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Juni 2011 

Inledning  
I en tid när många kommuner satsar på en-till-en projekt med innebörden en bärbar 
dator per elev blir jag lite fundersam på syftet kring denna form av satsning. 
Jag har när detta skrivs arbetat i närmre 10 år som IT-pedagog på en gymnasieskola 
i södra Sverige och jag tycker det är bra med datorer i undervisningen. Det vill säga 
när de används som det arbetsverktyg som det är tänkt att vara. Jag upplever 
nämligen ofta att datorn används till allt annat under lektionstid än vad som är tänkt.  
 
Hos mig arbetar eleverna i datorsalar med stationära datorer och har ofta uppgifter 
som kräver självständigt arbete. Men ofta ser jag att eleverna inte utnyttjar 
lektionstiderna till skolarbete. Utan stor del av lektionen går även åt till att surfa runt 
på olika webbplatser som sociala forum, mediesajter och andra interaktiva 
webbsidor. Dessa lätt åtkommande webbsidor får mig att tro att eleverna, trots datorn 
till hjälp, inte löser de uppgifter de fått snabbare i jämförelse med liknande uppgifter 
som ska lösas med papper och penna. 
  
Har jag rätt i min uppfattning. Är datorn ofta ett tidsfördriv för eleverna eller är den ett 
bra arbetsverktyg och hjälpmedel i undervisningen?  
Får eleverna en bättre kunskapsutveckling med datorns hjälp?  
 
I detta kvantitativa arbete försöker jag finna svar på dessa funderingar och till min 
hjälp har jag bland annat använt mig av ”spion” -program i datorer och frågor till 
elever och pedagoger inom gymnasieskolan.  
 
Sammanställningen av de olika undersökningarna har gett intressanta svar och nya 
funderingar men också klargöranden. Så förutom att i detta arbete redogöra 
fortlöpande för de resultat jag kommit fram till så kommer jag också delge tankar 
kring framtida datoranvändande inom skolan. Denna sista del kring framtida 
datoranvändning görs då jag är övertygad att datorn kommit för att stanna inom skola 
och samhälle. Jag vill därför ge tankar om hur effektivisera datoranvändning så den 
blir till nytta. 
 
Arbetet är gjort i samband med yrkeslärarutbildning vid Linnéuniversitetet, inriktning 
mot IT/media. Jag vill ta tillfället i akt att tacka mina barn Kim och Ronja för att de 
stått ut med stök och andra dåligt skötta hushållssysslor under detta arbetes mest 
intensiva perioder.  
Tack till alla elever på det gymnasium i Malmö som ställde upp och utan protester lät 
mig få ”spionera” på deras datoranvändning och svarat på mina enkätfrågor.  
Till Håkan Falcker, IT-tekniker på samma skola som hjälpt mig med installationer 
samt till skolledningen. 
 
Stort tack även till de elever och pedagoger som nyttjar en-till-en-lösningar på en 
besökt gymnasieskola i Västsverige för två intressanta dagar där jag fått ta del av era 
erfarenheter. 
 
Tack även handledare och övriga utbildningsansvariga inom Linnéuniversitetet för 
tips och övningar som förberett mig för detta arbete. Ert arbete och arrangemangA 
Finner inte ord nog för att beskrivaA TACK!   
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Abstract 
At a time when a number of municipalities choose to start one-to-one projects with 
the meaning one portable computer per pupil I become a bit puzzled about the 
purpose of this form of investment. 
I have been working for almost 10 years as an educator in Computer science on a 
secondary school in southern Sweden and I think it's good to use computers in 
education for pupils. That will be when computers is used as a tool for learning or a 
working process.  
 
My experience however often tells me that computers are used for other reasons 
during lessons than what is supposed.  
 
Am I correct in my perception? Are computers frequently used for pastime by the 
pupils or is the use of computers a good working and learning tool? 
Are the pupils getting a better knowledge development by computer use? 
 
In this quantitative work, I try to find answers to these queries and to do so I have 
among other things used a "spyware" software on computers in a school and 
collected answers from a survey with issues to pupils and educators within secondary 
schools. 
 
The summary of the various studies has been provided interesting answers and new 
thoughts but also clarification. So in addition to this work I provide not only the results 
from my study. I will also share thoughts for the use with computers for the future 
upcoming education.  
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Rapportens upplägg  
Mitt arbete kommer bygga på undersökningar vars metoder beskrivs i början av 
arbetet. Resultat jag fått fram analysera fortlöpande i anslutning till att de 
presenteras. 
 
Angående litteratur relevant för detta arbete har jag konstaterat att det inte finns så 
mycket litteratur som berör ämnet med de utgångspunkter som jag valt att arbeta 
utifrån. Detta då datorsatsning, i den omfattning som är gällande 2011, är ganska 
aktuell. Den litteratur som väl finns känns oftast väldigt vinklad och lyfter mer fördelar 
och positiva resultat kring datoanvändning. De distraherande och negativa bitar som 
kan förekomma vid datoranvändning i skolan berörs knappt eller inte alls i många av 
de redogörelser jag granskat. Dessutom upplever jag att en hel del litteratur många 
gånger är äldre än tio år och med tanke på hur fort utvecklingen går inom IT-
branschen så känns tio år som väldigt lång tid. Jag har velat ha färskare material att 
arbeta utifrån och jobba med. Så det har fått bli en del rapporter och artiklar som får 
fungera som diskussionsmaterial för detta arbete. 
 
Slutligen då jag är övertygad om att datorn har gjort sitt intåg i samhället och att 
datorn har kommit för att stanna så har jag en del i mitt arbete som ger tips och 
tankar om framtida datoranvändning inom skolan. 

Bakgrund 
Under läsåret 2010/2011 gjorde jag mitt tionde år som IT-pedagog på en 
gymnasieskola i Malmö. All undervisning jag bedrivit är relaterad till datoranvändning 
och som ett genomgående mål har jag att få eleverna till att använda datorerna för 
sitt lärande och som framtida arbetsverktyg.  
 
På skolan arbetar eleverna i datorsalar med stationära datorer och har ofta uppgifter 
som kräver självständigt arbete. Något som jag helst ser sker under lektionstid.  
Dock upptäcker jag att eleverna ofta inte utnyttjar lektionstiderna till att enbart arbeta 
med sina uppgifter utan stor del av lektionen går även åt till att surfa runt på olika 
webbplatser, sociala forum, mediesajter med musik och film samt spelar onlinespel. 
Trots tillsägelser fortsätter ofta dessa aktiviteter. Ibland tydligt men också en hel del i 
smyg. Något som visar sig genom att eleverna snabbt växlar mellan ett påbörjat 
arbete och den eller de webbsidor och program som de vet att de egentligen inte ska 
nyttja under lektionstid. 
 
När många kommuner nu satsar på en-till-en projekt med innebörden att varje elev 
skall få vars en egen bärbar dator av kommun och skola så blir jag lite fundersam på 
syftet kring satsningarna varav följande frågor känns intressanta: 
 

Vad blir vinsten med att varje elev har en egen dator? 
Fungerar datorn som ett effektivare inlärningsverktyg? 
I jämförelse med normal katederundervisning med boklitteratur och normala 
papper och penna-uppgifter. Blir lärandet effektivare? 
 
Utifrån dessa funderingar föds huvudfrågan: 
IT-hjälpmedel i skolan - Effektivt hjälpmedel för inlärning eller tidsfördriv i 
skolan?    
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Syfte och frågeställningar 

Med detta arbete är önskemålet att se hur elever använder datorer till skolarbeten. 
Undran kring frågan har kommit då många kommuner väljer stora ekonomiska 
satsningar på så kallade en-till-en lösningar där varje elev ges en egen bärbar dator 
för att ha med och använda i den vardagliga undervisningen. De resultat jag fått fram 
i min studie analyseras i anslutning till att de presenteras. 
 
Ett vidare syfte är lite motsägande till den första målundersökningen då den är 
utarbetat ifrån tanken om att dagens samhälle förutsätter att datorn finns med som ett 
vedertaget redskap i vardagsmiljön. Därför finns det i slutet av detta arbete med 
tankar kring hur datoranvändning kan effektiviseras inom skolan. 
 
I ett led för att svara på huvudfrågan: IT-hjälpmedel i skolan - Effektivt hjälpmedel för 
inlärning eller tidsfördriv i skolan? Har ett antal delfrågor ställts upp att arbeta med: 
 
• Hur och till vad använder eleverna datorerna under lektionstid? 
• Hur beskriver eleverna sitt användande av datorerna? 
• Hur mycket arbetar eleverna med arbetsuppgifter på sin fritid med datorn som 

arbetsredskap? 
• Hur upplever lärare och elever elevernas lärande vid en skola där varje elev har 

tillgång till en egen dator? 
 

 Varför IT i undervisningen? 

I läroplanen för den frivilliga skolan Lpf 94 finns beskrivet: ”Eleverna skall också 
kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig.” (Werner, s.136, 2002) 
 
I vårt samhälle finns informationsteknik - IT med som en naturlig del av vårt 
vardagsliv. Nästan inom alla områden i vårt samhälle förekommer arbeten med eller 
indirekt med datorer som arbetsverktyg. Skolan har till uppgift att förbereda eleverna 
för att möta samhällets krav. Under tiden Lpf 94 varit aktuell har de flesta 
gymnasieelever haft obligatoriskt kursen DAA1201 – datorkunskap på sitt schema.  
I beskrivningen för denna kurs finns att läsa: "Ämnet syftar också till att ge kunskap 
om hur datorer används i arbetslivet inom yrkesområden som den valda 
studieinriktningen kan leda till." (Skolverket, Ämne - Datoranvändning) 
 
Det som förändras med tanke på en-till-en-projekt i skolan är att inte bara använda 
datorerna inom kurser där datorer är ett krav utan att använda datorer som ett 
naturligt inslag inom så många kurser och ämnen som möjligt.  
 
Europaparlamentet och Europaunionens råd utfärdade 2006 rekommenderade råd 
för ett livslångt lärande i form av åtta nyckelkompetenser. En av dessa 
nyckelkompetenser gäller digital kompetens och beskriver bra vad som ska ingå i 
datoranvändning:  
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”Digital kompetens kräver goda kunskaper om hur 
informationssamhällets teknik fungerar och om den roll tekniken 
spelar och de möjligheter den ger i vardagslivet, både hemma och på 
arbetet. Här ingår centrala datortillämpningar som ordbehandling, 
kalkylprogram, databaser, lagring och hantering av information samt 
kunskaper om de möjligheter och eventuella risker som skapas genom 
användningen av Internet och kommunikation via elektroniska medier  
(e-post, nätverksverktyg) för arbete, rekreation, informationsdelning och 
samarbetsnätverk, lärande och forskning.” (L 394/10, s.6, 2006) 

   

Tidigare forskning 

Det finns en del studier kring datoranvändning i skolan men generellt är 
resultatbeskrivningarna positivt inställda till datoranvändning. Eventuella farhågor 
eller negativa aspekter berörs mycket lite eller förklaras som ointressanta. Detta då 
de positiva resultaten anses så övervägande. Här några exempel: 
 
I en studie berättar pedagogerna på en undersökt skola att det finns ”en stor oro över 
vissa elevers spelande och koncentration på lektionerna. De var dock överens om att 
den bärbara datorn kommit för att stanna och att fördelarna övervägde”(Hallerström 
/Tallvid, s.53, 2008) 
 
I rapporten ”Effektivt användande av IT i skolan” (Rapport 17, Myndigheten för 
skolutveckling, 2007), som är en rapport som sammanställer och analyserar 
internationell forskning inom området IT i skolan, nämns procentuellt hur många som 
har positiva erfarenheter och resultat från datoranvändning i skolan.  
De procentsatser som inte redovisas som positiva beskrivs över huvudtaget inte.  
 
Ytterligare ett typexempel. I rapporten ”En-till-en. Falkenbergs väg till framtiden?” 
(Tallvid, 2010) nämns, i en ca.70 sidig rapport om datoranvändning i skolan, ett kort 
kapitel om datorn som distraktionsfaktor. Här det viktigaste från detta kapitel:  
 
”Eleverna skickar snabbmeddelanden, kontrollerar sin e-post eller uppdaterar sin 
status på Facebook under pågående lektion. Det finns lärare som upplever att detta 
är oerhört frustrerande, under det att eleverna hävdar de att de kan göra flera saker 
samtidigt och att de inte alls har blivit störda i skolarbetet.”  

 
Det framkommer i detta kapitel även att lärare inte anser det vara något större 
bekymmer med detta datorrelaterade problem utan anses vara ett ordningsproblem:  

 
”Ordningsproblem relaterade till datorn behandlas som vilket ordningsproblem som 
helst.” (Tallvid, s.52, 2010) 

 
Generellt är det i denna omfattning som det förekommer negativa aspekter i de 
rapporter jag läst vilket i sin tur lett till mitt intresse för att undersöka 
distraktionsfaktorerna mera.  
 
I mitt letande efter relevanta studier fann jag en nederländsk professor vid namn Wim 
Veen som beskriver dagens ungdomar som nästa generation i människans 
evolutionsutveckling. Namnet som ges denna generation är Homo zappiens. 
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Uppkommet efter det sätt som många ungdomar idag hanterar elektroniska medier 
på. Det vill säga genom att skifta, ”zappa”, mellan olika TV-kanaler samtidigt som de 
vid datorn zappar mellan olika forum. De är ”multianvändare” genom det att de vill 
göra och se flera saker samtidigt. Wim Veen beskriver bl.a. hur pedagoger upplever 
sina studenter: 
 
“In addition, many teachers think students seem to act and think superficially, 
zapping from one information source to the other when watching television, surfing 
the internet or chatting using MSN. Children of today don´t seem to be critical and are 
even less reflective on what they digest from television and the internet.” 
(Veen, s.28, 2006)  

 
Veen menar dock att den zappande generationen faktiskt klarar av att sortera ut all 
information som de behöver:  
”,,,but Homo Zappiens appear to think in structures of concepts and the interrelation 
between the concepts.” (Veen, s.67, 2006) 
 
Peter Gärdenfors, professor i kognitiv vetenskap vid Lunds universitet, ger i en studie 
visst stöd till Veen:  

"I allmänhet kan den nya generationen av datoranvändare lättare tolka visuell 
information. Genom att de är vana vid att hantera dynamisk information har de också 
lättare att observera och formulera hypoteser om sådan information och kan se 
mönster i den.” (Gärdenfors, s.227, 2010)  

Gärdenfors skriver också att om vi kan möta eleverna i deras värld så kan vi hjälpa 
eleverna än mer i att hitta och ta till sig relevant information, få dem att bearbeta och 
tillgodogöra sig förståelsen av det de inhämtar.  

"En god lärare kan aldrig ersättas av ett datorprogram. Han eller hon behövs inte så  
mycket för att förmedla fakta, men för att förklara samband - att lyfta fram de mönster 
som eleverna behöver se för att förstå." (Gärdenfors, s.251, 2010) 

Ett led i att mötas i eleverna värld kan vara genom att skapa program som påminner 
om hur datorspel fungerar. Datorspel anses allmänt vara för nöje men: "En skicklig 
spelkonstruktör har, mer eller mindre medvetet, också en god uppfattning om hur 
motivation och lärande fungerar. De har insett att framgångsrikt lärande kräver att 
eleven är aktiv - inte bara passiv mottagare." (Gärdenfors, s.228, 2010)  

I datorspel lär sig användarna ett flertal regler, att tänka ut strategier och ofta finns 
tydliga mål angivna. Spel håller hela tiden reda på vad som har presterats och 
utmanar vidare på ”rätt” nivå. Spel låter användaren öva mycket och ger positiv 
förstärkning, belöning, då det går bra och samtidigt är det i spel ok att misslyckas. 
Användaren får nya chanser till dess att ”uppdraget” utförts rätt. "Det är uppenbart att 
barn (och vuxna) kan ha kul med datorer - se bara på hur populära datorspelen blivit! 
Sällan får man se mer motiverade individer. Detta engagemang borde rimligen kunna 
överföras till pedagogiska användningar av IT." (Gärdenfors, s.225, 2010)  
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Metod 
I arbetet har jag bland annat tänkt mig att ta reda på vad eleverna gör under 
lektionstid på datorerna i skolan. Med datoranvändares möjlighet för multitasking, 
dvs. använda flera program samtidigt, så ges både fördelar och nackdelar till 
eleverna. I detta arbete är utgångspunkten att de för inlärning negativa aspekterna 
har en genomslagskraft. För att fastställa om detta stämmer har jag låtit genomföra 
tre undersökningar.  

Undersökning ett 

Vid den första undersökningen installerades ett "spionprogram", på ett antal datorer 
på en gymnasieskola, som loggar vilka program och webbsidor som öppnas på 
datorn.  
 
Undersökningen pågick under 10 dagar i två separata klassrum. Totalt installerades 
programvaran på 30 maskiner och beräknat var att ca.120 användares aktiviteter 
skulle loggas vid sammanlagt ca 600 inloggningstillfällen. Urvalet gjordes utifrån 
skolans salsschema för att kunna beräkna ungefärlig tid eleverna lägger på olika 
aktiviteter i datorn. Tyvärr fungerade inte undersökningen på det sett som jag hade 
hoppats i en av de två salarna. Detta då det visade sig att det stundtals var mycket 
rörelse i salen med många olika elever som loggade på och av både på och utanför 
schemalagd tid. Salen är helt enkelt för öppen och för salen schemalagda tider 
utnyttjades inte. En slutsats har dock gott att utläsa från denna sal och det är att då 
eleverna utnyttjar datorerna utan lärarhandledning så görs besök på sociala forum, fri 
surfning samt spel på någonstans mellan 85-100%. De få procent som blir över kan 
kopplas till relevant skolarbete. 
 
Resultaten från den andra salen där undersökningen genomförts är däremot mycket 
mer påtaglig och ger tydliga analysmöjligheter.  
 
För undersökningen i sin helhet innebar det att dess omfattning minskade något. 
Det finns några enstaka lektioner från första salens undersökning som är användbara 
och de inramas med den slutliga analysen. 
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Bild 1 – Exempel på logg från dator.  
 
På bild ett har jag plockat fram ett exempel på hur en logg kan se ut. För att följa 
händelseförloppet på datorn så läses loggen nerifrån och uppåt. I exemplet går att 
utläsa att en elev vid namn ”Test” har loggat in på datorn. Efter en liten stund öppnar 
eleven programmet SketchUp som är ett ritprogram för att skapa bilder i 3D-miljö. 
Eleven ses sedan söka sig till en mapp på skolans gemensamma nätverk för att ta 
reda på hur uppgiften för lektionen ska lösas. Eleven syns även öppna upp 
webbläsaren Internet Explorer och surfa in på det sociala forumet Facebook. Till sist 
ses hur programmet SketchUp och webbläsare avslutas och att eleven loggar ut från 
datorn.  
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Bild 2 – Exempel på händelseförlopp  från dator.  
 
På bild två har jag klippt ihop hur det kan se ut när elever använder olika program 
och surfsidor. Tidsmätning av hur mycket tid eleverna har lagt på de olika 
programmen och webbsidorna har kunnat utläsas genom att mäta tidsskillnaden 
mellan händelserna från den andra kolumnen från vänster. Om elever har tittat på 
videos från exempelvis Youtube, som i exemplet i bild två, så har det varit lätt att 
kolla upp vad för form av video det är de har tittat på. Detta genom att på 
www.youtube.com söka på de titlar som finns angivna i loggen. Musikvideos har 
ansetts som mindre störande moment under lektionen då elever kan arbeta samtidigt 
som de hör musiken. I detta sammanhang kan då nämnas att många elever 
använder programmet Spotify för att lyssna på favoritmusik under lektioner. Även 
denna form av musiklyssnande har ansetts vara mindre störande moment då ”spel-
listor” kan skapas i förväg. Videos däremot som visar fotboll, filmsekvenser, roliga 
klipp etc. har behandlats som videos där eleven är aktiv tittare. 
 
Då elevernas integritet är viktig har elever och personal informerats om att datorerna 
innehållit detta program och om syftet med loggningen. Av vikt lyftes att ingen 
personlig information som användarnamn, lösenord, etc. kom att loggas. Om detta 
beslutades det efter att jag varit i kontakt med jurist på Datainspektionen samt efter 
att ha pratat med skolledningen om undersökningens tillvägagångssätt.  
 
Inga invändningar har inkommit under undersökningens tid och jag är ganska 
övertygad om att elevernas beteende vid datorn inte förändrats på grund av att de 
varit medvetna om att det som sker på datorerna granskats. Skolan har en regel som 
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alla elever får skriva under på att de blivit informerade om: ”- att dataavdelningen kan 
kontrollera vilka sidor du är inne på och se allt du gör” (MalmöStad - gymnasium, 
Regler för Datoranvändning) 

Undersökning två 

För att få en ytterligare bild av datoranvändning under lektionstid lät jag genomföra 
en enkätundersökning bland elever som läser inom gymnasiets teknikprogram.  
Enkäten som besvarades via en webbsida1 på Internet gav mig 57 intressanta svar 
om hur eleverna själva upplever det med att arbeta med datorer och hur lång tid de 
anser att de tillbringar framför datorerna för skolarbete respektive fritidsaktiviteter. 
Detta för såväl skoldag som fritid.  
 

Undersökning tre 

För att få ytterligare material till detta arbete tog jag även tillfället i akt att åka till en 
gymnasieskola i Västsverige. Inom denna skolas kommun har ett flertal grundskolor 
under ett par års tid arbetat med en-till-en-projekt. Genom att träffa och fråga elever 
och pedagoger på skolan som arbetat på detta sätt under en längre tid hoppades jag 
få ett jämförande underlag med de elever som besvarade enkäten. Metoden som 
användes här var att i spontana samtalssituationer, med pedagoger och elever, ge 
samma frågor som utifrån de frågor som finns med på tidigare nämnda enkät. 
  
I sammanhanget kan berättas att kommunen ifråga utsetts till ”Sveriges IT-kommun” 
tack vare den satsning de gjort inom främst grundskolan på en-till-en lösningar.  

Resultat  

Loggning 

Sammanställningen av detta arbetes första undersökning, datorloggningen, visar på 
lite olika resultat beroende på om eleverna har nyttjat datorer under schemalagd tid 
eller på frivillig tid. Resultaten kan endast mätas kvantitativt då elevers personligheter 
och intressen yttrar sig för det de gör på lektionstid.  
 
I sammanställningen av loggningen har försökt att fastställa vad elever prioriterar 
under lektionstid. Hur lång tid de kan antas arbeta aktivt med skolarbete enligt det 
schemalagda ämnet kontra icke ämnesrelaterat arbete.  
 
Normalt brukar lektioner i datorsalarna på den undersökta skolan genomföras i 
halvklasser på 15-16 personer. Under undersökningens gång har 178 loggningar 
under schemalagd tid granskats och i genomsnitt innebär det ca 10 personer per 
lektion. Nämnas ska att det finns risk att det är samma elever som registrerats vid fler 
lektioner. Detta då regler kring personuppgiftslagen, PUL, måste beaktas i en 
undersökning likt denna. För att vara på säkra sidan för att inte riskera att göra något 
som kan anses vara olagligt togs kontakt med Datainspektion både per telefon och 
per e-post. (Bilaga 1)  
Efter denna kontakt och ett samtal med gymnasieskolans IT-tekniker konstaterades 
att inga inloggningsuppgifter lagras varför §10 om inhämtande av samtycke i PUL 
inte ansågs bli aktuell.  

1 http://www.kwiksurveys.com 
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Inför undersökningen meddelades dock skolans personal via e-post samt sattes 
tydliga anslag om undersökningen upp i de klassrum där undersökningen skede. 
Kontentan är alltså att ingen som ingått i undersökningen ska i efterhand kunna 
spåras och få sin personliga integritet kränkt. Med detta i åtanke och utan möjlighet  
att se vem som varit inloggad vid de olika tillfällena kan det inte uteslutas att samma 
elev eller elever loggats flertal gånger. Detta med tanke på att elever kan upprepa 
samma mönster som vid tidigare inloggning. 
                                                     

Vilket resultat kan då utläsas från loggningen? 
När loggningarna har sammanställts har tiden eleverna tillbringar till andra aktiviteter 
än till det ämne som är kopplat till lektionen beräknats. En procentuell sats per 
användare används för att ge en tydligare och mer lättöverskådlig bild av elevens 
aktivitet. Ett diagram har sedan utifrån detta skapats för att visualisera varje lektion 
enligt exemplet nedan. 
 

 
 
Utifrån diagrammet och de fakta som inhämtats om elevers aktivitet vid varje aktuell 
dator har sedan sammanfattande kommentarer sats samman.(Bilaga 2) Till 
diagrammet ovan finns följande kommentarer:  

 
”En elev startar relevant program men använder det aldrig utan  
låter hela lektionen gå åt surf på webben. En annan har mycket 
aktiviteter, 90%, på Youtube och Facebook. Likaså en på 57%  
med samma aktiviteter. En fjärde elev spelar halva lektionen  
och Facebook tar 38% tid i anspråk för en annan elev.” 
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Med utgångspunkt från dessa diagram har det enkelt kunnat ses ett resultat från 
varje lektion och dessa tydliggör att en eller upp till fyra elever per lektion sysselsätter 
sig med andra aktiviteter under alltför lång tid under en lektion. För att bli ”utvald” 
ligger gränsen på att mer än en femtedel av lektionen ägnas åt annat än det 
ämnesrelaterade arbetet. Hur lång tid det rör sig om har sammanställts för varje elev 
och ett medeltal beräknats som presenteras i procentsatsen i följande tabell. 
 

 
Bild på tidsfördelning  

 
Det mest alarmerade i tabellen är att 12% av eleverna nästan inte ägnar något  
intresse alls för lektioner utan bara sitter och leker av tiden. 12% låter kanske inte 
som en stor siffra men dessa elever är de som kanske riskerar att inte klara sina 
kurser med godkända betyg och därför bör dessa elever ”fångas upp” så att 
ämnesledande pedagoger kan hjälpa eleverna på bästa sätt. 
 
Vad gör då eleverna istället för att arbeta med sina ämnesrelaterade uppgifter? 
Det finns oerhört mycket tidsfördrivande aktiviteter att nå med hjälp av en Internet-
uppkopplad dator. Därför är det svårt att återge allt som intresserar eleverna men 
några av elevernas intressen har registrerats: 
 
Populärt på Internet % användare Antal 
Facebook 55% 98 
Yotube 31% 56 
Spotify 24% 42 
   
Populära onlinespel Age of defence Runscape 
 Texas Hold'em Poker Bubblez 
 Tribunal wars CityVille 
 Chess Qwop 
 
Att Facebook har en stor mängd användare bland eleverna har också konstaterats i 
en undersökning gjord av Datainspektionen: ” Överlägset populärast bland 
communities är Facebook som också ökat kraftigt i popularitet sedan förra årets 
studie” (Datainspektionens rapport 2011:1, s.9) 
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En del av dessa spel har egna webbsidor medans andra finns att finna på bland 
annat Facebook. En populär spelsida för eleverna är www.miniclip.com som har 
många spel att fördriva tiden med. 
Många ser gärna på roliga filmklipp eller använder www.youtube.com för att lyssna 
på musikvideos. En annan webbsida: www.existenz.se har också en del populärt 
tidsfördriv för eleverna. Här samlar webbsidan roliga historier, bilder och filmer samt 
tipsar om länkar till diverse spelsidor eller annat av underhållande karaktär. Här finns 
också material som kan relateras pornografiskt och som eventuellt kan gå förbi filter 
och spärrsystem vars uppgift är att blockera olämpligt material på skolors datorer. 
Därför kan det vara viktigt att ha samtal kring elevers lämplighet att använda sidor 
som exempelvis Existenz.se. 
 
Till sist kan konstateras att nyhetssidor som www.aftonbladet.se samt exempelvis 
sportbladet från samma nyhetskälla är populärt liksom en del bloggsidor. 
 
Vad prioriterar eleverna då de startar sin datoranvändning vid lektioner? 
I tabellen nedan kan utläsas att 54% av eleverna väljer att starta med annat än 
sådant som kan relateras till lektionens ämne. Tiden är dock varierande innan 
ämnesrelaterade program öppnas. Det kan röra sig från någon enstaka minut till,  
i värsta fall, 60 min på en nästan tvåtimmars lektion. Det vill säga om relevant 
program överhuvudtaget öppnas eller utnyttjas.  
 
Prioritet vid uppstart   
Vad? % användare Antal 
Ämnesrelaterat program 46% 81 
Facebook 17% 31 
Spel 4% 7 
Spotify 9% 16 
Annat ej relaterat 24% 43 
(Youtube, blogg, Existenz.se Nyhetssidor, sport, Fri 
surfning) 

54% 97 

 
En rapport skriven av en skola i Kalix efter deras en-till-en implementering nämner i 
ett kort stycke att det ”negativa är att det tar tid att komma igång med arbetet på 
lektionerna på grund av att elever gör annat än skolarbete med datorerna.” 
(Mannhemskolan, s.10, 2010) Företeelsen förekommer alltså även på andra skolor i 
runt om landet.  

Enkät 

För att kunna få en uppfattning om hur elever upplever datoranvändning under 
lektionstid skapades en enkät som besvarades digitalt av eleverna. Detta genom en 
webbsida, www. kwiksurveys.com som just erbjuder möjligheten att skapa 
kostnadsfria enkäter. Frågor skapas alltså och besvaras genom det att eleverna får 
tillgång till en speciell webbadress. Denna adress skickades ut till ca 120 elever och 
av dessa besvarade 57 enkäten. Glädjande är att svaren är jämnt fördelade mellan 
eleverna från tre olika årskurser vilket ger svar från elever med mer erfarenhet av 
datoranvändning på skolan. Frågorna som ställdes finns alla att tillgå i bilaga 3 varav 
några kommer att lyftas och besvaras här. 
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En fråga som ställdes var om eleverna använde program som inte är direkt knutna till 
lektion. De ärliga svaren var att jaA de startade program som spel och Spotify och 
Internet. Nu är inte Internet ett program utan ett begrepp för webben och här har 
missförstånd uppstått bland en del elever. 26% svarar nämligen att de nyttjar Internet 
(fast några nämner att de är medvetna om att det inte är ett program.) 
Nästa fråga gäller dock just vilka webbsidor som eleverna gärna besöker och svaren 
stämmer väl överrens med de som loggningen visat. Nämligen ett stort intresse för 
bland annat det sociala forumet Facebook. 
Några adresser som tidigare inte synts så mycket i loggningen nämndes också av 
eleverna men gemensamt med de redan tidigare nämnda webbsidorna är att många 
av dem är för tidsfördrivande aktiviteter.   
 
Frågan var dock ställd så inte enbart webbsidor som ”stjäl uppmärksamhet” i 
undervisningen skulle kunna omfattas av svaret utan det har även gett en inblick i hur 
och var elever finner relevant information för sina uppgifter. Bland svaren finner vi 
bland annat Nationalencyklopedin - NE.se och wikipedia. Även sökmotorn Google 
nämns som ett ofta använt alternativ för att finna inspirerande och för uppgifter 
betydelsefull information.  
 
I ett av svaren som anges skriver eleven själv följande: 
” Internet använder jag huvudsakligen till att söka upp information. Det finns ju många 
sidor som jag använder mig av men google och wikipedia är väl de vanligaste. Som 
paus för att få med någon roligare under långa krävande lektioner kan facebook vara 
en trogen vän. Dock har den en tendens att hålla kvar en och stjäla ens 
uppmärksamhet under mer än bara pauserna.” 
 
Denna elev är själv medveten om att viss form av webbsida kan stjäla 
uppmärksamheten från det som egentligen ska utföras under lektion.  
 
En annan elev skriver:  
” ja, vissa hemsidor för att få information och inspiration ifrån och såklart facebook!” 
 
Facebook har alltså kommit att anses som en självklarhet och utropstecknet efter 
ordet facebook visar på att det är en prioriterad och för denna elev en viktig 
webbplats.  
 
På fråga om hur länge elever själva upplever att de använder datorn till annat än 
skolarbete under en lektion svarar eleverna på följande vis: 
 
Mycket liten tid. ca. 25% ca. 50% ca. 75% Hela lektionen 

52% 31% 10% 5% 2% 
 
Att 31% svarar att de använde ca en fjärde del av lektionen till annat än skolarbete 
ser inte bra ut än mindre att elever erkänner att de under större delen av lektionen 
inte intresserar sig för skolarbetet. Detta väcker åter nya frågor men den främsta är:  
Varför ser det ut så här? I kommande stycket ”diskussioner” kommer mer kring dessa 
tankar att dryftas från min synvinkel. Eleverna fick dock en fråga som kanske lyfter 
lite svar utifrån dem själva.  
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Frågan löd:  
Finns det något som är dåligt med att ha tillgång till dator under lektionstid? 
På denna fråga svarar 7 av 39: ”-Nej allt är bra.”  
Men övriga elever känner själva att de distraheras eller att andra lätt låter sig 
distraheras av det som datorn har att erbjuda. Här några citat från eleverna som 
svarat på frågan: 
 
”Blir lektionen tråkig så är det lätt att man tappar koncentrationen och går in på andra 
sidor på internet ” 
 
” folk är mer koncentrerade på sina datorer än läraren.” 
 
”ja, facebook sitter alltid och viskar i ens öra 'kom hit' ” 
 
” Det är väldigt lätt att göra saker som inte har med skolarbetet att göra och mycket 
svårare för läraren att kontrollera det” 
 
Indirekt ger oss eleverna svar på vad som behöver åtgärdas för att de ska ägna mer 
tid åt ämnesrelevant arbete: 
  
• Lektionerna måste bli roligare och mer intressanta. 

 
• Pedagoger måste kunna skapa uppmärksamhet hos eleverna och kanske handlar 

det om att sätta sig i respekt så att eleverna lyssnar istället för att surfa. 
 

• Behöver vi kanske förbjuda Facebook-användning på lektionstid? Jag tror inte det 
men kanske kan vi mötas på samma ”lekplats” som eleverna. Varför inte ha en 
Facebok-sida som är relevant med ämnet som lärs ut? 

 
Vilka är då enligt eleverna de positiva egenskaperna med datoranvändning? 
Vilka fördelar finns? 
Här finns överlag svar som att arbeten blir lättare att utföra. Det är lättare att skriva. 
Lättare att söka svar eller kolla upp fakta och termer som inte förstås. Lättare att göra 
fina och bra inlämningar. Här kommentar från en av eleverna: 
” Klart, inom vissa ämnen klarar du dig inte utan datorn. Sen blir det lättare och 
snyggare med dator skrivna anteckningar. Det finns väldig bra fördelar med datorer 
för de elever som verkligen klarar av att bara använda datorn till skolarbete, men för 
de som inte har någon bra disciplin och planering kommer de att sitta upptill 90% 
bara på facebook och chatta.”  
 

Eleven har tydligen själv reflekterat över att andra elever inte utnyttjar datorernas 
möjligheter till kreativt och utvecklande skolarbete. En bekräftelse utifrån ett oväntat 
håll på det som lett till att jag intresserade mig för detta arbete.  
 
Egentligen finns det ingen av de tillfrågade eleverna som inte kan se fördelar med 
datorn vid skolarbete. Kommentarer som att datorn hjälper dem mycket och hjälper 
elever till effektivare arbete förekommer. Någon elev tycker inte det är helt fel med att 
använda spel på datorer för inlärning: " ja, man tycker det är roligare och man vill lära 
sig mer. Om man spelar ett spel till exempel som är kul så lär man sig nya saker hela 
tiden i spelet.” Det förutsätts att spelet då är relaterat till skolämnet. För elever med 
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läs och skrivsvårigheter men också inom fysik och matematik finns det program som 
elever kan använda med möjlighet för simuleringar eller som lär ut kunskaper i 
spelliknande miljöer. Fördel är också som en elev uttrycker det:  
” man kan hitta saker som läraren inte nämner och det kan vara lättare att anteckna” 
 
Svaret tyder på intresse för att vidareutveckla sig eller som en annan elev uttrycker 
det: ”man kan lära sig djupinlärning”.  
 
En annan aspekt från en elev kopplas till arbetsmiljö av en elev som berättar att: 
” datorer är roligare, och har spännande program, och man kan lyssna på musik 
under tiden man jobbar, vilket gör miljön i klassrummet härligare” 
 
Just möjligheten för att få använda musik vid egna arbeten via datorer har synts 
genom hela undersökningen att elever uppskattar. Det talas ofta om att barn redan i 
fosterstadiet mår bra av att få höra sin mamma sjunga och att vid rätt form av musik 
så kan musik påverka det mänskliga sinnet för inlärning. Vilken form av musik 
eleverna lyssnar till och om den är av rätt form för effektiv inlärning kan jag inte uttala 
mig om i detta arbete. 
 
Datoranvändning på fritiden 
Jag frågade eleverna om de jämför traditionell klassrumsundervisning utan dator med 
undervisning med tillgång till dator. Tror eleverna att det gör någon skillnad på 
inlärningen? Så här svarade eleverna: 
 
Jag lär mig mer vid vanlig 

lektion 
Jag lär mig mer vid 
datorstöd lektion 

Ingen skillnad 

24% 36% 40% 
 
Intressanta siffror då hela 74% av eleverna berättar att de ser stora fördelar med att 
eventuell egen bärbar dator i skolan. Svaren kommer från den sista fråga som 
eleverna haft att svara på i enkäten. Några av de kommentarer som lyfter fördelen 
med att ha egen bärbar dator gör gällande att kompatibilitetsproblem hade undvikits 
då alla program eleverna har att arbeta med hela tiden finns i en och samma dator. 
Andra fördelar är att vid långa raster hade elever tyckt det vara skönt att kunna 
arbeta med läxor så att de inte måste vänta med dem till dess att de kommer hem. 
 
Men även här kommer det fram att skolarbete kan bli lidande, kanske rent av ännu 
mera, om de alltid har tillgång till dator. Så här lyder en kommentar: 
” Man hade kunnat arbeta enklare utanför lektionstid. Man har allt arbete på en och 
samma plats och har inga problem med att installera program på sin egen dator man 
har hemma eller liknande. Däremot kan det även påverka negativt då man under alla 
lektioner får tillgång till internet och på så sätt kan tappa mer fokus i sitt skolarbete.” 

Intervjuer 

I en tanke att få jämföra enkätsvaren gjorda av gymnasieelever som arbetar vid 
datorer då och då mot elever som alltid har tillgång till datorer så tog jag kontakt med 
en gymnasieskola i Västsverige där kommunen satsat stort sedan 2007 på en-till-en 
lösningar. Idag, 2011, har 2200 elever och 300 pedagoger egna bärbara datorer som 
används i den dagliga skolverksamheten. Satsningen inleddes inom grundskolan och 
från hösten 2010 fick gymnasieskolorna möjligheten att delta i satsningen.  
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Hur resonerar då elever i den kommun i Västsverige som jag besökte? Jag ställde 
följande fråga till fyra tjejer på kommunens gymnasieskola ” – Hur är det med det här 
nu då ni har datorer. Ni kan sitta uppkopplade mot Facebook och såna grejer. Jag 
misstänker att det händer.” 
 
Fniss och svar från tjejerna i mun på varandra ” – Ja. Mmmm. Det händer nog alla 
tror jag” 
 
Jag fortsatte. ” -  Är ni fortfarande lika koncentrerade på lektionerna då tycker ni?” 
 
Tjej ett svarar ” – Ja men är det sån här jätteseg genomgång å man bara åh! då 
hänger man kanskeE” 
Tjej två bryter in ” – Men sen oftaE Vissa lärare säger liksom att locken ska vara 
nere när dom har genomgång så dom vet alltså inte nårE så helt plötsligt sitter tre 
personer å kollar på samma skärm så märker dom att dom inte lyssnar på själva 
genomgången.” 
 
I mitt fortsatta samtal med tjejerna menar de på att det är lärares fel om eleverna inte 
är uppmärksamma under lektionstid. Genomgångarna måste av lärarna göras mer 
inspirerande och intressanta enligt eleverna resonemang. En kille på samma 
gymnasium fick vid ett annat tillfälle en liknande fråga och han svarade på ett 
intressant sätt på frågan om elever gör det de ska på lektionerna:  
 
” – Vi gör det vi ska! Och jag tror att grejen är den att det underlättar så oerhört 
mycket med en dator att viE man gör alla uppgifter så så pass snabbt att man får så 
mycket tid över att man kanske gör annat då. Å det är när man gör det där andra som 
läraren kommer ser åååh. Jaha. Sitter du på Facebook igen? Å visst man sitter på 
Facebook. Har att göra uppgift. Man tar paus. Snackar lite här inne på två minuter å 
gör annatE för att liksom rensa huvudet. Få lite nya influenser och så vidare. Och 
diskuterade me lärare innan här just med FacebookE för det är ganska vardags 
bland elevernaE vi sitter vid Facebook. Och istället för att se det som nånting 
negativt kan man vända det till nånting positivt. Om alla sitter vid Facebook kan man 
ju använda Facebook som en källa för att dela ut information.”  
 
En del av de lärare jag pratade med berättade att de skapat speciella ämnesgrupper 
i Facebook och att de bjudit in eleverna till grupperna. Erfarenheterna från lärarna är 
enbart positiva och finns med som tips och med utförligare tankar under kapitel:   
Hur få en bra verksamhet med datorn som hjälpmedel i skolan? 
 
Övriga reflektioner från elever på skolan är annars att datoranvändning enbart har 
positiva effekter. Visst erkänner de att det finns en del arbete att göra för att inte 
eleverna ska sitta på Internet och spela under lektionstid. Men samtidigt finns en viss 
återhållsamhet i uppmaningarna till eleverna inom gymnasieskolan då skolan ska 
sträva mot att varje elev ”tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” 
(LPF94, s. 13)  
 
Någon elev uttryckte att skillnad under lektion idag i jämförelse med då de inte hade 
dator var att förr la sig eleverna på skolbänkarna att sova då de under en lektion fick 
tid över eller var uttråkade. Idag är de istället sociala eller aktiva på annat sätt så i det 
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hänseendet har egentligen inte mycket ändrats under lektioner från förr gentemot 
idag.   
 
Om jag jämför elevernas svar från gymnasieskolan i Västsverige med det som 
framkommit i min enkätundersökning så finner jag att det inte spelar så stor roll om 
datorn används vid enstaka tillfällen i en skoldag eller genomgående. Inställningarna 
från eleverna är de samma. Det finns gemensamma distraktionsfaktorer som 
kontinuerliga besök på Facebook men fördelarna som ges vid arbete med datorer är 
utslagsgivande även här.  
 
Förutom att jag träffat elever och pedagoger på gymnasieskolan i Västsverige fick jag 
möjligheten att träffa Martin Tallvid som arbetar vid IT-universitetet i Göteborg. Tallvid 
har följt den satsning och utvecklingen som gjorts i Falkenbergs Kommun gällande 
En-till-en -satsning från start. Han har skrivit bland annat forskningsrapporten:  
” En-till-En - Falkenbergs väg till Framtiden? ” (2010) 
 
I rapporten har Tallvid följt två grundskolor och sett att skolorna brottats med att ha 
olika förhållningssätt och regler kring datoranvändning. Det finns inga generellt 
framtagna regler utan varje verksamhet rekommenderas att ha kontinuerliga 
diskussioner med alla brukare om estetisk användning och bruksregler. Falkenbergs 
kommun har nämligen medvetet sagt att de inte ska ha regler och program som 
spärrar eller hindrar brukarna från att utnyttja datorerna fullt ut.  
”Filtret ska sitta i huvudet och inte i datorn”. (Tallvid, s.54, 2010)  
 
Denna tanke är i ett led för att träna eleverna inför den framtida arbetsmarknaden 
som högst troligt kommer kräva datorkunskap och där det kanske inte finns program 
som spärrar. Eleverna ska alltså redan i grundskolan tränas i etiskt användande av 
datorer.  
 
För att återgå till kärnfrågan kring dagens datoranvändning. Visst finns tydlig 
distraktionsfaktor att utläsa ur Tallvids rapport också i ”högstadieklasserna” på 
skolorna i Falkenberg. Men Tallvid menar att ” det är ytterst få lärare i Falkenberg 
som upplever att det är ett problem med datordistraherade elever. Vid intervjuerna 
med lärarna blev de tillfrågade om de upplevde att det ibland var störande med 
datorerna på lektionerna. Den överväldigande delen av svaren gav tydligt besked om 
att de inte tyckte att detta var ett problem som enbart var förknippat med datorerna i 
klassrummet.”  (Tallvid, s.52, 2010)   
 
Jag frågade Martin Tallvid om han hade någon undersökning som var gjord inom 
gymnasieskolan angående ”distraktionsfaktor” som Tallvid valt att kalla det i sin 
rapport. Svaret var att han i forskningssyfte inte gjort någon sådan undersökning men 
då Tallvid även arbetar på gymnasieskola i Göteborg delade han med sig av sina 
egna erfarenheter. Dessa erfarenheter är att elever på gymnasieskola mer låter sig 
distraheras än i grundskolan. Grund för detta menar Tallvid är att gymnasieeleverna 
är mer respektlösa mot pedagogerna i skolan än vad grundskoleeleverna är. 
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Resultatsammanställning 

Inför detta arbete satte jag upp ett antal delfrågor för att kunna finna svar till 
huvudfrågan. I detta stycke ges först en kortfattad sammanställning av de svar jag 
fått till delfrågorna innan huvudfrågan besvaras och reflekteras.  
 
Det som kan utläsas i svaren får i denna undersökning ses i ett kvantitativt 
perspektiv.  Undersökningens omfattning är allt för liten för att kunna användas och 
ses i en generell miljö men kan ge en aning om liknade företeelser även finns att 
finna på andra skolor. 

Delfrågor och svar 

 
Vad gör eleverna på datorerna under lektionstid?  

Undersökningen där datorns aktivitet loggades har visat att det vid vart lektionstillfälle 
finns ett fåtal elever som prioriterar annat än att arbeta med för stunden relevanta 
program. Dock de flesta eleverna använder en mix av skolarbete varvat med icke 
relevant Internetsurfning. Sociala forum, bloggar och musiktjänster är bland de mer 
populära sidoaktiviteterna. I en jämförande undersökning gjord på uppdrag av 
Datainspektionen får vi ta del av följande reflektion:  ”I synnerhet unga lever en stor 
del av sitt liv på nätet. Ökningen av andelen ungdomar som är aktiva på olika 
communities de senaste åren är explosionsartad.” (Datainspektionens rapport 
2011:1, s.4) Ett påstående att använda sig av är att skolans pedagoger befinner sig i 
ett konkurrentutsatt läge och namnet på konkurrenten bokstaveras Internet.  
 
Då elever inte känner att uppgifter är roliga, genomgångar intressanta eller vi med 
klara direktiv berättar för eleverna vad de ska göra så är det lätt för dem att ”slappa” 
på webben. Störst svårigheter fanns enligt tillfrågade pedagoger på gymnasiet i 
Västsverige när eleverna precis hade fått sina datorer. Nyhetens behag lockade till 
att testa allt som kändes nytt. Med tiden har distraktionsfaktorn lag sig och idag 
anses problemen inte så stora då det oftast är enskilda personer som låter sig 
distraheras. Andra i närhet av de som är distraherade låter sig väldigt sällan 
påverkas. Pedagoger i Kalix berättar ”att de upplever att det blivit lugnare på skolan/ i 
klassrummet sedan En-till-En-projektet startades.” (Mannhemskolan, s.10 , 2010) 
 
I en undersökning ett år efter Falkenbergs kommuns implementering av en-till-en har 
Martin Tallvid med kollegan Helena Hallerström intervjuat grundskoleelever och då 
bett dem att punkta upp för och nackdelar. Att berätta om fördelar var väldigt lätt för 
eleverna men nackdelar A ”Eleverna har svårare att hitta nackdelar med datorerna, 
men nämner framför allt riskerna med att elever kommer att sitta och chatta eller 
spela spel på lektionerna.” (Hallerström / Tallvid, s.50, 2008) 
     
Hur lång tid läggs på de huvudsakliga arbetsuppgifterna? 
Ibland har det varit svårt att avgöra vad som är relevant eller ickerelevant skolarbete 
och att ta fram en statistisk hållbar siffra är även det svårt. I denna undersökning 
konstateras att 36% av eleverna ägnar mer än 20% av tiden åt annat än 
skolrelaterade uppgifter. Detta anses vara en hög siffra och frågan om varför siffran 
är så hög besvaras med att eleverna inte finner ämne eller arbetsuppgifter tillräckligt 
intressanta att arbeta med. Ämnespedagoger bär ett visst ansvar för att skapa 
motiverande uppgifter för eleverna att arbeta med men även eleverna har ett ansvar 
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att ta för sina studier. De tycks ha svårt för att förstå att de i kommande vuxenliv 
kanske inte enbart kan arbeta med arbetsuppgifter som de tycker är roliga. 
 
Hur används datorer av elever för att lösa arbetsuppgifter? 
Inom den undersökta skolan läser många av eleverna på Tekniskt program där 
datorer används som ett, för utbildning och kommande yrke, arbetsverktyg. Eleverna 
har därför att tillgå många speciellt utformade program att arbeta med. 
Vid andra lektionstillfällen som anses mer allmänna som exempelvis Religion och 
Samhällskunskap används datorn för att söka relevant information på webben och för 
skapande av inlämningsuppgifter och annat redovisningsmaterial. Just möjligheten 
att kunna skapa bra arbeten, snygga redovisningar med datorns hjälp och lättheten 
med att kunna hitta information är områden som eleverna själva reflekterar positivt 
kring. Det kan av kritiker anses att datorn kanske mest blir en form av skrivmaskin 
men eleverna själva och lärare upplever att resultaten blir bättre. En elev 
formulerade:  ” – det lilla ger mycket ibland”. 
 
Hur mycket arbetar eleverna med arbetsuppgifter på sin fritid med datorn som 
arbetsredskap?  
 
Loggning av datorer visar mycket tydligt att endast ett fåtal utnyttjar möjligheten till att 
arbeta med skoluppgifter då de får fri tillgång till datorer utanför lektionstid. Istället är 
spel, filmer och sociala forum den stora lockelsen och flera gånger är nyttjandet av 
detta uppe i 100%. 
 
Bland svaren från enkätundersökningen går det inte att se hur lång tid eleverna 
uppskattar att de använder dator för skolarbete i hemmet men alla har svarat att 
datorn används till hemuppgifter inom i stort alla ämnen. Ibland saknas det relevanta 
program i hemdatorn och det är ett intresseområde för att få ha en egen bärbar dator. 
Att alltid kunna arbeta i samma datormiljö oavsett var användaren befinner sig. 
Ytterligare aspekt för att ha egen bärbar dator som eleverna nämner är enligt dem 
själva att de skulle göra mer läxor på fritiden, håltimmar eller på väg till och från skola 
i buss eller tåg.  
 
De elever som sedan en tid har tillgång till egen bärbar skoldator. Hur upplever 
de sitt lärande? 
Vid besöket i kommunen i Västsverige där frågan ställdes till pedagoger och elever 
gavs överväldigande positiv respons. Samtidigt har arbetet inom en-till-en – miljö inte 
hunnit utredas inom alla områden där en-till-en förekommer. Detta gäller bl.a. inom 
gymnasieskolan som är målgrupp för min undersökning. En fråga som ställdes till 
elever och personal inom kommunen var om eleverna var slarviga med sina datorer 
och exempelvis glömde dem hemma. Svaret som gavs var att datorn glömmer man 
inte. Allt finns samlat i datorn. Uppgifter att arbeta med, Material som behövs för att 
utföra uppgifterna etc. Eleverna behöver inte oroa sig för att ha lagt vissa arbeten i fel 
väska eller glömma dem hemma. Via nätplattformar kommer de alltid åt det de 
behöver. 
 
Lärande idag kontra gårdagens. Syns några skillnader? 
Vad som framkommit i undersökningen är att lärandet i sig inte har ändrats så 
mycket för normalbegåvade elever men ger som hjälpmedel för elever med 
exempelvis läs och skrivsvårigheter en stor möjlighet för att mer synbara resultat.  
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Två pedagoger inom kommunen jag besökte berättade att de anser att alla elever får 
en mer likvärdig chans oavsett om de har någon form av svårighet för att kunna 
genomföra en normal skolgång eller ej. Som svårighet kan exempelvis avses elever 
med läs-och-skrivsvårigheter, dyslektiker eller elever med svenska som andraspråk. 
Med dator och tillgång till anpassade hjälpprogram kan elever prestera lika bra 
arbeten som de som klarar sig utan hjälpmedel.  
 
"Om målet för användandet av IT i skolan är att skapa verktyg som leder till att 
eleverna förstår det de skall lära sig, måste vi ha visioner." (Gärdenfors, s.260, 2010)  
Pedagogiken måste förändras och anpassas för att datorn ska användas på bra sätt i 
skolan. Gärdenfors föreslår att de som arbetar inom skolan ska "använda IT för att 
konstruera pedagogiska redskap som stödjer visualisering, simulering och 
vägledning" (Gärdenfors, s.260, 2010) Då först, menar Gärdenfors, att det kognitiva 
lärandet bäst kommer till fördel  för eleverna. 
 
 
Att datorn då kan vara en distraherande faktor för elever. Är det ett skäl till att 
tänka om kring införskaffande av datorer till skolor? 
Svaret på frågan är: Nej. De positiva aspekterna är övervägande och det finns ingen 
av de tillfrågade eleverna i den besökta kommunen som är med i en-till-en 
satsningen som frivilligt skulle ge tillbaka sin dator. En elev säger: ” – med datorn har 
man förutsättningen och det är upp till var elev att ta vara på den. Hellre dator än inte 
alls.” 
 
I en intervju med ett lärararbetslag i början av deras en-till-en införsel så kände 
lärarna ”en stor oro över vissa elevers spelande och koncentration på lektionerna. De 
var dock överens om att den bärbara datorn kommit för att stanna och att fördelarna 
övervägde, men såg det som nödvändigt med en ökad reglering från lärare och 
skolledning.”(Hallerström /Tallvid, s.53, 2008) 
 
Nu måste en medvetenhet finnas att bara för att datorer kommer in i skolmiljön 
betyder det inte att de positiva effekterna kommer med automatik. Pedagoger måste 
lära sig att använda datorena på rätt sätt och anpassa arbetsuppgifter för den nya 
miljön. Att bara rakt av ta med ”gammalt” in i det nya fungerar inte. Det gäller att få in: 
”Datorn i skolan. Inte skolan i datorn!” (En tanke från kommunen i Västsverige) 
 
Det händer att elever får hjälpa pedagoger med programhantering men det ska ses 
som positivt. Eleverna känner en stolthet i att få dela med sig av sina kunskaper och 
det blir ett givande och tagande som kan skapa bättre relationer och förståelse 
mellan elever och pedagoger. 
 
Wim Veen, som är en professor från ett Universitet i Nederländerna, kommer med 
lugnande besked då det gäller elever och deras hoppande mellan skolrelaterat och 
icke skolrelaterat bruk under lektionstid. Veen kallar dagens generations ungdomar 
för ”Homo zappiens”. Ungdomarna har vant sig vid vår tids informations och 
mediekultur på ett annat sätt än vuxna har. Veen säger ” – De har ett icke-linjärt 
inlärningssätt, som faktiskt passar ihop med hjärnans sätt att arbeta.” (Datorn i 
Utbildningen, nr 5, 2001) ”zappandet” är ett utmärkande drag för dem. De arbetar 
gärna med flera saker samtidigt. De gör läxorna, lyssnar på musik, pratar med en 
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kompis i telefon, surfar på Internet och deltar i ett chatt – allt på en gång samtidigt 
som de kan hålla koncentrationen uppe. (Mannhemskolan, s.14, 2010)  
Veen menar även att eleverna snabbare tar till sig information än vad vuxna gör: 
”The zapping skill leads children to process three or more times more information in 
an hour than an adult.” (Veen, s.67, 2006) 
 
Så kanske är det så att det är vi i den äldre generationen som ännu inte har anpassat 
oss efter dagens sätt att utnyttja tekniken. Vi ser det som om att ungdomarna är 
okoncentrerade medan de har anpassat och utvecklat sig efter dagens samhälle. Ett 
samhälle där brukare hoppar mellan många medier. Om nått år kanske det visar sig 
att dagen ungdomar just genom deras zappande är mer allmänbildade än vad vi 
någonsin blir. Vi får se om någon gör en undersökning om detta. Ska vi säga om ca 
10 år till 2021?  
 

Hur få en bra verksamhet med datorn som hjälpmedel  
i skolan? 
Att lyfta in datorn i skolans vardag är inte så lätt som många försöker få det att låta 
som. Bättre resultat och ökad kunskap kommer inte av sig själv bara för datorns 
intåg. Utan från första start måste skolor som vill ha datorer enligt en-till-en-satsning i 
sin verksamhet arbeta med strategiplaner.  
 
Det finns en del frågor kring ansvarshantering för alla brukare, elever som pedagoger 
och de som distribuerar ut datorerna. En hel del kommuner som försökt sig på 
satsningar har stött på hinder och extra merkostnader pga. dåliga och oklara 
strategiplaner. Tidningen Computer Sweden berättar i en artikel publicerad  
2001-02-04 om stora problem landet runt: ” Att förse tusentals elever med datorer har 
visat sig vara en svår uppgift. Inte sällan tar kommunernas it-avdelningar beslutet att 
låsa datorerna och begränsa möjligheten att installera program.”  
(Computer Sweden3, Publicerad: 2011-02-04)  
 
I den besökta kommunen i Västsverige finns inga låsta datorer. Brukarna får lära sig 
hur de ska hantera sina datorer och strategin är tagen tillsammans med alla berörda 
parter för att det hela ska kunna fungera. 
 
Datorer behöver med jämna mellanrum service och för att fungera optimalt behövs 
åtkomst till Internet och eventuellt andra nätverk. 
 
De som ska vara brukare av datorer behöver ges grundläggande utbildning i 
datorhantering. Att ta steget in från att använda stationär dator till bärbar kan vara 
stort för enskilda. Större skillnad är det för inbitna PC-användare att gå över till Mac-
datorer eller för att göra motsvarande omställning åt andra hållet. 
 
 Även arbetsmetod behöver diskuteras och anpassas och i sammanhang om hur 
didaktik och pedagogik bäst ska komma till rätta i en-till-en-miljö nämns ofta en 
modell skapad av Dr. Ruben Puentedura4, en inflytelserik amerikansk forskare inom 
digitala medier, som visar fyra olika utvecklings och kvalitetsnivåer som kan uppnås 
beroende på hur tekniska hjälpmedel används i skolan. Modellen som kallas SAMR 
har följande nivåer:  

3 Computer Sweden, http://www.idg.se/2.1085/1.366791/totalhaveri-for-skol-pc[2011-02-05] 
4Puentedura, Ruben R. – SAMR http://hippasus.com/resources/tte/ [2011-03-17] 
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Substitution – Ersättning: Dator eller annat tekniskt hjälpmedel ersätter sådant som 
funnits tidigare utan att tillföra något nytt till verksamheten. Exempelvis görs samma 
arbete digitalt istället för med papper och penna. 
 
Augmentation – Utvidning: Tekniska hjälpmedel ersätter sådant som funnits tidigare 
men tillför också nytt till verksamheten då flertal av dess funktioner används samt på 
ett tydligt sätt förenklar och förbättrar resultat. Exempel: En dator kan för en ny 
användare ofta inte få mer funktion än en skrivmaskin som blivit ersatt. Men om fler 
användningsområden kan upptäckas där datorn kan verka har vi funnit en utvidgning 
från det den ursprunglige ersatte. 
 
Modification – Modifiering: Genom det att fler brukare, elever och pedagoger, har 
tillgång till tekniska hjälpmedel som datorer utformas uppgifter väsentligt utifrån olika 
tekniska möjligheter. Exempel: En skoluppgift får utformningenA Ta på egen hand 
reda på fakta omA Skapa en presentation som presenterar arbetet i form av ettA 
Eleverna ges mer ansvar i att hitta och sammanställa lösningar på egen hand istället 
för att de matas med färdig fakta av läraren som sedan ska testas av vid prov.  
 
Redefinition – Omdefiniering: Eleverna får av sina lärare helt nya metoder och 
verktyg inom de tekniska hjälpmedlen att arbeta med. Exempel: Istället för att 
redovisa med PowerPoint kanske arbeten redovisas i form av serietidning skapad i 
ett speciellt program i datorn eller så utnyttjas Internets olika presentationsforum som 
blogg och webbsida. 
 
När verksamheten i skolan kommit till de två sista stegen i modellen, det vill säga 
modifiering och omdefiniering, så har skolan uppnått en utvecklande och 
framåtskridande lärandeprocess. Då kommer de tekniska hjälpmedlen bäst till sin 
rätta.  
 
Wim Veen ger följande rekommendationer för att få till en bra IT-relaterad 
verksamhet:  
” 

• Använda olika lärmodeller och låta läraren vara både handledare och en 
person som lär sig tillsammans med eleverna.  

• Använda individuella kunskapsmål istället för läroplaner.  
• Låta eleverna ta ansvar för sin egen lärprocess.  
• Låta uppgiftens innehåll och karaktär styra tidsramarna – inte tvärt om.  
• Använda kommunikationstekniken fullt ut.  

” (Datorn i Utbildningen, nr 5, 2001) 
 
När det gäller programvaror finns det idag mängder att tillgå. En del av dem kräver 
inköp av licens för att få lov att brukas. Ofta är summorna för enskilda datorer inte så 
stora men finns det en stor mängd datorer som ska ha licensierade programvaror kan 
kostnaderna skena iväg. Det gäller att tänka igenom även detta. Dock finns idag en 
mängd kostnadsfria alternativ som fungerar väldigt bra. Både för nedladdning och för 
att arbeta med direkt mot Internet.  
 
Tips på några av dessa följer nedan men då det skulle ta för stort utrymme att skriva 
ner alla dessa olika former av program som finns i denna rapport så jag har skapat 
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en webbsida där länkar till program och sidor som jag anser lämpliga att använda i 
undervisningen går att finna. Webbadress: http://www.missler.se  
 
Tips till undervisning: 
Facebook  Det finns möjlighet att möta eleverna på deras egen bakgård eller 

favorittillhåll. Detta genom att skapa grupper på Facebook. Kravet för att 
kunna göra grupper är att som skapare av gruppen har ett eget konto 
hos Facebook. Det är kostnadsfritt och betyder inte att tvång finns att bli 
kompis med eleverna. Utan till grupperna kan bjudas in andra som har 
Facebook-konton.  

 Fördelen med att ha en ämnesgrupp är att om något läggs upp, uppgift, 
kommentar, bild/film relaterat till ämnet, så får eleverna vetskap om detta 
direkt de är inne på sina egna Facebook-konton. Skickas samma 
uppgifter ut via e-post-system kan det hända att eleverna inte ser 
meddelandet på en vecka eller merA Genom det att elever kan föra 
diskussioner inom gruppen kan inlägg följas tillbaka i tiden och det finns 
möjlighet att då exempelvis följa hur ett projekt har utvecklats med tiden. 

  
Youtube När eleverna ska redovisa sina arbeten. Varför inte låta dem göra det 

genom en enkel liten film. Nästan varje elev har idag en mobiltelefon och 
många av dessa har inbyggda kameror som klarar av att filma korta 
stunder. Arbeten kan redovisas ungefär som ett nyhetsreportage och det 
är väldigt lätt att få ut filmerna på exempelvis Youtube. Allt kostnadsfritt. 

 
 Genom att utnyttja teknik som finns runt omkring oss och lägga ut filmer 

på webben så görs ämnena mer kreativa och roliga. I det att eleverna vet 
att deras presentationer kan ses av många så anstränger sig eleverna 
på att få bra och korrekta arbeten. 

 
Bloggar / Att skapa bloggar och webbsidor ger samma effekt som då elever skapar 
Webbsidor arbeten som läggs ut som små filmer. Eleverna gör oftast bättre arbeten 

då de vet att arbetena offentliggörs. Möjligheten att få sina arbeten 
kommenterade på bloggsidor hjälper eleverna att utvecklas och det som 
är trevligt här är att det inte bara behöver vara pedagogen som har 
undervisningen som kan ge kommentarer till arbetet utan kompisar, släkt 
och vänner med flera kan få inblick i elevens arbeten. 
 

 Ett exempel jag hört om var elever som skulle skriva recensioner på en 
bok de hade läst. Gissa om de blev häpna och sporrade då det visade 
sig att bokens författare läst deras recensioner och gett feedback på 
deras texter.  

 Möjligheten för att skaffa sig en enklare webbplats eller blogg fritt kan fås 
via exempelvis http://sv.wordpress.com som är en av de mer populära 
tjänsterna för dessa ändamål idag. 

 
Samarbete Ibland händer det att eleverna ska skriva och lämna in arbeten 

tillsammans. Företaget Google som är mest känd för sin sökmotor har 
skapat en hel del verktyg som endast kräver internetuppkoppling och ett 
kostnadsfritt konto hos företaget för att ta del av. Flera av dessa tjänster 
som Googledocs och Picasa kan delas mellan flera personer. Är önskan 
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att snabbare nå en plattform för samarbete kan jag rekommendera 
följande två sidor. 

 
 http://meetingwords.com där elever kan samarbeta i ett och samma 

ordbehandlingsdokument i realtid. Varje elev får en egen markeringsfärg 
och de skriver alltså i samma dokument samtidigt. På så sätt kan 
eleverna hjälpa varandra att korrigera texter och lär sig att samarbeta 
och slutför ett grupparbete gemensamt istället för att elever arbetar med 
små textdelar var för sig och sen ska en stackars själ jobba med att få 
ihop alla bitar till en helhet..  

 Ska en grupp elever använda sig av brainstorming kring ett ämne och 
idéerna ska presenteras föreslås att eleverna använder: 
http://corkboard.me/simple    Här förs alla inlägg in på en webbsida som 
digitala Postit-lappar på en digital vägg.  

 
 En fördel med att använda sig av tjänster likt dessa är att elever som 

annars kan upplevas som tysta i klassrum kan delta i grupparbeten på 
ett helt annat sätt än i fysiska möten där de inte är starka nog för att 
komma till tals. Här kan deras insatser få en chans att ”blomma ut”. 

 
Kostnaden för dessa en-till-en-satsningar är ofta ganska höga. Hur kan skolor 
och kommuner som inte har stora ekonomiska utrymmen göra för att ”hänga 
med” i utvecklingen av morgondagens skolmiljö? 
 
Idag finns det många olika så kallade SmartPhones som mer eller mindre är 
handdatorer som också går att ringa med. Det finns också lösning på handdator utan 
telefonmöjligheten och jag tänker då främst på ”iPod Touch.” 
Jag fick möjligheten att vid en resa till England göra ett studiebesök på en Engelsk 
grundskola där användande av handdatorer ingick i undervisningen.  
I denna skola användes just ”iPod Touch” men mycket har hänt på bara ett år på 
denna front med handdatorer.  
Handdatorer är oftast ett billigare alternativ och lättare för elever att hantera men 
erbjuder ändå fantastiska möjligheter som hjälpmedel i undervisningen. Handdatorer 
ersätter inte stora datorer då skrivarbeten bäst låter sig göras på större datorer med 
ordentliga tangentbord. Men att ha ett fåtal stationära för renskrivning av arbeten 
räcker långt. 
 
Fler tips och länkar till sidor med verktyg som kan vara bra i undervisningen finns på 
min egen webbsida: http://www.missler.se   
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Diskussion 
Dags så att svara på huvudfrågan om datoranvändning –  

Effektivt hjälpmedel för inlärning eller tidsfördriv i skolan? 
“There can no longer be any doubt about the computer’s ever-increasing significance 
as part of the environment.”  (Gebhart-Seele, 1985, s. 1) 
 
Oavsett vad jag kommit fram till i denna undersökning så är datorn eller likande 
digitala hjälpmedel ett faktum i vårt samhälle som vi inte kan bortse från. Mitt arbete 
visar att det i varje grupp finns de som lätt låter sig distraheras utav de lockelser som 
egentligen hör till fritidssysselsättning. Men för de som distinkt klarar av att använda 
datorn som ett redskap för att klara sina skoluppgifter ger arbetet med datorer ett, för 
många elever, tillfredsställande resultat.  
 
Även pedagoger med vana av arbete med dator i undervisningen är positivt inställda 
och anser att arbetena som lämnas in av elever håller en bättre kvalitet än arbeten 
som tidigare redovisades på papper. Pedagoger vittnar också om att elever som har 
svårt att hänga med i vanliga fall eller de som exempelvis har läs och skrivsvårigheter 
får som tidigare nämnts lättare att följa med i skolan och ges en mer likvärdig 
bedömning av sina arbeten i jämförelse med sina normalbegåvade klasskamraster. 
Vi ska dock inte glömma att hjälpmedelsprogram som ofta skapats för att hjälpa 
elever med problematik också fungerar alldeles utmärkt för övriga datorbrukare.  
 
Men för de som är intresserade av att börja arbeta utökat med datorer i skolan är det 
inte bara att lyfta in datorn och hoppas att resultaten kommer av sig själva. Många 
pedagoger efterlyser möjligheten för mer fortbildning och för att få mer inspiration för 
att effektivare kunna arbeta med datorer och det behövs en förändrad arbetsstruktur 
för att anpassa undervisningen till en miljö där datorn har en central roll.  
 
Min upplevelse som pedagog om att datorn är en kraftig distraktionsfaktor för en del 
elever kvarstår dock. Jag känner oro för de elever som inte utför sina arbetsuppgifter 
på lektionstid. Men kanske att jag oroar mig i onödan. Professor Wim Veen menar att 
ungdomarnas zappande är en naturlig utveckling för dem. Om eleverna inte får 
arbeta på det sätt som de gör ”zappandes” mellan lektionsrelaterat och icke 
relationsrelaterat material så blir de inte tillfredsställda och kan då inte prestera 
arbeten med gott resultat.  
 
Jag känner inte att jag riktigt kan ta till mig Veens teori. Många av de elever som jag 
uppmärksammat med mycket odisciplinerad arbete under lektionstid är oftast 
resultatmässigt svagt presterande. Fast det finns undantag ska jag tillstå. Det finns 
även de elever som gör överraskande goda resultat på sina arbeten trots ringa 
aktivitet under lektion. I min roll som pedagog har jag att bedöma eleverna efter 
deras kunskap. Men jag kan inte låta bli att fundera på om inte elevers resultat hade 
kunnat bli ännu bättre om de inte surfat runt och ägnat sig åt ickerelaterade saker 
under lektion. Hur tuff ska jag som pedagog vara? Hur hårda regler behöver sättas 
upp och hur får jag dem att bli åtföljda? Den enda påtryckningsmedel jag har som 
pedagog inom gymnasieskolan är ju betygssättningen. Diskussioner fungerar till en 
del men oftast blir det bara en kortvarig förbättring. I Falkenberg arbetas efter 
principen ”Filtret ska sitta i huvudet och inte i datorn”. (Tallvid, s.54, 2010) Inte helt 
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lätt att arbeta med vad jag förstått från rapporter och i samtal med brukare i den 
Västsvenska kommunen men de övervägande positiva effekter som hela tiden lyfts 
fram överväger de nackdelar som förekommer. 
 
Eleverna som svarade på min enkätundersökning gav indirekt en del tips för 
åtgärder:  
 
Se till så att lektionerna blir intressantare.     
En ny fråga dyker då upp: Hur får jag eleverna att tycka att det jag som pedagog har 
att förmedla är intressant? Eleverna ska förberedas inför vuxenlivet. Lära sig att ta 
eget ansvar för sitt lärande. Måste jag då verkligen göra uppgifterna ännu mer 
intressanta. Var går gränsen? För i verksamhet i arbetslivet finns inte heller alltid 
möjligheten att arbeta med sådant som är roligt och rata det som tycks ointressant.  
 
För att få mer uppmärksamhet behövs kanske striktare regler under lektioner. 
Personligen uppmanar jag ofta elever att stänga av skärmar under genomgång men 
det kan jag ju inte be dem om då de sedan ska arbeta självständigt. Zappandet som 
eleverna håller på med kanske fungerar men jag tror det är allför tidigt ännu att få ut 
mätbara kunskapsresultat som jämför den generations kunskaper som inte haft 
bärbara datorer att tillgå dygnet runt med de som fått.  
 
Själv var jag inför denna undersökning positivt inställd till datoranvändning och efter 
undersökningen har mitt intresse inte minskat. Alla som jag pratat med och artiklar 
och rapporter jag läst är övertygade. Datorn fungerar bra som arbetsredskap.  
Vi behöver dock se till att vi kan hantera datorn rätt för att få ut bästa möjliga resultat 
och detta måste göras medvetet. Resultaten kommer inte av sig själva.     
 
 

  



             
    
 

Michael Missler 
32 

Referenser  
Arbetsmiljöverket - Arbetsledning och övervakning, 
http://www.av.se/teman/datorarbete/forebygg/arbetsorganisation/lagen.aspx 
[2011.01.20] 
 
Datainspektionen - PUL, http://www.datainspektionen.se [2011-01-20] 
 
Datorn i skolan - 1 till 1 lista,  
http://skoldator.wordpress.com/lista-over-en-till-en-skolor-i-sverige [2011.01.20]  
 
Falkenberg Kommun- En-till-en, 
http://www.falkenberg.se/kommunen/forvaltningar/barnochutbildning/entillen/entillen.
4.6c1b68111133b0f17c380001302.html [2011-01-20] 
 
Gebhart-Seele, Peter, The computer and the child: A Montessori approach, 1985 
(Computer Science Press (Rockville, MD.) 
 
Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå - om lärande på människans villkor, Natur och 
Kultur (2010) 
 
Hallerström Helena och Tallvid Martin,  
En egen dator som redskap för lärande - Utvärdering av projektet ”En-till-En” i två 
grundskolor i Falkenbergs kommun – Delrapport 1, 2008 
http://www.falkenberg.se/download/18.753fd2a71252137fdd880001148/En+egen+da
tor+som+redskap+f%C3%B6r+l%C3%A4rande.pdf [2011-04-04] 
 
Lpf 94 - Läroplan för de frivilliga skolformerna, http://www.skolverket.se [2010-09-23] 
 
4Puentedura, Ruben R. – SAMR http://hippasus.com/resources/tte/ [2011-03-17] 
 
Rapport 17, Effektivt användande av IT i skolan, Myndigheten för skolutveckling, 
2007 
 
Tallvid, Martin, En-till-En  Falkenbergs väg till Framtiden? ”, 2010 
 
Ungdomar och integritet 2011 - Datainspektionens rapport 2011:1 (Kairos Future AB) 
 
Utvärdering av En-till-En-projektet - Manhemsskolan, Kalix Kommun,  
http://www.kalix.se/3fff9ab3-39e9-4268-a132-fe2a10836193.fodoc, [2011-02-07] 
 
Veen, Wim, “Homo zappiens: growing up in a digital age”, Network Continuum 
Education (2006) 
 
Werner, Lars, Gymnasieskolans regelbok 2002/2003, Norstedts Juridik AB (2002)  
 
Enkätundersökning gjordes digitalt via adress  
1 http://www.kwiksurveys.com 
 
 



             
    
 

Michael Missler 
33 

 
Artiklar 
2 ”Skolans struktur dödar elevernas motivation” - Skolvärlden.se, Publicerad: 2011-
02-07, http://www.skolvarlden.se/artiklar/%E2%80%9Dskolans- struktur-dodar-
elevernas-motivation%E2%80%9D [2011-04-17]  
 
Homo zappiens, Datorn i Utbildningen nr 5 2001,  
http://www.diu.se/nr5-01/nr5-01.asp?artikel=s14 [2011–04-04] 
 
L 394/10 - Europeiska unionens officiella tidning,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:sv:PDF 
[2011-03-14] 
 

3 ”Totalhaveri för skol-PC” - Computer Sweden, Publicerad 2011-02-04 
http://www.idg.se/2.1085/1.366791/totalhaveri-for-skol-pc [2011-02-05] 
 
 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 
Frågor och svar – Datainspektionen angående loggning av datorer 
 
Bilaga 2 
Egna kommentarer/analys från loggning av datorer under lektionstid 
 
Bilaga 3 
Enkätfrågor till elever på gymnasieskola 
 
 
 
  



Bilaga 1 

Frågor och svar – Datainspektionen angående loggning av datorer 

 
Från:   Mickey Missler [mailto:mickey.missler@pub.malmo.se] 
Skickat:   den 26 januari 2011 09:52 
Till:   DI 
Ämne:   Frågor om undersökning på skola 
Hej 
Jag jobbar på en gymnasieskola samtidigt som jag gör min lärarutbildning. 
I utbildningens led skulle jag vilja göra en undersökning som innefattar att se vad 
som sker på några av skolans datorer då de används under lektionstid. 
Det som jag med ett hjälp av ett program önskar kolla är: Vilka program öppnas och 
stängs i datorn och vilka webbsidor som besöks på nätet. Datorprogrammet kan 
konfigureras för detta. Programmet kommer inte att registrera vem datoranvändaren 
är och ej heller text som skrivs, användarnamn och lösenord på de webbsidor som 
besöks.   
Eleverna får i början av sin skolgång skriva på regler för att få ut inloggningsuppgifter 
till skolans datorer. Bland dessa regler kan tydligt utläsas följande:  
”...att dataavdelningen kan kontrollera vilka sidor du är inne på och se allt du gör” 
 Eleverna är alltså redan medvetna om att kontroll kan ske.   
Vad jag vill göra är att under en vecka samla information av nämnd art. I salen där 
jag vill utföra undersökningen tänker jag mig tydliga anslag om varför och hur 
undersökningen sker samt att samma meddelande ska komma upp på datorerna då 
de startas. Min undran till er är om detta är okej att genomföra enligt given 
beskrivning eller om det finns något annat jag behöver tänka på eller om en 
undersökning av denna art ej är okej. Informationen jag hittat kring era lagtexter gör 
mig osäker därför min undran till er. Skolledning och skolan tekniker godkänner 
undersökningen om den lagligen är ok. 
Tacksam för svar 
 
Thats IT 
Mickey Missler 
 
 
 
Svar nästa sida  
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Från:  Upplysningstjänsten <upplysningen@datainspektionen.se>
  den 27 januari 2011 16:09:57 
Ärende: SV:  Frågor  om undersökning på  skola 
Till:  Mickey Missler 
Bilagor:  Attach0.html  9K 
Hej!  
Personuppgiftslagen måste beaktas om det är fråga om behandling av 
personuppgifter, dvs. om uppgifterna kan hänföras till en enskild person.  
Det är den personuppgiftsansvarige (nämnden, aktiebolaget etc) som måste ta 
ställning till om personuppgifter kan lämnas ut till dig samt eventuellt göra en 
sekretessbedömning.  
Vänliga hälsningar 
Katarina Högquist 
Jurist, Datainspektionen        

 
Svar på samtal 
Förutom §9 I PUL måste eventuellt lagtexten i §10 om samtycke beaktas.  
Även om elever tidigare gett samtycke rekommenderas det att om det finns risk för 
att identifieras användare är det lämpligt att ett nytt samtycke inhämtas.  
 
Utav informationen som hämtas där personer kan identifieras får ingenting, efter det 
att arbetet är sammanställt, sparas. Viktigt är även att informationen hanteras på ett  
säkert sätt med så få inblandade som möjligt.  
 
Egen kommentar: 
Efter detta samtal och ett samtal med aktuell gymnasieskolas IT-tekniker 
konstaterades att inga inloggningsuppgifter lagras varför §10 i PUL  
inte blir aktuellt. Inför undersökningen kommer dock skolans personal att meddelas 
via e-post samt att i de klassrum undersökningen sker får tydliga anslag om  
undersökningen. 
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Bilaga 2 

Egna kommentarer/analys från loggning av datorer under lektionstid 

 
Lektion 1 
  10 elever I huvudsak prioriteras skoluppgift vid lektionsuppstart 
  En elev fastnar för spel och är aktiv bl.a. med detta 54%   
  av lektionen  Ytterligare en elev på samma procent. 
  Mest Facebook och Youtube som lockar.  
  En annan elev sitter 30 % av tiden med annat spel. 
              
 
Lektion 2 
          
  Enligt schema pågick lektion men elever kommer och går och all 
  tid ägnas åt allt annat än skolarbete. 
          
 
Lektion 3 
              
  Fyra elever tydliga intressen för annat. För tre av dem ägnas 
  ca 20-32% åt annat under lektionen.  
  En elev är bara 25 min på lektion och 21 av dessa är bara surf 
  Vilket ger en hög procentuell siffra.  
              
 
Lektion 4 
              
  En elev gillar spel och gör så 39% av lektionstiden. 
  Övrigas surftid knappt märkbar.    
              
 
Lektion 5 
              
  Hälften av gruppen har hittat spel som de prioriterar 
  Som längst 67% av tiden. Värdena i övrigt: 47, 40 & 27% 
  Sista spelaren i 3 min eller 5% av lektionen.   
              
 
Lektion 6 
              
  En mopedtokig elev letar delar till sin moped kan  
  tänkas under 75% av lektionen. Övriga i klassen tycks jobba 
  rätt okej. Två elever har ca 20% icke relaterat arbete 
              
Lektion 7 



             
    
 

Michael Missler 
4 

              
  I denna klass oerhört mycket flit i jämförelse med andra 
  lektioner. Endast en utmärker sig ordentligt utav 13 elever. 
  Denna elev utnyttjar 32% av lektionen till nöjessurf. En andra elev 20%  
              
 
Lektion 8 
              
  En elev startar relevant program men använder det aldrig  
  utan låter hela lektionen gå åt surf på webben. 
  En annan har mycket aktiviteter, 90%på Youtube och Facebook. 
  Likaså en på 57% med samma aktiviteter. 
  En fjärde elev spelar halva lektionen  och Facebook  
   tar 38% tid i anspråk för en annan elev.     
              
 
Lektion 9 
              
  En elev försvinner efter bara ett par minuterA Varför dennes aktiviteter  
  uppmäts till 100%.         
  Två elever annars som låter annat ta överhand allt för mycket.  
  En på 80% och en på 53%. Existenz.se lockar åter.  
  En elev spelar 40% av tiden och en annan samma syssla 20% av tiden 
              
 
Lektion 10 
              

  
Få elever på denna lektion. Bra förutsättningar  för att kunna arbeta 
ostört menA en elev halva tiden med koll på Standup-videos 

  
och sportnyheter. En annan 42% med spel och två glider med 15-26 %. 
 En elev arbetar 100%! 

              
 
 Lektion 11 
              
  Högsta procentvärdet här är 56% för en elev som surfar runt länge 
  på Existenz.se. ytterligare 4 elever ligger på runt 30% eller mer 
              
 
 
 
 
 
 
 
Lektion12 
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4 elever umärker sig genom att de ägnar stor tid åt spel. Två stycken i 
nästan 100% och tre stycken under 39-47% av lektionen. 

  Övriga bortsett från tre stycken mycket flitiga håller alla igång något. 
            
 
Lektion 13 
              

  
Under denna lektion arbetas det flitigt över lag. Endast mycket lite 
ägnas åt orelevant aktivitet. 

              
 
Lektion 14 
              

  
Två elever utmärker sig här. En elev på 84% tillägnad bland annat 
Existenz.se plus övriga  favoritsidor. En elev 42% tillägnad bl.a. spel 

              
 
Lektion 15 
              
  En elev ägnar hela lektionen till fri surf och Facebook 
  En annan spelar spel och nyttjar Facebook nästan hela lektionen. 

  
Ytterligare två elever noteras med 73 resp. 47 % icke skolrelaterad 
aktivitet. 

              
 
Lektion 16 
              
  Högsta värdet här är en elev på 40% ägnad åt Facebook och 
  hockey-information. En elev på 24% för Facebook och Youtube 

              
 
Lektion 17 
              
  En elev laddar ner fil och ser på den under hela lektionen 
  Två elever nyttjar halva lektionen åt spel, Facebook och Youtube 
  En elev uppnår 20% till annat än skolarbete. Resterande ej noterbara. 
              
 
Lektion 18 
              

  
En elev spelar hela lektionen. En annan nyttjar nästan 60% av tiden åt 
annat. Ytterligare två över 20 % .Alla sysslar med något utöver skolarbete 
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Bilaga 3 
Enkätfrågor till elever på gymnasieskola 
 
 
Lektioner i datorsal 

 

Hej 
Denna undersökning syftar till att ta 
reda på hur ni elever upplever hur det 
är att arbeta med datorer i skolan. 
Jag kommer vara er mycket tacksam 
om ni svarar så ärligt och utförande 
som möjligt. 
Era svar kommer att vara helt 
anonyma. Har ni frågor eller 
undringar kring undersökningen är ni 
välkomna att ta kontakt med mig. 
 
That´s IT / Mickey 
mickey@missler.se 
 

 
1. Kryssa i: Vilken årskurs går du?       Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 
 
2. Kön ?                                               Tjej Kille 
 
3. Inom vilka ämnen använder du datorer?  
 
4. Vilka program brukar du använda under lektionstid ? 
 
5. Använder / startar du program som inte är direkt knutet till lektionen? 
    Om svar ja. Vilket / vilka? 
 
6. Använder du Internet under lektionstid? 
    Om ja. Vilka sidor besöker du då? 
 
7. Hur lång tid uppskattar du att datorn används under en genomsnittlig lektion? 
   (Där dator finns att tillgå) Mycket liten tid. ca.25% ca.50% ca.75% Hela    lektionen 
 
8. Hur lång tid skulle du uppskatta att du använder datorn till annat än skolarbete 
    under en lektion?            Mycket liten tid. ca. 25% ca. 50% ca. 75% Hela lektionen 
 
9. Om du jämför traditionell klassrumsundervisning utan dator med undervisning 
    med tillgång till dator.Gör det någon skillnad på din inlärning? 
       Jag lär mig mer vid vanlig lektion / Jag lär mig mer vid datorstöd lektion /  
       Ingen skillnad 
 
10. Finns det fördelar med att använda datorn under lektionstid? Vad är i din mening   
      dessa fördelar? 
 
 
 
11. Finns det något som är dåligt med att ha tillgång till dator under lektionstid? 
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12. Använder du datorn till skolarbete hemma? Om ja. Hur och till vilka ämnen? 
 
13. Om du hade haft tillgång till en bärbar dator i skolan. På vad sätt tror du att det  
      hade påverkat dig och ditt lärande? 
 
Tack för ditt svar! 
 
 


