Den artikeln lyfte upp två huvudsakliga skäl till den 

kraftiga minskningen av betydelsen av bärbara datorer. Den första var att det inte fanns någon 

utbildningsmjukvara per elev, och det andra skälet var att lärarna inte var förberedda med 

nödvändig utvecklingssupport för att kunna överföra det existerande lärandet med papper och 

penna till de nya framstegen med nya bärbara datorer.92 

                                                           
87 Olsson M (2011) sid. 18-20 
88 White J, Turner H (2011) sid. 82 
89 White J, Turner H (2011) sid. 82-86 
90 White J, Turner H (2011) sid. 86 
91 Norris C m.fl. (2011) sid. 18 
92 Norris C m.fl. (2011) sid. 18-19 
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Datorn som en nödvändighet, eller den andra vågen av en till en, som författarna kallar det handlar 

om datoranvändning som en nödvändnighet för en ökad elevprestation.93 I projektet RED94, har 

nära tusen skolor undersökts med varierande studentsammansättningar och olika teknikintegration. 

De nyckelresultat som framkommer där handlar om att användning av en till en fastän det inte är 

fullständigt implementerat på skolan inte har någon större effekt jämfört med att använda ett bord 

med hjul, som har ett antal bärbara datorer för utlåning och som rullas in vid lektionerna eller att 

använda datasalar eller annat. Detta är anmärkningsvärt med tanke på den stora kostnad det medför 

skolor att köpa in en dator per elev.95 

Författarna väljer att beskriva skolor i Singapore, som använder sig av smartphones i 

undervisningen. Denna fallstudie är baserad utifrån att elever i Singapore tenderar att göra höga 

resultat internationellt sett, och utbildningsdepartementet uppmuntrar skolor att förbereda sig för 

det 21:a århundradet genom att ta till sig av olika färdigheter som är nödvändiga för det nya 

århundradet. Detta kan vara olika former av självstudier samt kollaborativt lärande och det betyder 

att en till en är en nödvändighet men bärbara datorer till alla elever är inte en hållbar utveckling, 

det är däremot smartphones. Dessa bärbara enheter är mer hållbart, både rent kostnadsmässigt 

men de är också mer i samklang med framväxten av mobil teknik som dominerande faktor för det 

kommande decenniet.96  

Dr. Chee-Kit Looi, har tillsammans med medarbetare vid nationella lärarhögskolan i Singapore, 

samt en rektor och lärare vid grundskolan Nan Chiau arbetat med att, för det första omarbeta 

forskningen kring smartphones för att kunna dra full nytta av dessa mobila enheter. Dessutom har 

de, valt att försöka genomföra frågebaserade undervisningsstrategier som stödjer ministeriets mål 

att ta till sig olika färdigheter som är nödvändiga för det nya århundradet samt försöka spåra 

effekterna av denna förändring på elevprestation. Eleverna vid Nan Chiau, tillhandahölls en varsin 

smart telefon under läsåret 2008-2009 av Go Know Inc.97 Detta gjorde det möjligt för eleverna att 

använda dessa mobila enheter och vara uppkopplad under hela lektionen. Det eleverna använder 

sina smartphones till i hemmet, alltså utanför skoltid, var i grunden samma sak som de gör i skolan. 

De smarta telefonernas olika funktioner möjliggör för eleverna att koppla abstrakta saker under 

lektionen till konkreta saker i deras hemmiljö och världen. Detta kan eleverna göra genom att till 

exempel använda kameran i telefonen för att fotografera olika saker i sin hemmiljö för att sedan ta 

tillbaka till skolan för att diskutera.98 

Avslutningsvis beskriver författarna varför den nya tekniken spelar en viktig roll för lärande, och 

vad som skiljer smartphones från bärbara datorer. Enligt författarna är det, framförallt två 

                                                           
93 Norris C m.fl. (2011) sid. 19 
94 Projektet RED, Revolutionizing education, eller revolutionerande utbildning, är grundat av tre olika 
undersökningsorganisationer, The Greaves group, The Hayes connection och One- to- one-institute, i syfte att 
undersöka hur effektiv implementering av olika teknologier kan markant öka elevers prestationer. 
95 Norris C m.fl. (2011) sid. 19,20 
96 Norris C m.fl. (2011) sid. 20 
97 Go Know Inc. grundades av två av författarna till artikeln, Cathleen Norris och Elliot Soloway. Det är den 
ledande programvaran för mobilt lärande applikationer, processer och system för smartphones och mobila 
enheter.  Det är den programvaran som används vid grundskolan Nan Chiau i Singapore men också många 
andra skolor i USA.  
98 Norris C m.fl. (2011) sid. 21 
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egenskaper, för det första handlar det om bärbarhet och något som alltid kan vara närvarande. 

Alltså, smartphones är mer bärbara till skillnad mot de bärbara datorerna, som också är flyttbara 

men inte bärbara så som smartphones är. Dessa mobila enheter kan eleverna alltid ha med sig och 

lätt använda för att ställa frågor och sköta skolarbetet med.99 

Den andra egenskapen är respekt och upprättelse, med det avser författarna att många elever idag, 

som är en del av den digitala generationen använder sina smartphones i väldigt hög utsträckning 

utanför klassrummet. Detta då flertalet av de unga anser att användningen av smartphones till 

skolarbete utanför klassrummet är en mycket god idé för lärandeprocessen och för ökad förståelse. 

Många lärare väljer dock att förbjuda användningen av dessa mobila enheter, då de anser att 

användningen inte är ändamålsenliga. Lärare anser att smartphones är något som leder till hinder 

för inlärning, då eleverna lätt kan fastna i annat, som till exempel sociala medier eller spel. När en 

del lärare till sist väljer att släppa in användningen av smartphones i klassrummet, som ett 

pedagogiskt hjälpmedel, menar författarna att det ger eleverna en upprättelse om att de hade rätt 

och lärarna hade fel. Smartphones är en god idé, som faktiskt leder till en ökad förståelse.100  

Författarna lyfter fram olika bevis för att användningen av smartphones i klassrummet, faktiskt 

fungerar som ett hjälpmedel. Dessa bevis är hämtade från olika klassrum där eleverna tillåtits 

använda sina smartphones och det kan vara i form av att lärare ser att eleverna gör sina 

skoluppgifter i tid när de använder sina smartphones. Eleverna kan göra sina uppgifter i vilka 

miljöer de vill och är inte förpassade att göra uppgifterna i skolan eller där de har en dator. Andra 

exempel där användningen av smartphones har visat sig fungera är bland elever i behov av särskilt 

stöd. Lärare menar att en elev med autism som har svårigheter att uttrycka sig med papper och 

penna faktiskt klarar av att skriva och uttrycka sig om eleven får använda sin smartphone.101 

En artikel, gjord 2011, Smartphones as smart pedagogical tools: Implications for smartphones as U-

learning devices, av författarna Shin Dong-Hee och Shin Youn-Joo, båda verksamma vid 

avdelningen för interaktionsvetenskap samt Choo Hyunseung, verksam vid avdelningen för 

elektronik- och datorteknik samt Beom Khisu, verksam vid avdelningen för journalistik och 

masskommunikation. Samtliga författare är dock verksamma vid Universitet Sungkyunkwan i 

Sydkorea.102 

I artikeln vill författarna försöka förstå de fundamentala faktorer som påverkar användarnas 

avsikter att ständigt använda smartphones som ett allestädes närvarande lärverktyg. De undersöker 

konsumenternas upplevelser av lärande med smarta mobiltelefoner för att se utvecklingsområden. 

                                                           
99 Norris C m.fl. (2011) sid. 23 
100 Norris C m.fl. (2011) sid. 23 
101 Norris C m.fl. (2011) sid. 24 
102 Shin D-H m.fl. (2011) sid. 2207 
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Författarna använder en föreslagen forskningsmodell, UTAUT103, för acceptans och användning 

av smartphones vid lärande.104  

Det huvudsakliga resultatet bekräftar de betydande roller hos användarnas kognitiva uppfattningar 

men belyser också möjligheterna att smartphones kan fungera som möjliggörare ett allestädes 

närvarande lärverktyg. Här kan användare använda telefonerna både som ett 

telekommunikationsverktyg men också som ett verktyg för lärande som alltid finns närvarande i 

olika miljöer, bortom klassrummet.105 

Den föreslagna modellen samlar olika befintlig forskning om smartphones och ger ett viktigt 

kluster av föregångare till eventuell teknikacceptans, via konstruktioner med fortsatt avsikt att 

använda de smarta telefonerna som ett allestädes närvarande lärverktyg.106 

Dessutom visar resultatet att använda upplevd användbarhet och upplevd kvalité med 

smartphones, skulle kunna vara värdefullt i förlängningen som ett verktyg för lärande i olika miljöer. 

Denna metod har dessutom visat sig vara inflytelserik i att kunna förutsäga attityder och 

beteendemässiga avsikter hos användarna av smarrtphones.107 

3.3. En sammanfattning 
Digitaliseringen av den svenska skolan har kommit ganska långt. Nu har de flesta lärare tillgång till 

en egen dator på arbetet och alltfler skolor genomför en s.k. 1:1 satsning, alltså en dator per elev. 

Dock finns fortfarande ett stort behov av kompetensutveckling, då många lärare uppger att de 

sällan använder dator i undervisningen och att användningen då främst handlar om 

informationssök. Skolan har starkt utvecklats från att vara lärobokscentrerad till att lärare 

konstruerar egna uppgifter utifrån 1:1 och det i sin tur har lett till en ökad elev aktivitet. 

Många elever menar att deras lärare använder IT dagligen och att deras lärares kunskaper om IT är 

tillräckliga. När elever beskriver vad de själva använder datorn till handlar det främst om sociala 

aktiviteter och de efterfrågar ofta mer kunskaper i ordbehandling samt att kunna hantera e-post. 

På senare år har mobiltelefoner blivit allt vanligare, och då främst s.k. smartphones och något som 

används flitigt av eleverna. Många elever menar att tillgången till dessa enheter är positiv och leder 

till ökad motivation och kreativt arbetssätt. Många elever menar att i de fall de tillåts använda 

mobiltelefonerna kan det också leda till en annan sorts feedback från lärarna som gör att de får en 

bättre elev-lärarrelation.  

                                                           
103 Modellen UTAUT (Unified theory of acceptance and use of technology) eller samlad teori om acceptans och 
användning av teknologi, syftar till att förklara användarnas avsikter att använda ett informationssystem och 
ett efterföljande användarbeteende. Modellen består av fyra nyckelkomponenter, där den första handlar om 
en förväntad prestation, den andra om förväntad ansträngning. Den tredje nyckelkomponenten syftar till social 
påverkan, och den sista komponenten avser underlättningsförhållanden, vilka tillsammans avser att förklara 
acceptansen av smartphones användning.  
104 Shin D-H m.fl. (2011) sid. 2207-2208 
105 Shin D-H m.fl. (2011) sid. 2210-2212 
106 Shin D-H m.fl. (2011) sid. 2211-2212 
107 Shin D-H m.fl. (2011) sid. 2212 
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Forskning visar på smartphones som mer i samklang med samtiden och menar att det dessutom är 

mer kostnadsmässigt hållbart för skolor. Exempel kan tas från Singapore som tagit till sig den 

digitala tekniken med smartphones på ett bra sätt och menar att elever kan koppla abstrakta saker 

i skolan och klassrummet till mer konkreta saker i hemmiljö och fotografera detta, för att sedan ta 

tillbaka det till skolan för diskussion. 

Det är dessutom enklare att ta med sig smartphones mellan platser, då dessa mobila enheter är mer 

bärbara än datorer. En god idé som lyfts fram är att ett tillåtande av mobiltelefoner kan leda till en 

ökad respekt och upprättelse och till sist en ökad förståelse, då lärare möter eleverna i deras egen 

miljö som de är bekant med, istället för att totalförbjuda mobiltelefoner. Lärare har då gett eleverna 

enacceptans.   

4. Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är tredelat, för det första handlar det om att studera elevers 

användning av datorer och smartphones i skolsammanhang, med en klar betoning på smartphones 

som digitalt hjälpmedel.  

Den andra delen handlar om hur lärare använder olika digitala hjälpmedel, som datorer och 

smartphones i skolan. Den tredje delen handlar om att undersöka hur några lärare ser på elevernas 

användning av datorer och mobiltelefoner i skolan.  

4.1. Frågeställningar 

 Hur använder elever datorer och smartphones i skolan, enligt elever själva? 

 Hur beskriver lärare datorer och smartphones i skolan? 

 Hur uppfattar olika lärare elevernas användning av smartphones? 

 

4.2. Avgränsningar 
Jag har, till detta examensarbete valt att avgränsa mig till elevernas dator-och 

mobiltelefonanvändning i skolan. Med det avses deras användning både i och utanför lektionstid i 

skolan samt eventuell användning av smartphones vid transport till och från skolan. Dessutom har 

jag valt att undersöka hur de uppfattar tillgången på datorer i skolan och vilka ämnen som de 

vanligtvis använder datorer och smartphones för inlärning och hur de då använder den. Jag har 

också valt att undersöka hur eleverna uppfattar lärarnas kunskaper om datorer och smartphones 

och i vilken grad de tycker att de får hjälp vid denna användning. 

Den andra delen av undersökningen handlar om hur lärare uppfattar sin egen kunskap om datorer 

och smartphones i undervisningen och i vilken utsträckning de själva använder olika digitala 

hjälpmedel samt tillåter eleverna att använda dessa. Dessutom vill jag undersöka hur de uppfattar 

elevernas användning av digitala hjälpmedel. 



 
 

29 
 
 

5. Metod 
Avsnittet belyser de olika val av metod som ligger till grund för denna studie samt angreppssätt för 

hur forskningen tolkas. Dessutom beskrivs det urval och etiska urval som gjorts, och avslutningsvis 

beskriver jag själva genomförandet av studien. 

5.1. Val av metod  
   Mitt val av metod är i första hand kvantitativ genom en enkätundersökning baserad på elever. 

Med en kvantitativ enkätundersökning menas att de personer som ingår i studien får ett antal frågor 

med fasta svarsalternativ att förhålla sig till. Detta val gjordes för att kunna få en generell bild av 

elevernas åsikter kring ämnet. Därefter valde jag att använda mig av en kvalitativ intervju som 

bestod av ett antal lärare.  

5.2. Angreppsätt 
 Jag har till det här arbetet, valt att utgå från en innehållsanalys, då syftet har varit att försöka förstå 

hur elever samt lärare använder olika digitala artefakter, som datorer men framförallt smartphones 

samt hur de uppfattar användningen som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan.  

Vid arbetet med enkäten formulerades fasta svarsalternativ för eleverna att förhålla sig till. Skalorna 

som användes var 4-5 till antalet och eleverna fick placera sig där de bäst ansåg sig förhålla sig till 

påståendet. Vid genomförandet av enkäten, som var uppdelad på två tillfällen, ett för varje klass 

blev eleverna återigen informerad om syftet med undersökningen och deras anonymitet. När 

enkäten var gjord påbörjades arbetet med att analysera svaren genom att ta frågorna var och en för 

sig och sammanställa i figurer. Det som sammanställdes var informanternas svar, som gjordes med 

hjälp av en kategorisering för att tydliggöra hur många killar respektive tjejer som deltog och hur 

många som svarade på de olika alternativen. Sedan kom arbetet med att försöka jämföra figurerna 

och se vad som framgick av dem. Resultatet blev 15 olika figurer som visar elevernas uppfattningar 

om dator- och mobiltelefonanvändning i och utanför skolan samt deras attityder till dem.  

Den andra delen i studien, intervjuerna genomfördes efter enkätstudien och utarbetades med 

inledande allmänna frågor för att sedan komma vidare med mer specifika frågor om smartphones 

i skolan och som verktyg. Intervjuerna skrevs ned på papper och analyserades sedan utifrån syftet 

med undersökningen för att se vad som framgick av dem och vilka likheter samt skillnader som 

finns mellan informanterna. 

5.3. Urval 
Till undersökningen har jag, slumpvist valt ut två klasser vid en skola för grundskolans senare år i 

årskurs 9 i Dalarnas län. Sammanlagt var det 33 tjejer och 22 killar i de båda klasserna, alltså ett 

antal på 55 elever. Vid själva genomförandet var 23 tjejer och 19 killar närvarande med ett bortfall 

på 13 elever som inte fanns på plats i skolan för genomförandet. 

De tre lärarna som deltog i undersökningen har jag valt att benämna som Lärare X, Lärare Y och 

Lärare Z. Lärare X har arbetat som lärare i 16 år och undervisar i SO, alltså historia, geografi, 

religion och samhällskunskap. Lärare Y har arbetat som lärare i 7 år och undervisar i matematik, 

kemi och biologi. Den tredje läraren, lärare Z har arbetat som lärare i 6 år och undervisar i moderna 

språk och engelska.  
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5.4. Etiska överväganden 
För det första valdes särskilt två klasser i åk 9 och elever som har fyllt 15 år och i studien en 

uppsättning frågor som inte är av etisk känslig karaktär, detta för att eleven själv ska kunna samtycka 

om den vill delta.108 För det andra har jag i god tid före undersökningen informerat biträdande 

rektor och de aktuella klasslärarna för de båda klasserna om samtycke till undersökningens 

genomförande. Vid själva undersökningen lyftes återigen syftet med studien och information om 

konfidentialitetskravet, där alla svar kommer vara anonyma samt att de elever som ville hade rätt 

att dra sig ur undersökningen.109 

5.5. Genomförande 
Den huvudsakliga metoden i detta arbete består av en enkätundersökning i två klasser i årskurs 9. 

Detta för att undersöka deras användning av smartphones och internet. Jag valde att konstruera 

enkäten med en hög grad av standardisering och strukturering. En sådan enkät har hög grad av 

fasta svarsalternativ som försökspersonerna har förhålla sig inom.  Denna konstruktion valdes för 

att kunna jämföra och generalisera de olika svaren. Frågorna formulerades i en ordning som 

inleddes med allmänna frågor om kön och färdsätt till och från skolan, detta för att se ifall eleverna 

beroende på just färdsätt har möjlighet att använda sin smarta mobil under färden, och hur de i så 

fall använder den. Därefter följdes frågor om datoranvändning och mobiltelefonanvändning i 

skolan. Avslutningsvis följdes enkäten av frågor rörande deras attityder till datorer och 

smartphones som digitalt hjälpmedel och hur de uppfattar lärarnas kunskaper. 

Den andra delen i min undersökning var en intervju av 3 lärare, för att undersöka hur de uppfattar 

elevers användning av digitala hjälpmedel. Denna konstruerades efter det att enkäten var gjord och 

jag började se resultatet från denna över vilka ämnen som var vanligast där de ofta använde 

telefonen i skolarbetet. Utifrån det tillfrågade jag 3 olika lärare över deras intresse att delta i en 

intervju. Intervjuerna var konstruerade med en hög grad av standardisering där varje person fick 

samma frågor att svara på. Detta för att senare kunna jämföra de olika personernas svar. Frågorna 

hade dessutom en låg grad av strukturering som ger personerna större utrymme att svara fritt med 

egna ord. Anledningen är för att kunna göra en kvalitativ analys av resultaten. Dessa frågor var 

formulerade i en ordning som började med allmänna frågor och gick sedan vidare med 

datoranvändning samt mobiltelefonanvändning i skolan. Först frågades de över sin egen 

användning och sedan fick de fundera över eleverna användning.110  

5.6. Analysmetod 
Den första delen i studien som var enkätundersökningen började med att efter genomförandet, då 

en rad osorterade, sk. Rådata ordnades i en frekvenstabell. Detta för att ordna mätvärdena statistiskt 

och göra en tydligare bild av vad som framgått. Frekvenstabellen konstruerades genom att se efter 

vilka värden variabeln kunde ha. Därefter följdes analysen av en avprickning av varje person. När 

frekvenstabellen var gjord redovisades denna i figurer för att tydligare visa resultatet.111 Därefter 

                                                           
108 Forskningsetiska anvisningar för examens-ochuppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna 
109 Patel R, Davidson B (2011) sid. 62,63 
110 Patel R, Davidson B (2011) sid. 76-77,81 
111 Patel R, Davidson B (2019) sid. 142-145 
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kan vi se information om hur fördelningen ser ut mellan könen och hur killarna respektive tjejerna 

uppfattar frågorna.112 

Vid den andra delen av studien kom den kvalitativa analysen av intervjuerna. Processen påbörjades 

med att genomföra intervjuer med olika lärare som var verksamma vid samma skola. Frågorna hade 

en hög grad av standardisering där samtliga informanter fick samma frågor att förhålla sig till, vilket 

skulle kunna underlätta analysen genom att kunna jämföra svaren. Frågorna hade dessutom en låg 

grad av strukturering utan färdiga svarsalternativ, vilket skulle kunna ge informanterna större 

utrymme att svara fritt på frågorna.113 

När intervjusvaren var insamlade påbörjades processen med att analysera svaren, detta genom att 

skriva ner det som sagts i löptext och få en tydligare bild av intervjuerna. Därefter kunde processen 

fortgå genom att försöka urskilja likheter och skillnader i svaren och vad som framgått. 

Avslutningsvis skrevs analysen i löptext utifrån frågorna i syftet.114 

6. Resultat 
Jag har, i mitt resultat valt att dela in de två inledande frågeställningarna i vardera två underrubriker, 

där den första handlar om användning och tillgång till datorer i skolan medan den andra 

underrubriken lyfter användningen av smartphones i skolan. Tonvikten i resultatet ligger vid den 

sistnämnda underrubriken som handlar om just smartphones. Den tredje, och sista frågeställningen 

i syftet, som handlar om lärarnas inställning till elevernas användning av smartphones i 

klassrummet, behandlas sist i resultatet. 

I resultatet används befintliga ämnesbegrepp som NO, SO och moderna språk, som gäller för 

grundskolan. NO innefattar de tre ämnena fysik, kemi och biologi. SO rymmer fyra ämnen som 

historia, geografi, religion och samhällskunskap. Moderna språk är ett samlingsnamn för övriga 

språk, förutom svenska och engelska. Dessa är för grundskolan tyska, franska och spanska. 

6.1. Hur använder elever datorer och mobiltelefoner i skolan? 

6.1.1. Datorer i skolan 

Resultatet visar tydligt att datoranvändning bland eleverna inte är något vanligt förekommande på 

skolan. En klar majoritet av de tillfrågade eleverna, 98 % uppger att de endast ibland eller aldrig 

använder en dator i skolan. 

                                                           
112 Patel R, Davidson B (2019) sid. 147 
113 Patel R, Davidson B (2019) sid. 150-153 
114 Patel R, Davidson B (2019) sid. 150-153 
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Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer 

Av killarna uppger knappt 80 % att de endast ibland använder en dator och drygt 20 % att de aldrig 

använder datorer i skolan. Av de tillfrågade tjejerna uppger knappt 80 % att de endast ibland och 

knappt 20 % att de aldrig använder datorer i skolan. Av tjejerna uppger dock 4 % sig använda 

datorer ganska ofta i skolan. (Se Figur 1.) 

När eleverna fick frågan vad de tycker om tillgången till datorer på skolan, se figur 2 var resultatet 

mer splittrat. Ungefär 40 % av samtliga menar att tillgången är ganska dålig. Killarna är mer 

splittrade när det gäller skolans tillgång på datorer medan tjejerna är generellt sett mer positiv. 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

Av killarna uppger närapå hälften att tillgången är ganska dålig och 16 % att tillgången är mycket 

dålig. 26 % anser att den är ganska eller mycket god. Ungefär 10 % uppger att de inte har någon 

åsikt i frågan. Av tjejerna uppger 39 % att den är ganska eller mycket dålig medan 57 % anser att 

den är ganska eller mycket god.  
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Det vanligaste ämnet som eleverna upplever sig använda datorer i undervisningen, se tabell 3 är 

SO, här uppger nästan 40 % av eleverna att de använder en dator. Förutom SO, är språkämnena 

vanliga när det gäller datoranvändning. 24 % av eleverna uppger moderna språk, följt av engelska 

(19 %) och svenska (17 %). Några mindre vanliga ämnen för datoranvändning som eleverna uppger 

är NO (10 %), Bild (5 %) samt Idrott och hälsa (2 %). 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

Intressant är att, av eleverna uppger 33 % inga ämnen och det är framförallt tjejer som väljer att 

avstå. Detta beror på att de inte har använt en dator under den senaste veckan, så som frågan var 

formulerad, eller att de inte använder datorer i undervisningen överhuvudtaget eller att de inte 

kommer på tre vanliga ämnen för datoranvändning.  

När eleverna skulle svara på vad de ofta gör när de använder datorn, enligt figur 4 var flera alternativ 

möjliga och det som eleverna gör när de använder datorn är framförallt till att söka fakta och 

information och där uppger nästan 70 % av eleverna att de använder den till. Knappt 40 % av 

eleverna uppger att de använder datorn till att skriva olika uppgifter med. Ungefär 10 % av eleverna 

anger att de använt datorn till något annat. De användningsområden de då uppger handlar om att 

träna på glosor inom språkämnena. 
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Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

 

6.1.2. Smartphones i skolan 

Resultatet visar att samtliga av eleverna har tillgång till en egen mobiltelefon. Av killarna har 

samtliga en egen smart telefon och av tjejerna har 91 % en egen smart telefon. De övriga har en 

mobiltelefon med tillgång till internetsurf. När de tillfrågades över hur ofta de använder sin telefon 

i skolan, enligt tabell 5 svarade knappt 65 % av eleverna att de använder den endast någon gång 

eller flera gånger per dag. Resterande, ungefär 35 % uppger att de använder sina smartphones 

betydligt oftare, antingen många gånger per dag eller hela tiden. 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

När eleverna tillfrågades över hur ofta de anser att de tillåts använda sina smartphones i anknytning 

till undervisningen, se figur 6 var eleverna splittrade i sina svar. Ungefär 40 % av eleverna menade 

att de får använda sina smartphones ganska ofta i undervisningen, medan drygt hälften, 52 % anser 
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att de får använda den endast ibland. Bara ett fåtal, ungefär 8 % menar att de får använda sina 

smartphones dagligen till undervisning.  

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

Resultatet i figur 6 visar att, både killarna och tjejerna är ganska överens i frågan hur ofta de får 

använda sina egna smartphones i undervisningen. Det finns inga direkta skillnader mellan könen. 

De ämnen som eleverna anser att de använder sina smartphones främst, se tabell 7 är SO med 45 

% av svaren. Det skiljer sig dock mellan könen. 68 % av killarna uppger SO medan endast 26 % 

av tjejerna gör det.  

Förutom SO, är engelska ett vanligt ämne där 24 % av eleverna anser att de får använda 

smartphones, tätt följt av moderna språk, svenska och NO med vardera 21 % av eleverna 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  
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Intressant är, enligt figur 7 att 36 % av eleverna inte uppger några ämnen med anledning av att de 

antingen inte använt smartphones i undervisningen under den senaste veckan, som frågan var ställd 

eller för att de inte kan nämna tre olika ämnen som vanliga för tillåtande av egna smartphones. 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

När eleverna tillåts använda sina egna smarta mobiltelefoner i undervisningen, uppger en majoritet, 

(figur 8) 62 % av eleverna att de är till att söka information till skolarbete. Knappt en femtedel av 

eleverna menar att det är till att fotografera instruktioner som skrivits på tavlan av läraren. I de fall 

där eleverna har uppgett att de använt sina smartphones till något annat, utöver det som fanns som 

svarsalternativ, har det främst handlat om träning av glosor i språkundervisningen eller till att lyssna 

på musik, som en del i ett arbete inom Idrott och hälsa där eleverna ska göra ett eget rörelseprogram 

till musik. 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  
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När eleverna, se figur 9 fick svara på hur vanligt det är att de använder sina smartphones på raster 

i skolan, uppgav drygt hälften, 52 % att de ofta använder den. I övrigt uppgav knappt 20 % att de 

använder den hela tiden medan 26 % menar att de använder den endast ibland. 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

Enligt figur 10, uppger eleverna att det som de använder sina smartphones främst till på raster är 

antingen till musik (69 %), att kommunicera med andra (74 %) eller till att använda sig av sociala 

medier (64 %). Resultatet visar att användningen av sociala medier är klart vanligare bland tjejerna 

(73 %) medan av killarna är det drygt hälften, 53 % som använder sociala medier. 

När eleverna skulle svara om de använder sina smartphones på fritiden, som i det här fallet gäller 

vid transport till och från skolan, svarade 69 % att de använder den medan övriga, 31 % inte 

använder den. 

Det som eleverna uppger som vanliga användningsområden, se figur 11 när de på olika sätt, 

antingen med buss, cykel eller går använder sina smartpgones vid transport till och från skolan, är 

främst till att läsa eller skriva SMS (52 %), lyssna på musik (55 %) eller till sociala medier (43 %). 

Även här, liksom vid användningen på raster är det framförallt tjejer som använder sociala medier 

(57 % medan av killarna är det 26 % som uppger detta som vanligt användningsområde). 

0 5 10 15 20 25 30 35

Läsa nyheter

Kommunicera med andra

Musik

Annat

Figur 10. Vanliga 
användningsområden av 

smartphones på raster (enligt 
eleverna)

Killar

Tjejer



 
 

38 
 
 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

Endast en mindre del av eleverna, 5 % uppger att de använt den till att söka fakta eller information 

till skolarbete. De som inte har uppgett något svar är de elever som uppgett att de inte använder 

sina smartphones till och från skolan. (Figur 11) 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

När eleverna fick svara på vad de tycker om smartphones som digitalt hjälpmedel för lärande, enligt 

figur 12 var eleverna eniga om att de tycker det. Nästan 82 % uppgav att de är positiva till 

smartphones som hjälpmedel, då de menar att den antingen är bra till viss del eller att den absolut 

är ett hjälpmedel. De som svarat att smartphones, till viss del är ett hjälpmedel är i klar majoritet, 

62 % av eleverna. 
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Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

När eleverna, enligt figur 13 skulle svara på vad de anser om lärarnas kunskaper av smartphones, 

var det delade meningar. Drygt hälften, 52 % av eleverna menar att de inte vet eller inte har någon 

åsikt i frågan. I övrigt tyckte knappt 20 % att lärarna inte har tillräckliga kunskaper medan knappt 

30 % tycker att lärarna har tillräckliga kunskaper. Mest positiva till lärarnas kunskaper är tjejerna, 

där 35 % anser att lärarna har tillräckliga kunskaper medan av killarna är det 21 %. 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

Vidare skulle, enligt figur 14 eleverna svara på samma fråga, fast gällande kunskaper om datorer, 

var det 43 % som svarade att de inte vet eller inte har någon åsikt. 26 % av eleverna menade att 

lärarna saknar tillräckliga kunskaper medan 31 % ansåg att lärarna har tillräckliga kunskaper. Även 

här är tjejerna mer positiva till lärarnas kunskaper, 43 % anser att kunskaperna är tillräckliga medan 

av killarna är det endast 16 % som anser det. 
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Avslutningsvis, i figur 15 fick eleverna svara på hur vanligt de uppfattar att de får hjälp vid 

användningen av datorer. 50 % av eleverna menade att de oftast får den hjälp de behöver vid 

datoranvändning. Knappt en fjärdedel, 24 % av eleverna menar att de endast får hjälp ibland. 

 

Källa: Elevenkät 131205 och 131206. 42 elever varav 19 killar samt 23 tjejer  

Även här, var tjejerna mer positiva till den hjälp de får, då 65 % av dem menar att de oftast får 

hjälp och av killarna är det 32 %. Av killarna var det även 32 % som anser att de inte vet eller inte 

har någon åsikt i frågan. 

6.2. Hur använder lärare datorer och smartphones i skolan? 
Även den andra frågan i min undersökning som handlar om lärarnas uppfattningar av sin egen och 

elevernas användning av datorer och smartphones, har valts att delas in i två underrubriker, (1) 

datorer, och (2) smartphones i skolan. Detta för att göra resultatet tydligt för läsaren. 

De tre informanterna som utgör resultatet är verksamma lärare vid en grundskola år 7-9. Dessa 

benämns som lärare X, Y och Z. Lärare X har arbetat ungefär 16 år och är verksam inom de 

samhällsorienterade ämnena historia, geografi, religion och samhällskunskap. Lärare Y har arbetat 

i skolan i 7 år och undervisar i ämnena matematik, biologi och kemi. Den tredje läraren, lärare Z 

har varit verksam 6 år och undervisar i ämnena spanska och engelska.  

6.2.1. Datorer i skolan 

Enligt vad lärarna i studien svarar, har samtliga idag tillgång till en egen dator i arbetet som skolan 

tillhandahåller. De menar också att de inte kan föreställa sig arbetet utan datorer, då datorn är ett 

fantastiskt arbetsredskap, enligt lärarna och något som de använder dagligen i form av bl.a. 

dokumentation, kommunicera med föräldrar via e-post och sköta frånvarorapporteringar. Förutom 

detta, använder de datorn ganska ofta även i undervisningen genom att t.ex. visa olika powerpoint-

presentationer eller filmer, som finns tillgängliga via internet och som snabbt och lätt kan visas med 

hjälp av projektor. Lärare Y säger, att i ett försök att arbeta mer digitalt börjar ordna olika mappar 

och samla olika material som ska göras tillgängliga för eleverna via It´s learning, som är skolans 

lärplattform på internet. Där ska eleverna sedan själva kunna gå in och skriva ut det material de 
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behöver, istället för att läraren ska behöva möta elever som ständigt tappar bort material de tidigare 

fått. På det viset ska eleverna få ta ett eget ansvar och dessutom kan man försöka öppna upp för 

att använda fler sinnen som hjälp vid inlärning. 

På frågan över vad de tycker om tillgången till datorer på skolan menar samtliga lärare att den är 

ganska bra men att de skulle önska en 1:1 satsning. Enligt lärare Z, har tillgången blivit bättre 

jämfört med tidigare, då det idag finns i snitt 2-3 datorer per klassrum och ungefär 30 bärbara 

datorer och att utvecklingen är på rätt väg.  

Lärarna svarar olika när det gäller hur ofta de tillåter sina elever att använda datorer på lektionstid. 

Lärare Y menar att det inte är särskilt ofta som de tillåts använda datorer, i snitt kanske det blir 4-

5 arbetsområden per år men både lärare Y och X menar att det beror på vad de arbetar med. Enligt 

lärare Z tillåts eleverna använda den ganska ofta men kanske än mer mobiltelefonerna, då de är 

betydligt vanligare idag.  

De tre lärarna är överens om att datorer är ett utmärkt arbetsredskap för inlärning, då den kan 

användas till många olika former av aktiviteter. De menar också att de tror att eleverna har mycket 

bättre datorvana än dem när de kommer till mer fritidsaktiviteter, som bl.a. att spela olika former 

av spel eller kommunicera via sociala medier, men vid användning av olika ordbehandlingsprogram 

eller att veta hur man söker säker fakta på internet är de sämre. Lärare Z framhåller fördelarna med 

IT, där man t.ex. skulle kunna använda sig mer av e-böcker istället för vanliga böcker.  

6.2.2. Smartphones i skolan 

Alla tre lärarna i studien, har en smartphone och menar att den alltid är närvarande som telefon 

men att de inte använder den i undervisningen, förutom att de ibland kan tänka sig låna ut sin egen 

smartphone till eleverna som sökverktyg om det skulle behövas. Lärare Y säger att flera funktioner 

som schema och kalender i telefonen är synkroniserad med datorn för att snabbare och enklare 

kunna ta arbetet med sig. Lärare Z menar att eleverna ganska ofta får använda egna smartphones 

och att det finns många bra språkappar som de använder sig av, för att spela in ljud och lyssna på 

eller olika lexikon som finns tillgängliga. Lärare Z framhåller också tillgången till en Ipad, som 

skolan har tillhandahållit via ett projekt, och som Lärare Z är ensam om på skolan. Den menar 

Lärare Z att eleverna ibland kan få låna i utbildningssyfte. Lärarna är överens om de många fördelar 

som olika mobila enheter, som smartphones har, som till exempel snabb tillgång till internet och 

att snabbt kunna ta fram olika fakta. Lärare X säger att de ibland använder mobilen för att kunna 

rösta om olika saker via olika sajter som senare kan diskuteras. Smartphones har också fördelen att 

eleverna ibland kan få använda den för att lyssna på musik, som en metod att öka koncentrationen, 

enligt lärare Y. Lärare Z säger att detta är ett utmärkt arbetsredskap och hoppas, och vill att detta 

är något som alla elever ska kunna ha tillgång till, för att kunna underlätta inlärning och göra 

lärandet tillgängligt i många olika situationer och sammanhang.  

6.3. Hur uppfattar olika lärare elevernas användning av 

smartphones? 
Vid frågan hur lärarna uppfattar elevernas användning av smartphones, beskriver samtliga lärare 

att eleverna behärskar den nya tekniken bättre än de själva gör, åtminstone när det kommer till rena 

fritidsområden, som t.ex. sociala medier där eleverna kan kommunicera med varandra och hålla sig 
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uppdaterad i fråga om vad andra gör. Lärarna menar också att eleverna är sämre när det kommer 

till användning av olika former av ordbehandlingsprogram eller att söka säker fakta på internet. 

Lärare Y och Z menar dock att de har skapat olika grupper på facebook i olika ämnen som är tänkt 

att eleverna ska kunna använda sig av för att diskutera frågor om skolarbete.  

7. Resultatanalys 

7.1. Hur använder elever datorer och smartphones i skolan 
Det kvantitativa resultatet som framkommer i elevenkätundersökningen visar bland annat på flera 

intressanta saker i hur elever använder datorer och smartphones i skolan samt inställningar till 

digital teknik, som listas nedan. 

 De flesta menar att de aldrig eller endast ibland använder datorer i skolan. 

 Ungefär 40 % menar att tillgången på datorer är ganska dålig i skolan och killarna är de som 

är mest negativa. 

 De vanligaste ämnena som de använder datorer till är SO och de olika språkämnena. 

 De flesta menar att de använder datorer till att söka fakta eller skriva olika uppgifter. 

 De flesta, både killar och tjejer menar att de använder sina smartphones några eller flera 

gånger per dag i skolan. 

 Det råder variation bland eleverna hur ofta de tillåts använda smartphones för 

utbildningssyfte. 

 De vanligaste ämnena som eleverna använder sina smartphones under lektionerna är SO 

och språk. 

 Den direkt vanligaste anledningen till användning av smartphones är att söka fakta. 

 Över hälften menar att ofta använder sina smartphones på rasterna. 

 Vanligaste användningsområden på raster är sociala medier, kommunicera med andra eller 

att lyssna på musik. 

 De flesta är positiva till smartphones som pedagogiskt hjälpmedel, om än med viss 

osäkerhet. 

 Ungefär hälften är osäkra angående lärarnas kunskaper om digital teknik medan ungefär 30 

% anser att deras kunskaper är tillräckliga. Tjejer är mer positiva än killar. 

 Hälften av eleverna menar att de oftast får hjälp när de använder digital teknik medan ¼ 

menar att de endast ibland får hjälp. Även här är tjejer mer positivt inställda.  

7.2. Hur använder lärare datorer och smartphones i skolan 
Det kvalitativa resultatet i undersökningen från lärarnas beskrivning och attityder av datorer och 

smartphones i undervisningen pekar på flera intressanta aspekter som listas nedan. 

 Bra lärartillgång på datorer att sköta arbete på. 

 Ganska bra tillgång på datorer för elever men skulle dock önska 1:1. 

 Större användning avsmartphones än datorer i undervisningen. 

 Använder inte smartphones i undervisningen med undantag för vissa tillfällen. 
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 Många bra språkappar som kan användas i språkämnen. 

 Lärare skapar grupper på facebook för att bjuda in elever att kunna diskutera med varandra 

och lärare.  

7.3. Hur beskriver olika lärare elevernas användning av 

smartphones 

 Variation bland lärarna kring hur ofta de används, från 4-5 arbetsområden per läsår till 

veckovis beror på vad de arbetar med.  

 Lärarna beskriver att eleverna har god datorvana när det kommer till den sociala webben 

och mer ovana i användning av officeprogram.  

 Tillgång till en Ipad på skolan som tillhandahållits via ett projekt och som eleverna kan låna 

i utbildningssyfte.  

 Smartphones ger snabb tillgång till internet för t.ex. informationssökning.  

 Kan användas för att lyssna på musik och individanpassa undervisningen för att öka 

koncentrationen.  

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 
Den första delen i min undersökning bestod av en enkät som delades ut till två klasser i åk 9. 

Enkäten bestod av allmänna frågor med fasta svarsalternativ som respondenterna skulle försöka 

att förhålla sig inom, detta valde jag för att kunna jämföra svaren med hur eleverna använder 

datorer och smartphones men också hur de upplever tillgång på datorer samt hur de upplever dessa 

olika digitala artefakter som hjälpmedel i undervisningen.115 

En aspekt som framkommit i figur 5, är att de olika svarsalternativen kan framstå som lite otydligt 

formulerade. Det kan vara svårt för eleverna att veta skillnaden mellan att använda mobiltelefonen 

flera gånger per dag eller många gånger per dag.  

Skalindelningen i undersökningen kan vara svår att hantera för flera elever, som t.ex. ”ganska ofta” 

och ”endast ibland” som kunde vara svåra för eleverna att tolka, då det kunde vara svårt att veta 

var de skulle placera sig. Svaren skulle kanske blivit tydligare om eleverna fått välja mellan, t.ex. (1-

2 ggr) eller (3-5 ggr). Det skulle kunna göra att alla elever tolkar svarsalternativen på samma sätt 

och validiteten blir säkrare och det blir mer tydligt att resultatet avspeglas av syftet med 

undersökningen och det som var tänkt att undersökas verkligen blir undersökt. Detta gör också att 

reliabiliteten i studien dras ner och skulle kunna bli tydligare om alla elever förstår och tolkar 

svarsalternativen på samma sätt. 

Valet av analysmetod skulle kunna medföra att om samma undersökning genomförs av andra skulle 

också resultatet kunna komma att ändras till viss del beroende på personens värdering i de olika 

svarsalternativen 

                                                           
115 Patel R, Davidson B (2011) sid. 62,63  
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Den andra delen bestod av en intervju med frågor som hade hög grad av standardisering och låg 

grad av strukturering, anledningen var därför att jag ville att de olika respondenterna skulle få 

samma frågor att förhålla sig till men större utrymme att svara fritt utifrån hur de faktiskt upplever 

användningen av smartphones i klassrummet.  Intervjuerna konstruerades efter det att enkäten var 

insamlad och svaren hade analyserats. Utifrån svaren från den valde jag sedan ut mitt urval till 

respondenter till intervjuerna. Tre olika lärare valdes ut. Detta hade kunnat fördjupas genom fler 

respondenter för att få en fördjupad bild av deras uppfattningar och jämföra deras svar med 

varandra. Lärarna hade dessutom samma ämnesbakgrund, mycket genom resultatet där det 

framgick att SO var ett vanligt ämne för användning av mobiltelefoner. Det hade varit intressant 

att välja fler lärare med olika ämnen för att jämföra användningen och attityderna till smartphones 

mellan flera olika ämnen.116 

Mitt val av urval gjordes efter diskussion med min handledare om att välja ut elever från åk 9 och 

över 15 år. Detta för att underlätta arbetet med samtyckeskravet och endast få elevernas samtycke 

och därmed inte behöva skriva informationsbrev till föräldrar och invänta deras samtycke. 

8.2. Resultatdiskussion 

8.2.1. IT i skolan 

En intressant sak som framkommer i resultatet är hur eleverna upplever tillgången på datorer i 

skolan, då de flesta menar att den är ganska dålig och att de aldrig eller endast ibland använder 

datorer men att de istället upplever att de dagligen använder sina egna smartphones och att de 

upplever att de ofta tillåts använda den i undervisningssyfte. Det handlar då främst om att söka 

fakta och skriva olika uppgifter. Detta står i likhet till tidigare forskning inom området om att datorn 

mycket handlar om att utforska ämnesområden och informationssökning samt att uttrycka sig 

genom olika uppgifter.117 Detta skulle kunna tyda på att lärarna, trots att de menar att tillgången är 

ganska bra ändå är införstådd i att den inte är tillräcklig och är medvetna om de många fördelar 

som smartphones har. Tillgången på datorer är dock väldigt bra bland lärarna, då samtliga numera 

har en egen dator. 

I likhet till vad Skolverket menar, har datortillgången blivit bättre på skolor men skillnaderna är 

fortfarande stora och den huvudsakliga användningen består fortfarande till stor del av 

informationssök och att skriva olika uppgifter.118 Något som framgår tydligt i studien som beskrivits 

ovan, där både elever och lärare beskriver den som låg och att de sällan använder datorn men istället 

oftare smartphones, och då framförallt till informationssök. 

Ulla Samuelsson beskriver också hon att IKT användningen har ökat och de flesta har idag tillgång 

till dator eller telefon och som används i synnerhet av pojkar men vid användningen av sociala 

medier används den mer flitigt av flickorna. Författaren här menar att eleverna efterfrågar mer 

kunskap i ordbehandling och informationssökning samtidigt som det var de kunskaper som de 

ansåg sig hantera bäst.119 Detta skulle kunna tolkas som att lärarna behöver bli bättre i digitalt 

                                                           
116 Patel R, Davidson B (2011) sid. 76-77,81  
117 Fleischer H (2013) s. 70-73 
118 Skolverket (2013) s. 6 
119 Samuelsson U (2014) s.68-72 
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ledarskap och utveckla strategier hur de ska kunna hjälpa eleverna att hantera informationen och 

bli bättre på att röra sig i en komplex digital värld.  

Enligt en annan tidigare forskning har skolan gått från att vara starkt lärobokscentrerad till att lärare 

i större utsträckning skapar uppgifter utifrån 1:1. Detta har lett till en ökad elevaktivitet, framförallt 

i de lägre årskurserna och högstadiet då det individualiserade arbetet ökar. Lärare använder datorn 

för att öppna upp klassrummet till det omgivande samhället.120 

Detta skulle kunna jämföras med egna studien där eleverna menar att de är ganska positivt inställda 

till digital teknik som hjälpmedel och då framför allt smartphones. Eleverna menar att de ganska 

ofta tillåts använda telefonerna i skolan som hjälpmedel, mycket på grund av brist på datorer. 

Lärarna använder ofta den sociala webben för att kommunicera med sina elever även utanför 

klassrummet. För att återkoppla till inledningen av arbetet i en artikel från Lärarnas nyheter kan 

detta lyftas som en nackdel och diskuteras huruvida det är rätt att kontakta elever utanför 

klassrummet eller om skolarbetet enbart ska vara förpassad till skolan. Genom att eleverna växlar 

genom olika platser i en digital värld och verkligheten kan de tappa i närvaro till vad de arbetar 

med. Eleverna blir bra på att utföra flera saker samtidigt men tappar i djupkoncentration.121 Ett 

problem som artikeln menar kan lösas genom att lärare sätter upp tydliga regler och gränser för 

vad telefonerna ska användas till och blir bättre på digitalt ledarskap.122 

8.2.2. Smartphones i skolsammanhang 

Det råder variation bland eleverna hur ofta de tillåts använda sin mobiltelefon i skolan, vissa menar 

att de ganska ofta tillåts använda den medan andra menar att de endast ibland får använda den.  

Då tillgången till datorer är mindre omfattande bland elever på skolan, menar lärarna, trots att de 

egentligen inte använder mobiltelefon i undervisningen att de ibland låter eleverna använda den. 

De menar att telefonen ger en snabb tillgång till internet, som är användbart bl.a. för 

informationssökning. 

 I den tidigare forskningen nämns smartphones som ett kreativt och variationsrikt arbetssätt som 

leder till en större motivation hos eleverna och att den nya tekniken ger en annan sorts feedback, 

då lärarna kommer närmare eleverna.123  

Lärarna på skolan använder ofta den sociala webben för att skapa grupper där eleverna kan samlas 

och diaskutera, både med varandra och träffa lärare som ett sätt att komma närmare eleverna och 

hjälpa dem vidare i sin utveckling. 

Något som också beskrivs som en positiv möjlighet i den tidigare forskningen, där det i likhet till 

lärarna i studien menar att den sociala webben ger det möjligt att förflytta undervisningen ut ur 

                                                           
120 Åkerfeldt A m.fl. (2013) s.4.6 
121 Lärarnas nyheter (2012) hämtat 131109 
122 Lärarnas nyheter (2012) hämtat 131109  
123 Walker R (2013) s. 3 
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klassrummet och till fritiden. Eleverna kan träffa både varandra och lärare i olika grupper och 

diskutera olika ämnen och därmed komma vidare i sin kunskapsutveckling.124 

Ytterligare en aspekt som framkommer i den tidigare forskningen är att det framförallt är tjejerna 

som tagit till sig den nya tekniken, när det kommer till användningen av sociala medier, då de oftast 

upplever sig bekräftade där.125 Detta kan kopplas till resultatet i studien där det också framkommer 

att tjejerna är de flitigaste användarna av sociala medier samt även de som är mest positiva till 

användningen av digital teknik. 

För att återkoppla till inledningen och artikeln från ScienceNordic, där forskarna menar att 

nackdelar med smartphones kan vara att de stjäl undervisningstid från många elever men att det 

skulle kunna lösas genom att ge eleverna digital färdighet att kunna hantera mobiltelefonerna på ett 

bra sätt och sätta upp tydliga gränser för användningen. De menar också att sociala medier kan 

hjälpa eleverna att nå djupare kunskap om lärare blir bättre på digitalt ledarskap.126 Detta kan 

kopplas till mitt eget resultat där lärare säger att de använder sig av sociala medier för att skapa 

grupper för eleverna att träffas och diskutera ämnen och en digital plattform för lärande har 

påbörjats som verkar uppskattat hos eleverna. 

Resultaten i studien kan bero på att en del elever var osäkra på svarsalternativen ”ganska ofta” och 

”endast ibland” och en osäkerhet i var de skulle placera sig. Genom en annan skalindelning skulle 

svaren kunna bli säkrare och resultaten tillförlitligare.  

Konsekvenserna av en mer digital skola och användningen av smartphones, skulle kunna leda till, 

om inte lärarna utvecklar en digital färdighet och tydliga regler för användningen, att eleverna 

tappar värdefull undervisningstid. Eleverna kommer att bli bra på att snabbt ta till sig av olika 

nyheter från ett stort informationsflöde och utföra flera saker samtidigt men tappar i 

djupkoncentration och kan leda till sämre kunskap oxh lägre förståelse. 

Om lärarna istället kan bli bättre på digital färdighet och ledarskap och sätter tydliga riktlinjer och 

regler för användningen skulle detta kunna leda till ökad respekt och upprättelse och en ökad 

förståelse, som fallet Singapore. Där har man arbetat hårt med att implementera smartphones i 

skolan, och menar att mobiltelefonerna hjälper eleverna att koppla abstrakta saker i skolan till mer 

konkreta saker i hemmiljö, som eleverna sedan kan fotografera och ta tillbaka till skolan för 

diskussion.127 

8.2.3. Lärares attityder till digitala hjälpmedel 

Lärarna i studien är överens om att digital teknik som smartphones som pedagogiskt hjälpmedel 

vid inlärning är bra och användbart. T.ex. finns det många bra appar för olika ämnen. Den kan 

dessutom användas för att öka koncentrationen, som t.ex. att lyssna på musik för vissa elever. Den 

ger en snabb tillgång till internet och möjligheten till kollaborativt lärande genom att kunna vara 

                                                           
124 Fleischer H (2013) s. 78-79 
125 Findahl O (2013) s.5-7 
126 ScienceNordic (2013) 
127 Norris C m.fl. (2011) sid. 21  
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ett bra verktyg för lärare att träffa elever eller elever emellan i olika sociala grupper för att diskutera 

olika ämnen eller frågor även utanför klassrummet.  

Studien visar på att datortätheten på skolan är ganska låg och lärarna använder därför inte datorer 

särskilt ofta. Däremot använder lärarna sig av smartphones i undervisningen ganska ofta, trots att 

de på skolan har sagt att de inte använder sig av den. Det kan betyda att lärarna har förstått de 

många fördelar telefonen har, som t.ex. snabb tillgång till internet vid bl.a. informationssökning. 

Det kan kopplas till tidigare forskning som gjordes inom ämnet där det framkom att lärare ser 

många fördelar med den nya tekniken men att teknik och resurser ofta fortfarande är ett stort 

hinder för många skolor.128 

Dessutom har smartphones en betydande potential för att förbättra ett mer självstyrt lärande hos 

eleverna.129 Dessutom har det visat sig att använda upplevd användbarhet och upplevd kvalité med 

smartphones skulle kunna vara värdefullt i förlängningen som ett verktyg för lärande i olika 

miljöer.130 

En annan studie visar på att elever använder smartphones i vissa fall som ett störande objekt och 

ibland utan att störa. Författaren menar att eleverna måste lära sig anpassa sig till olika situationer. 

De flesta lärare i den studien menar att mobiltelefonerna är en störande artefakt som ofta kan 

användas till fel syften. Ett fåtal av dessa lärare vill se förbud mot telefonerna men menar samtidigt 

att detta inte skulle lösa problemen kring mobiltelefonerna. Lärarna menar att eleverna måste lära 

sig ta eget ansvar kring mobiltelefonerna.131  

Detta skulle kunna kopplas till den egna studien där lärarna på skolan menar att de har en policy 

att inte använda telefonerna på skolan men att de använder den ganska ofta ändå då de menar att 

den har många fördelar, särskilt när teknik och resurser, som i form av tillgång till datorer är ett 

hinder på skolan.  

 

 

 

Slutsats och vidare forskning 

Slutsats 
En viktig slutsats som framkommer i studien handlar om användningen av datorer och 

smartphones i skolan. Många elever menar att de endast ibland använder dator. Detta är också 

                                                           
128 Andersson T &Johansson J (2010) s.16-22 
129 White J &Turner H (2011)   s.86 
130 Shin D-H m.fl. (2011) s.2212 
131 Olsson M (2011) s.18-20 
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något som lärarna håller med om. Lärarna säger att de använder den vid några arbetstillfällen om 

året. Något som de menar kan bero på dålig datortillgång och skulle önska 1:1 satsning på skolan.  

Dessutom är SO och språkämnen vanliga vid användning av både datorer och smartphones och 

då främst till att söka information och att skriva olika skrivuppgifter eller med hjälp av telefonerna 

fotografera olika information från tavlan. Enligt studien använder lärarna ofta den sociala webben 

för att skapa grupper att bjuda in elever till och chans att diskutera olika ämnen med eleverna och 

därmed ta undervisningen ut ur klassrummet. Detta är något som tidigare forskning delar om att 

informationssökning och att skriva olika uppgifter är något som domineras av användningen. 

Lärarna i studien tror att digital teknik som smartphones är bra och användbart i skolan. Framförallt 

då teknik och resurser är ett hinder med dålig tillgång på datorer. Då är smartphones ett bra 

hjälpmedel som ger snabb tillgång till internet eller bra för att öka koncentrationen som t.ex. att 

lyssna på musik.  

Konsekvenserna av en mer digital skola skulle kunna leda till att eleverna, om inte lärarna utvecklar 

en digital färdighet kring hur användningen ska gå till, att eleverna blir bra på att ta till sig av ett 

brett informationsflöde men tappar i djupkoncentration. Om lärarna istället kan bli bättre på digital 

färdighet och ledarskap och sätter tydliga riktlinjer och regler för användningen skulle detta kunna 

leda till ökad respekt och upprättelse och en ökad förståelse.  

Vidare forskning 
En intressant sak som framkommer i studien är att SO är ett vanligt ämne för användningen av 

digital teknik. Intressant vore att undersöka vidare hur denna teknik kan användas för att nå målen 

i ämnet och vilka delar som digital teknik är mest relevant.   
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Bilaga 1 - Enkätfrågor  

Elevers användning av dator och smartphones 

Försök att vara så noggrann du kan när du besvarar frågorna. Dina svar kommer att behandlas 

anonymt.  

Lycka till! 

Allmänna frågor 

1. Kön (Ringa in) 

Kille                    Tjej 

2. Färdsätt till/från skolan (Kryssa i) 

o Bil 

o Buss 

o Cykel 

o Går 

Datoranvändning i skolan 

3. Hur ofta använder du en dator i skolan? (Kryssa i) 

o Aldrig 

o Endast ibland 

o Ganska ofta 

o Varje dag 

4. Vad anser du om tillgången till datorer i skolan? 

o Mycket god 

o Ganska god 

o Ganska dålig 

o Mycket dålig 

o Vet ej 
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5. Under den senaste veckan, vilka är de tre vanligaste ämnena där du använt en dator i 

skolan? Rangordna, med det vanligaste först! 

o  

o  

o  

6. Till vad har du då vanligtvis använt datorn till, i samband med skolarbete? 

o Söka fakta/information om skolarbete 

o Skriva olika skoluppgifter 

o Ta del av olika genomgångar, på exempelvis youtube 

o Annat, vad? 

_________________________________________________________________ 

Mobiltelefonanvändning i skolan 

7. Har du en egen mobiltelefon? 

o Ja, en smartphone 

o Ja, med tillgång till internet (WAP) och kamera (ej smartphone) 

o Nej (Hoppa till fråga 17) 

8. Om Ja, hur ofta använder du din mobiltelefon i skolan? Se till den senaste veckan! 

o Någon gång per dag 

o Flera gånger per dag 

o Många gånger per dag 

o Hela tiden 

9. Tillåts du att använda din smartphone i undervisningen, t.ex. för informationssök 

o Aldrig 

o Endast ibland 

o Ganska ofta 
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o Dagligen 

10. Hur ofta använder du din mobiltelefon utanför lektionstid i skolan? 

o Hela tiden 

o Ofta 

o Ibland 

o Aldrig 

11. Vad har du då använt den till? Se till den senaste veckan! Flera alternativ är möjliga! 

o Läsa nyheter (olika dagstidningars webversioner) 

o Ta del av olika sociala medier 

o Kommunicera med andra 

o Söka fakta/information om skolarbete 

o Lyssna på musik 

o Youtube 

o Annat 

12. Under den senaste veckan, vilka är de tre vanligaste ämnena där du använt din 

smartphone? Rangordna, med det vanligaste först! 

o  

o  

o  

13. Till vad har du då vanligen använt den till, i samband med skolarbete? 

o Söka fakta/information om skolarbete 

o Fotografera instruktioner från tavla 

o Ta del av olika genomgångar, på exempelvis youtube 

o Annat, vad? 

_________________________________________________________________ 
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14. Anser du att användningen av mobiltelefon/smartphones underlättar inlärningen i 

skolan? 

o Ja, absolut 

o Ja, till viss del 

o Nej 

o Vet ej 

Mobiltelefonanvändning på fritiden 

15. Har du, under den senaste veckan använt din mobiltelefon när du färdats till/från skolan? 

o Ja 

o Nej 

16. Om Ja, till vad har du vanligtvis använt den till? Flera alternativ är möjliga! 

o Söka fakta/information till skolarbete 

o Ta del av olika sociala medier 

o Läsa nyheter (olika dagstidningars webversioner) 

o Titta på TV 

o Lyssna på musik 

o Telefon 

o Skicka SMS 

o Lyssna på radio 

Elevers uppfattningar om lärares kunskaper kring dator-och mobiltelefonanvändning 

17. Tycker du att lärarnas kunskaper om mobiltelefoner/smartphones är tillräckliga?  

o Ja, tillräckliga 

o Nej, inte tillräckliga 

o Vet ej 

18. Tycker du att lärarnas kunskaper om datorer är tillräckliga? 

o Ja, tillräckliga 

o Nej, inte tillräckliga 
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o Vet ej 

19. Tycker du, att du får den hjälp du behöver när du använder en dator i skolarbetet? 

o Hela tiden 

o Oftast 

o Ibland 

o Sällan 

o Vet ej 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor  

Lärares uppfattning av den egna samt elevers användning av 

dator och mobiltelefon i skolan 

Allmänna frågor 

1. År inom yrket? 

2. Undervisande ämnen? 

Datoranvändning i skolan 

3. Har du tillgång till en egen dator i skolan? Personlig eller jobbdator som tillhandahålles av 

skolan? 

4. Hur ofta använder du datorn i ditt yrke? Till undervisning? Annat? 

5. Hur ser du på dina egna dator-och internetvanor? 

6. Vad tycker du om tillgången till datorer på skolan? 

7. Hur ofta tillåter du dina elever att använda dator i undervisningen? 

8. Vad tycker du om datorn som digitalt hjälpmedel? 

9. Hur ser du på dina elevers dator-och internetvanor? 

Mobiltelefonanvändning i skolan 

10. Har du tillgång till en egen smartphone? 

11. Hur ofta använder du den? I skolan? Till undervisning? 

12. Hur ser du på dina egna vanor av smartphones? 

13. Tillåter du dina elever att använda egna mobiltelefoner i din undervisning? Hur ofta? 

14. Vad tycker du om smartphones som digitalt hjälpmedel? 

15. Hur ser du på dina elevers annvändning av smartphones? 


