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Abstrakt 
 
Titel: En studie av IT-baserad lärmiljö - Hur elevers lärande påverkas i matematik och 
fysik. 
Författare: Linda Andersson, Mattias Dahlgren 
Typ av arbete: Examensarbete (15.0 Hp) 
Handledare: Thomas Gunnarsson, Examinator: Ingmarie Munkhammar 
Program: Lärarprogrammet, Luleå Tekniska Universitet 
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Sökord: IT-baserad lärmiljö, lärande, matematik, fysik, elever 
________________________________________________________________________ 
 
Studiens syfte var att undersöka hur IT-baserad lärmiljö påverkar elevers lärande i 
matematik och fysik. Kvantitativa undersökningsmetoder i form av enkäter och obser-
vationer användes för att besvara syftet utifrån vår, för denna rapport, uppställda 
definition av lärande. Respondenter var gymnasieelever i årskurs 1-3 på ett naturveten-
skapligt program och deras matematik- och fysiklärare. Resultatet visade att eleverna i 
stor utsträckning tyckte att lärandet var oförändrat. Av de elever som inte tyckte 
oförändrat ansåg nästan samtliga att påverkan var positiv. Vår egen slutsats blev att vi 
anser att den IT-baserade lärmiljön har stor potential till att verka för förbättrat lärande i 
ämnena matematik och fysik. 



    

 

Förord 
 
Vi vill tacka samtliga elever och lärare som deltagit i vår undersökning. Vidare vill vi 
rikta ett stort tack till Alf för all hjälp med webbenkäten. 
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1 Bakgrund 

1.1 Personliga utgångspunkter 
Vid vår verksamhetsförlagda utbildning våren 2007 blev vi introducerade för ett IT- 
projekt som skulle starta hösten samma år. Vi fick möjligheten att arbeta med de verktyg 
som skulle användas och ta del av visioner och mål. Vi upplevde projektet som väldigt 
positivt och intressant både ur elev- och lärarperspektiv och som en självklar del av 
skolan i framtiden dvs. den skola vi kommer att arbeta inom. 
 
Kortfattat innebär projektet att det naturvetenskapliga programmet på denna gymnasie-
skola ska ha en IT-baserad lärmiljö. Alla elever förses med en bärbar dator. Skolan 
upprättar ett trådlöst nätverk för att ge eleverna tillgång till Internet och därmed sin 
lärplattform var som helst i byggnaden. Arbetet med att bygga upp en modern IT-baserad 
lärmiljö har skett i samarbete med kommunens IT-avdelning. Visionen är att erbjuda en 
modern lärmiljö som på bästa sätt stimulerar elevernas bildning, samt rustar dem för att 
studera vidare, verka och utvecklas i det föränderliga samhället. Projektet innebär också 
startskottet för utvecklingen av ett nytt pedagogiskt arbetssätt. Som exempel på använd-
ningen av lärmijlön är att det blir möjligt för eleven att direkt få över laboratorieresultat 
till digital form för vidare analys och bearbetning, ett arbetssätt som närmar sig det som 
finns på universiteten. Den teknikmiljö som naturvetenskapsprogrammet har genom detta 
IT-projekt är en av fyra installationer i världen. Målet är att lärandet ses som ett 
livsprojekt och inte som en tidsbegränsad utbildning. Förhoppningen är att fler elever blir 
intresserade av naturvetenskapliga studier då naturvetenskapsprogrammet satsar på att bli 
de främsta i landet på en modern lärmiljö. 
 
 

 
Bild 1 - IT-baserad lärmiljö 

1.2 Historisk tillbakablick 
Om man betraktar frågan om hur människor lärt och tillägnat sig kunskaper och färdig-
heter i ett längre historiskt perspektiv ser man att saken knappast är enkel (Säljö, 1999). 
Säljö menar att vid teknikbyten tidigare i historien, som rör hur kunskaper eller färdig-
heter återskapas i samhället, dyker det ibland upp mer grundläggande förändringar av 
våra sätt att kommunicera och lära. Konsekvenserna blir att det vi kallar lärande inte 
längre är riktigt samma sak som det var tidigare. Den tidigare mallen passar inte helt och 
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fullt som måttstock. Mycket tyder på att vi just nu lever i ett sådant skifte; informations-
teknologin är en utmaning i fråga om hur information medieras, bearbetas och lagras, och 
hur vi umgås och utbyter idéer, tankar och kunskaper med varandra. Vidare menar Säljö 
(1999) att det är intressant att se att en del av dessa tidigare informationsrevolutioner 
mötts av samma skepticism och motstånd som vi ibland finner idag i förhållande till vår 
egen IT-revolution. Som exempel lyfter han boken och den alfabetiska skriften som 
exempelvis Platon uppfattade som ett hot mot allt sunt lärande. De lata och bortskämda 
ungdomarna fuskade, menade Platon, genom att läsa Odyséen och Illiaden istället för att 
lära sig dem utantill som han och alla före honom varit tvungna att göra. Enligt Platon var 
konsekvenserna naturligtvis helt klara; hjärnan skulle inte få den gymnastik och träning 
den behövde och den skulle skrumpna ihop och kulturen förfalla. Vi behöver inte gå långt 
tillbaka för att hitta andra exempel. Säljö (1999) redogör om när griffeltavlan började 
användas på allvar i folkskolan på 1800-talet. Då protesterade många mot att eleverna på 
motsvarande sätt inte längre skulle använda sig av huvudräkning i samma omfattning. 
Utan den intensiva mentala gymnastik som tragglande av huvudräkning ger kunde man 
aldrig lära sig räkna, menade många. Den avancerade kunskapen, den man utövade med 
hjälp av papper och penna, sågs som uppbyggd av den information och de rutiner som var 
memorerade. Vidare tar Säljö (1999) upp ett ännu modernare exempel med miniräknaren, 
som för ett par decennier sedan möttes av motsvarande skepticism bland många, inte 
minst lärare. Att trycka på knappar när man multiplicerar kan väl inte vara att lära sig 
räkna “på riktigt”? Nej, menade många, man måste kunna ställa upp det på papper med 
minnessiffror och allt för att kunna påstå att man verkligen kan multiplicera. Säljö (1999) 
tar även upp att när det gäller lärande har många en inbyggd skepticism mot de artefakter 
vi tänker med i andra miljöer. Överhuvudtaget menar han att vi har fått en klyfta mellan 
vad vi ser som ’teknik’ och ’kunskap/kultur’ som är ofruktbar. Tekniken är på många sätt 
en av våra tydligaste kulturyttringar och den är den mekanism som omskapar våra 
föreställningar, vårt sätt att arbeta, uppleva och lära. 
 
Informationsrevolutionen har således hänt flera gånger i historien; när människan började 
rita, skriva, trycka böcker, sprida budskap via massproducerade tidningar för att inte tala 
om vad som hänt när andra medier som radio och television kom in i bilden. När dessa 
tekniker utvecklades och gjordes allmänt tillgängliga ändrade sig också samhället, 
relationer mellan människor och vårt sätt att tänka och resonera. Det som är intressant i 
detta sammanhang är vad som händer med våra sätt att lära när teknikerna för 
kommunikation förändrar sig (Säljö, 1999). 

1.3 Problemområde 
Det finns en fråga som enligt IT-kommissionen (Rapport 45/2001) knappast har 
diskuterats i samhällsdebatten och det är i vilken mån IT bidrar till ökad förståelse för det 
som ska läras in. Vidare menar Säljö (1999) att den vanligaste fråga man möter i dessa 
dagar för den som intresserar sig för relationen mellan lärande och teknik är om, och i så 
fall hur, datorer och modern informationsteknik förbättrar lärandet. 
  
Att förmedla kunskaper som leder till livslångt lärande är skolans huvuduppgift (Lpf 94) 
och även ovanstående IT-projekts huvudmål. Grunden för vår studie är att kritiskt 
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granska hur den IT-baserade lärmiljön påverkar elevernas lärande. För att begränsa 
arbetet har vi valt att enbart studera elevernas lärande inom ämnena matematik och fysik. 

1.4 Studiens övergripande syfte 
Syftet är att undersöka hur IT-baserad lärmiljö påverkar elevers lärande i ämnena 
matematik och fysik. 
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2 Litteraturgenomgång och teorianknytning 

2.1 Vetenskapliga definitioner av lärande 
Arbetsmiljöverket har låtit göra en rapport (Rapport 2006:4) om kompetensutveckling. 
De hade fått i uppdrag av regeringen att komma fram till en handlingsplan som var 
inriktad på arbetsmiljöfaktorer, så som negativ stress, sociala faktorer, arbetsbelastning 
och ensidigt fysiskt arbete. Här menar de att kompetensutvecklingen är kopplad till olika 
former av lärande. De ställer sig frågan vad lärande är och finner ett svar i Paul Moxnes 
(1984) tolkning att lärande sker i känslomässiga planet, det intellektuella planet eller 
beteendeplanet. Med detta menar Moxnes att lärande kan yttra sig genom attityder, 
beteenden, tankar eller känslor vilket återfinns i definitionen av lärande för denna rapport. 
 
Thomas Fritz (2005) vid institutionen för interaktiva medier och lärande vid Umeå 
universitet genomförde under hösten 2004 en 5-poängs universitetskurs via Lunarstorm. 
Syftet var att studenten skulle lära sig mer om vad barn och ungdomar gör på nätet. 
Genom att använda sig av Lunarstorm som utbildningsplats placerades studenterna i 
barnens och ungdomarnas egen miljö. Ett huvudantagande Fritz hade i sin rapport var att 
lärande i hög grad sker när individer är aktiva i ett socialt sammanhang. Därför grundade 
han sin definition av lärande på tankar som stödjer teorin om social konstruktivism. Att 
upprätta en IT-baserad lärmiljö medför att man placerar många elever i deras egen miljö. 
 
Utifrån tankarna och definitionerna som beskrivs ovan har en definition av lärande 
definieras speciellt för denna rapport. 
 
Definition av lärande för denna rapport är: 

• Intresse 
• Motivation 
• Engagemang 
• Lust 
• Förståelse  
• Utmaning 

2.2 Tidigare forskning 
Enligt Patel & Davidson (2003) är en analys om problemområdet mycket viktigt. Detta 
för att man ska ha god kännedom om den tidigare forskningen och man med hjälp av 
analysen får lättare att formulera frågeställningar. Detta ger då även ett stöd för varför det 
behövs en vidare studie. Stukát (2005) skriver att det är viktigt att knyta an sitt problem-
område till redan kända teorier och annan forskning på området. Allt för att läsaren ska 
kunna se om en forskning eller vidare forskning kring problemområdet är nödvändig. 
Detta är även viktigt för att läsaren ska få en inblick i ämnet. Nedan redovisas tidigare 
forskningsrapporter med rapportens namn som rubrik. 
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2.2.1 Internationell forskningsöversikt kring IT i skolan - Skarin 
Skarin (2007) har på Myndigheten för skolutvecklings räkning låtit göra en studie om hur 
IT i skolan påverkar elever. I denna studie tar han upp en undersökning som gjorts i 
norden, E-Learning Nordic 2006. I den undersökningen har totalt 8000 skolledare, lärare, 
elever och föräldrar besvarat en enkät med frågor om hur de upplever effekterna av IT-
användandet i skolan. Undersökningen genomfördes i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige och med hjälp av denna undersökning har man kunnat kartlägga hur elever, lärare 
och föräldrar i norden upplever hur IT påverkar lärandet. I studien kom de fram till att 
effekterna har en positiv inverkan på lärandet. Framför allt gäller det elevernas ämnes-
relaterade prestationer, men också att läs- och skrivutveckling påverkas positivt av IT. De 
kom även fram till att IT har en positiv effekt på skolans övergripande mål och på 
elevernas prestationer. Det visade sig att lärare ansåg att det med hjälp av IT var lättare 
att individanpassa undervisningen efter elevers särskilda behov 
 
En annan undersökning som Skarin (2007) tar upp är IT i skolan 2006. Syftet med den 
undersökningen var att få fram ny kunskap om behov och utvecklingsmöjligheter som 
skulle kunna ligga till grund för nya satsningar inom IT i skolan. Undersökningen 
genomfördes med hjälp av telefonintervjuer där cirka 3000 lärare, elever och skolledare 
blivit intervjuade. I undersökningen framgick det att en bred majoritet av gymnasie-
eleverna samt flertalet lärare upplever att den pedagogiska nyttan med IT i skolarbetet är 
stor. 
 
På flera ställen i rapporten påpekar författaren att undersökningarna kommit fram till att 
användningen av IT i skolan under vissa omständigheter skapar positiva effekter. 
Författaren påpekar att fortsatt forskning och utredning om när användningen av IT 
skapar dessa positiva effekter behövs.  

2.2.2 Dator/IT som pedagogisk resurs - Gudmundsson & Nilsson 
Gudmundsson & Nilsson (2006) skriver som slutdiskussion i sitt examensarbete att 
behovet om hur IT i skolan används är något som utom all tvivlen är något som måste 
undersökas vidare. Gudmundsson & Nilsson är båda svensklärare och är speciellt intres-
serade av hur dator/IT skulle kunna användas som ett pedagogiskt verktyg inom ämnet 
svenska. De menar även att dator/IT som pedagogiskt verktyg i andra ämnen är något 
som måste undersökas djupare. 
 
I den tidigare forskning som Gudmundsson & Nilsson (2007) presenterar visas att en IT-
baserad lärmiljö påverkar elevernas lärande positivt. Resultatet som de själva kom fram 
till i sin undersökning stöder inte den tidigare forskningen. Gudmundsson & Nilsson 
(2007) kom själva fram till att en IT-baserad lärmiljö kan påverka positivt, men att en IT-
baserad lärmiljö lika gärna kan ha en negativ inverkan på elevernas lärande. Därför 
menar de att en vidare studie eller forskning om när dator/IT påverkar positivt och när 
den påverkar negativt behövs.  
 
I undersökningen som Gudmundsson & Nilsson (2007) genomförde kom det även fram 
att lärarna inte hade den utbildning som lärarna tyckte sig behöva för att använda dator/IT 
i skolarbetet. På grund av denna upptäckt påpekar författarna att det är viktigt att lärarna 
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som ska använda sig av en IT-baserad lärmiljö måste ha en god utbildning i hur den 
fungerar samt en god kunskap om vilka program och hjälpmedel man kan använda sig av 
för att förbättra undervisningen för eleverna. 

2.2.3 Tankar om lärande och IT - Tydén & Thelin 
Tydén & Thelin (2000) har på skolverkets förfrågan sammanställt olika undersökningar 
till en forskningsöversikt om IT och lärande där de försöker ta reda på hur IT i skolan 
förändras. De sätter fokus på om det förändras till det positiva eller negativa för eleven 
och organisationen. De inleder med att skriva att IT i skolan förändrar arbetssättet, både 
för eleven och för läraren. De är snabba att påpeka att förändring inte är detsamma som 
förbättring. De menar att det är långtifrån självklart att allt som är möjligt att göra med 
tekniken är bra eller önskvärt. Från början av 80-talets början har användningen av 
datorer förutspåtts medföra revolutionära förändringar inom skolan, skriver Tydén & 
Thelin (2000).  
 
Informationstekniken (IT) kan användas på många olika sätt, allt från informations-
sökande på Internet till kommunikation, pedagogiska program och ordbehandling. De 
påpekar sedan att det är uppenbart svårt att veta vad som är bättre. En innebörd kan vara 
att eleven lär sig mer på kortare tid. En annan kan vara att inlärningen och undervis-
ningen kvalitativt blir bättre. Motivationen hos elever kan öka vilket eventuellt bidrar till 
att inlärningen blir bättre. För vissa kan bättre betyda att undervisningen blir mer 
kostnadseffektiv. Med detta vill Tydén & Thelin (2000) visa att det finns många olika 
aspekter på vad bättre kan betyda. Vidare vill de upplysa om att forskning inom området 
skulle kunna innebära att man undersöker om tekniken kan underlätta förståelsen av 
viktiga fenomen och begrepp (t.ex. inom naturkunskap). Här skulle simulerings program 
eventuellt visa sig ha pedagogiskt värde. De menar också att det är viktigt att forskning 
inom området knyts till specifika situationer. Med specifika situationer menar de inom 
olika områden i ämnen som till exempel visa ett kretslopp, visualisera matematiska 
begrepp etc.  
 
”Kanske kan fler lära sig mer på kortare tid” och ”Kanske kan dagens unga lära sig andra 
saker än föräldrarna gjort och på annat sätt” är två frågor som ställs när det pratas om IT-
användning i skolan, skriver Tydén & Thelin (2000). Vidare återkommer de till två 
slutfrågor. Kommer IT i skolan revolutionera hela skolväsendet eller kommer IT i skolan 
sluta som ett hjälpmedel bland alla andra hjälpmedel i skolan? Dessa lämnas till vidare 
forskning och utvärderingar att finna svar på. 

2.2.4 IT i skolan – mirakelmedicin eller sockerpiller 
IT-kommissionen (2001) har låtit göra en rapport om IT i skolan. Där tas det upp att de 
ser det som en stor utmaning att utveckla och implementera IT-baserade undervisnings-
metoder. Vidare nämner de att vissa elever använder sig av datorn för att göra avancerade 
sökningar, beräkningar och uppställningar, medan andra mest använder datorn till att 
spela spel och nöjessurfa. Här menar de att det finns risk för en kunskapssegregering av 
samhället om inte ett aktivt utvecklande och implementerande av IT-baserade verktyg 
införs i skolan. En viktig punkt i rapporten är att en dator inte kan ersätta en lärare. De 
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menar att datorn ska finnas där som ett hjälpmedel och redskap och med handledning av 
lärare kunna ta till sig de kunskaper som behövs.  
 
Med utgångspunkt från IT-kommissionens syfte av sin rapport är en av slutsatserna att 
datorstödd enskilt arbete under handledning knappast är en lämplig pedagogik för 
morgondagens skola. Om eleverna använder sig av en egen dator vid arbetet menar de att 
den snarare leder till ensidighet, utarmning och ökad stress. Ett användningsområde för 
datorn som nämns som positiv är att en datortäthet runt en dator på 4-5 elever ger en 
pedagogisk ram vilket enligt dem både är billigare och bättre än att ge en dator till varje 
elev. 
 
De skriver även att användningen av dator som stöd till vissa moment kan underlätta 
undervisningen för läraren och öka förståelsen hos eleven. Som ett exempel tar de upp att 
datorn kan bli ett bra hjälpmedel för att simulera komplexa förlopp i fysiken eller 
använda sig av datorn för att visualisera matematiska samband och formler. 

2.2.5 Lärande då och nu: Informationsteknik och andra tankestöttor - Roger 
Säljö 
Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, har för Delegationen för IT 
i skolan skrivit en forskningsrapport om bland annat IT i skolan. Säljö (1999) inleder med 
att den vanligaste fråga man möter är om, och i så fall hur, datorer och modern informa-
tionsteknik förbättrar lärandet. Han menar att föreställningar om vad det innebär att 
förbättra lärandet nästan alltid bygger på antagandet att något bekant går snabbare och 
effektivare än vad det gjort tidigare. Man lär sig mer i någon linjär bemärkelse. Säljö 
(1999) menar att när villkoren för lärande ändras behåller vi i allmänhet våra grund-
läggande idéer om vad lärande är. Sedan antar vi att ny teknik bidrar till att tempot i 
processen kan höjas i mätbara termer, samma stoff skall kunna inhämtas under kortare tid 
och helst med mindre ansträngning. 
 
Säljö(1999) menar att den moderna informationstekniken är en tankestötta med delvis 
nya egenskaper som ändrar våra sätt att kommunicera och därmed också våra sätt att lära. 
Den definierar i stor utsträckning vad vi gör när vi löser intellektuella och fysiska 
problem, men också det motsatta gäller; vi ger tekniken en innebörd när vi förhåller oss 
till den och använder den för våra syften (eller, alternativt, vägrar befatta oss med den). 
Vidare ställer han sig frågan hur informationstekniken (i hela dess komplexitet) kan 
komma att strukturera lärande i pedagogiska miljöer och, för att ta det motsatta pers-
pektivet, vilken innebörd och roll pedagoger kan ge den för att utveckla kunskapsbildning 
hos nya generationer av medborgare? 
 
Säljö (1999) skriver att den moderna informationstekniken och det moderna medie-
samhället är den första allvarliga utmaningen mot den kommunikativa tradition som 
skolan gjort till sin och som många fram till nyligen uppfattat som den enda möjliga. Han 
menar att den kanske allra viktigaste förändringen under senare decennier är den som rör 
människors tillgång till information. Säljö (1999) skriver att den traditionella undervis-
ningssituationen bygger på att skolan och läraren har ett informations- och kunskaps-
försprång. För bara några decennier sedan var läraren och läroboken många elevers första 
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djupgående kontakt med företeelser som främmande länder, exotisk natur och dito djur, 
centrala historiska förlopp som de stora krigen, revolutionerna och folkförföljelserna och 
så vidare. Hur man tog till sig all denna information och omvandlade till personliga 
kunskaper var i stor utsträckning något som skolan kontrollerade. Vidare menar Säljö 
(1999) att det numera är uppenbart att en aspekt av det vi sett under detta århundrade, och 
kanske särskilt under de senaste decennierna, är en omfattande demokratisering av till-
gången på information. Genom denna har skolans traditionella informationsförsprång 
neutraliserats på många områden. Enligt Säljö är detta en stor och avgörande förändring. 
Vidare menar han att informationstekniken delvis är en ny arena att spela på och att den 
kommer att förändra lärandets karaktär. Han menar att den kommer att lösa en del 
problem samtidigt som den kommer att skapa andra. 
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2.4 Teorier och filosofier om lärande 
Vad är en teori? 
När man ska diskutera olika teorier möts man ofta av påståendet: ”Teori är en sak, praktik 
en annan” (Jerlang, 2005, s.13). Vidare menar han att man ska slå fast att teori och 
praktik är två sidor av samma sak. Detta betyder givetvis inte att alla teorier är lika sanna 
eller aktuella. Gustavsson (2003) skriver att veta varför man gör på ett visst sätt ger den 
praktiska kunskapen samma allmängiltighet som den teoretiska. I Nationalencyklopedin 
(2007) står det att en teori idag påverkas av språkliga, kulturella och sociala förhållanden 
och kan därför fungera bra som modeller för pedagogisk verksamhet. 
 
Vad är en filosofi? 
Stensmo (2007) menar att utbildning som samhällsuppgift måste göras till föremål för 
filosofisk reflektion. Slås ordet filosofi upp i Nationalencyklopedin (2007) kan man läsa 
att ordet filosofi har använts om sätt att leva, präglat efter insikt och harmoni. Ofta har de 
stora filosoferna velat lära ut något om levnadsvisdom och även säga något om villkoren 
för tillvaron och vår kunskap om denna.  

2.4.1 Vygotskij 
Psykologen Lev Semjonovitj Vygotskij levde mellan 1896-1934. Han specialiserade sig i 
barns och människors utveckling. Dåtidens psykologer var övertygade om att barnets 
utveckling särskilt beror av barnets mognad. Detta medförde då att undervisningen skulle 
tillrättaläggas efter barnets mognad. Detta var något som Vygotskij ställde sig tvärt emot. 
Han ansåg att alla former av psykiskt liv utvecklas i det sociala, mänskliga samspelet och 
att de redan utvecklade erfarenheterna förmedlas genom språket. Därför blir samspelet i 
undervisningen centralt för Vygotskij (Jerlang, 2005). 
 

 
Bild 2 - Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) 

 
Jerlang (2005) menar att Vygotskijs pedagogiska metod syftar till att vägleda elever 
genom en serie av kortare utvecklingsförlopp som tillsammans utgör elevens mentala 
utveckling under skoltiden. I den proximala utvecklingszonen integrerar elevens 
medvetenhet med omvärlden, detta motiveras av elevens nyfikenhet eller intresse. Det 
blir då viktigt att skapa lärandesituationer där eleven skapar ett intresse eller uppmuntras 
till nyfikenhet för sitt lärande. 
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2.4.2 Behaviorismen 
Grundades officiellt av den amerikanske psykologen John B. Watson i början av 1900-
talet.  Han valde att definiera psykologin som en vetenskap om det mänskliga beteendet. 
Därför lade han ingen vikt på de inre aspekterna som själ och medvetande. Han menade 
att den delen av människan var närmast omöjlig att utforska tillräckligt objektivt (Jerlang, 
2005). 
 
Enligt Karlsson (2007) menar Watson att människan fullständigt kan kontrolleras och 
formas genom att manipulera med miljön. 
  

Låt mig få ta hand om det nyfödda barnet och bestämma den miljö, i vilket det skall växa 
upp, och jag skall få det att krypa och gå; jag skall kunna få det att klättra och använda 
sina händer till att bygga i sten eller trä; jag skall kunna göra det till tjuv, rövare eller 
morfinist. Daningsmöjligheterna i den ena eller andra riktningen äro nästan obegränsade. 
/.../ Om hon föddes utan hörsel, skall jag lära henne att föra ett samtal blott och bart 
genom att iakttaga läpprörelser. Om hon skulle bli dövstum, skall jag göra henne till 
Helen Keller. 

(Watson ur Behaviorismen, 1929, s. 40) 
 

 
Bild 3 - John B. Watson (1878-1958) 

 
Vidare fortsätter Karlsson (2007) att känslomässiga reaktioner är en viktig komponent i 
attityder. Om en ny situation redan från början har associerats till en positiv känsla kan 
man redan innan den nya situationen ha fått en positiv känsla för den. Som ett exempel 
kan man säga att om man läser i nyheterna att en IT-baserad lärmiljö är positivt för elever 
kan det bidra med att eleven automatisk tycker att det är positivt för en själv. 

2.4.3 Pragmatism 
En av den mest kända tillämparen av pragmatism är den amerikanske filosofen John 
Dewey. Han delar Vygotskijs tanke kring den proximala utvecklingszonen och antydde 
att det måste finnas en medvetenhet med omvärlden. Han menar att det ska finnas en 
pågående process mellan medvetande och omvärld (Stensmo, 2007). Dewey menade att 
kunskap inte är något som finns där för alltid utan något som hela tiden måste under-
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hållas. Med detta menar han att lärande är något som sker genom hela livet och att 
kunskap måste sökas om och om igen. 
 
Boman (2007) skriver att Dewey i första hand utvecklade sin filosofiska teori i syfte att 
uttala sig om utbildningsfrågor i synnerhet möten mellan lärare och elev. I Plan of 
Organization of the University Primary School skrev han: ”Det yttersta problemet med 
all utbildning är samordningen av psykologiska och sociala faktorer” (1985, s 224). 
Deweys pragmatism visar på att utbildning handlar mycket om förmedling via kom-
munikation. Boman (2007) är dock snabb att tillägga att kommunikation ska ses som en 
process där erfarenheter delas tills de blivit en gemensam egendom. Vidare skriver han 
att utbildningen handlar om situationer där man verkligen delar och deltar i en gemensam 
aktivitet där alla har ett intresse för att det utförs. 

2.4.4 Reggio Emilia 
Den pedagogiska filosofi och praktik som skapats i Reggio Emilia kännetecknas av barns 
rättigheter och potentialer (Forsell, 2005). Arbetet präglas av en syn på kunskap och 
lärande som har sin utgångspunkt i barns erfarenheter, tankar och teorier. Det svenska 
institutet för Reggio Emilias hemsida (www.reggioemilia.se) nämner att pedagogiken 
inom skolan ständigt måste förnyas och utvecklas med barnens behov som utgångspunkt. 
Detta ska då ske i takt med det moderna samhällets snabba förändring.  
 
Forsell (2005) menar att Reggio Emilia lyckats skapa en praktik som svarar upp mot 
kraven på pedagogisk förnyelse i den tid då många utbildningssystem befinner sig i kris 
och inte lyckats förnya sig i takt med samhället. Vidare menar hon att det handlar om att 
skapa miljöer där kunskap ska ses som en process och inte en produkt.  
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3 Metod 

3.1 Enkäter 
En kvantitativ metod i form av en webbenkät genomfördes. Svenning (2003) nämner att 
kvantitativa undersökningar är generaliserade. Dessa passar bra om man vill få sig en bild 
av en skola. Trost (2007) menar att om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller 
hur vanligt ska en kvantitativ undersökningsmetod väljas. 

3.1.1 Försökspersoner 
Undersökningen har genomförts på ett naturvetenskapligt program i en gymnasieskola. 
Eleverna fick svara på en webbenkät och deras lärare fick svara på en traditionell enkät i 
pappersform. Eleverna går i årskurs 1, 2 och 3. Totalt går det 170 elever på programmet 
och av dessa svarade 115 på enkäten. Detta motsvarar en svarsfrekvens på 68 %. Lärarna 
som var fyra stycken i fysik och fem stycken i matematik svarade alla på enkäten. Trost 
(2007) skriver att man får räkna med en svarsfrekvens mellan 50 % - 75 %. Samtidigt 
skriver han att man på webbenkäter får räkna med en lägre svarsfrekvens eftersom bort-
fallet vanligtvis blir större på webbenkäter. Svarsfrekvensen för webbenkäten som gjorts 
till denna rapport är därför bra. Svarsfrekvensen för lärarnas traditionella enkät var som 
tidigare nämnts 100 %. Samtidigt ska man tänka på att lärarna var väldigt få till antalet. 
 
Ett bekvämlighetsurval har gjorts. Det innebär att undersökningen gjorts på en skola där 
vi tidigare haft vår verksamhetsförlagda utbildning men även för att det är på just denna 
skola som projektet med IT-baserad lärmiljö startat. 

3.1.2 Genomförande 
Enligt vetenskapliga rådets lista över forsknings principer (www.vr.se) finns det en regel 
angående undersökningar. Den säger att om den undersökande är under 15 år eller att 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär ska man ha tillstånd från förälder eller vård-
nadshavande. Eftersom ingen i vår undersökning var under 15 år och att undersökningen 
inte är av etiskt känslig karaktär behövdes inget speciellt tillstånd. 
 
Enkäten lades ut på programmets lärplattform, it’s learning, som eleverna använder dag-
ligen och är väl förtrogna med. När eleverna öppnade upp sin sida såg de enkäten på 
första sidan som en nyhet. Klickade de på den stod det information om var de kunde hitta 
enkäten.  
 
I anslutning till enkäten hade vi formulerat ett missivbrev, se bilaga 1, som enligt Trost 
(2007) är en viktig del av en enkät. I missivbrevet hade vi en kort presentation av oss och 
syften med enkäten. Det framgick även tydligt att enkäten var anonym och att ingen 
möjlighet till återkoppling mellan svar och person fanns. Missivbrevet innehöll också en 
bild på oss så att eleverna förhoppningsvis skulle känna igen oss. Enkäten kom att ligga 
ute på lärplattformen i två veckor och eleverna kunde svara på den när som helst på 
dygnet. Vi e-postade även samtliga lärare på programmet och bad om hjälp med att 
påminna eleverna om enkäten. 
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Enkäten till lärarna delades ut direkt till dem och besvarades medan vi satt och väntade. 

3.2 Utformning av enkät 
Syftet med elevenkäten är att skapa oss en bild av hur elever upplever att den IT-baserade 
lärmiljön påverkar deras lärande. Vi valde att göra en webbenkät för att utnyttja den IT-
baserade lärmiljön som finns tillgänglig på skolan. Syftet med lärarenkäten är att 
kontrollera skillnader i uppfattning av lärandets påverkan mellan elev och lärare samt att 
få en bild av lärarnas inställning till den nya lärmiljön.  
 

 
Bild 4 - Webbenkät på it´s learning 

 
 
Elevenkät 
För att öka datakvaliteten bör formuläret vara konstruerat med olika inlagda kontroller, 
såsom rimlighetskontroller och logiska kontroller (Dahmström, 2005). Vi har valt att 
utforma enkäten som en interaktiv (dynamisk) webbenkät där varje skärmsida uppfattas 
som ett (del)formulär, på vilka svaren skickas iväg innan man ser nästa. Kontroller vi 
lade in var att det inte går att ange fler svarsalternativ än vi angett. Detta kunde enkelt 
göras med en inställning i enkätprogrammet som användes vid utformningen. Vi hade 
velat ha ytterligare en kontroll i form av att respondenten inte skulle kunna gå vidare i 
enkäten utan att först svara på frågan. Tyvärr gick inte det att lägga in i det program (it's 
learning) som vi använde oss av. Vilket bidrog till att eleverna kunde hoppa över frågor 
utan att svara på dem. 
 
Lärarenkät 
Lärarenkäten utformades på samma sätt som elevenkäten förutom att den delades ut i 
pappersformat istället för att läggas ut som en webbenkät. 
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3.2.1 Formulering av frågor 
Wärneryd (1990) menar att det är lättare att svara på enkäter om man använder sig av en 
tratt-teknik. Med det menar han att man börjar med lite mer allmänna frågor för att sen 
ställa mer specifika frågor. I enighet med Wärneryd menar Olsson & Sörensen (2004) att 
dispositionen av frågeformuläret är viktigt och att formuläret bör inledas med enkla 
frågor för att sedan ställa mer avancerade frågor mot slutet. Vi har med inspiration från 
Wärneryds och Olsson & Sörensens tekniker använt oss av en liknande tratt-teknik vid 
formuleringen av våra frågor. Enkäten delades in i tre delar, en första del med allmänna 
frågor, en andra del med matematikfrågor och en sista del med fysikfrågor. Där tratt-
tekniken användes i varje enskild del. 
 
Enligt Trost (2007) är påståendesatser ett sätt att ställa attitydfrågor. Alternativt kan man 
använda sig av jag/nej frågor, men det menar Wärneryd (1990) att man helst ska undvika 
när man ska undersöka någons åsikter eller attityder. Påståendesatser har därför använts i 
utformningen av enkäten. Trost (2007) påpekar att det är viktigt att använda ett språk som 
är lätt för respondenten att läsa och känna igen. Dahmström (2005) lyfter också språkets 
betydelse då det är viktigt att alla ska kunna uppfatta innebörden av frågan.   

3.2.2 Formulering av svarsalternativ 
Vid formulering av svarsalternativ tar Dahmström (2005) upp att frågor om åsikter och 
värderingar alltid ska ha med ett svarsalternativ för osäkra respondenter. Vi har valt att 
använda oss av Vet ej. Vidare skriver hon att man rekommenderas att ha kring fem till sju 
svarsalternativ. För att respondenterna skulle få ett neutralt alternativ fick de välja mellan 
fem olika val. Men om detta ändå inte räckte till för att svara på frågan fanns även 
alternativet Vet ej med. Här påpekar Dahmström (2005) att man måste vara noga med att 
särskilja det neutrala alternativet och alternativet för den osäkra respondenten. Wärneryd 
(1990) tar upp en studie där de kom fram till att man i vissa fall utesluter det neutrala 
alternativet och alternativet för den osäkra respondenten för att på så sätt tvinga 
respondenten att ta ställning. Nackdelen med detta är att respondenten kan känna att man 
inte vill bli tvingad att ta ställning och istället struntar i frågan och kanske till och med 
struntar i hela enkäten. Därför valde vi att ta med dessa svarsalternativ för att på så sätt 
minska ett eventuellt bortfall. 

3.2.3 Teknisk utformning 
Olsson & Sörensen (2004) påpekar att enkäten måste ge ett positivt intryck och vara lätt 
att fylla i. Det finns en möjlighet att bortfallet på enstaka frågor blir mindre om man är 
tvungen att besvara en fråga innan nästa fråga kommer upp på skärmen, menar 
Dahmström (2005). Därför har vi valt att använda oss av den metoden samt lagt till en 
s.k. progress indicator. Den visar eleverna hur långt de har kommit i enkäten. Här 
påpekar Dahmström att det kan bli problem med en sådan funktion om man ska kunna 
hoppa fram och tillbaka mellan frågor. Detta löste vi med att ha en indikator som istället 
för att visa hur stor andel av enkäten som är kvar visar hur många frågor det är kvar av 
enkäten (se bild 4).   
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3.3 Observationer 
Systematiska deltagande observationer har utförts. Svenning (2003) skriver att ett krav 
vid systematiska observationer är att man har noggranna definitioner. Vad ska man titta 
efter i observationsmiljön? Vad ska man lägga huvudvikten på? Dessa frågor måste man 
ha klart för sig innan man börjar observera. 
 
Patel & Davidson (2003) skriver att observationer är i vardagslivet vårt främsta medel för 
att skaffa information om omvärlden. Han är ivrig att tillägga att det även är en av de 
vetenskapliga teknikerna för att samla information. Vidare lyfter han fram att obser-
vationer måste vara systematiskt planerade där informationen ska registreras system-
atiskt. Han skriver även att observationer framförallt är användbart när information om 
beteenden och skeenden i naturliga situationer ska samlas. Deltagande observation är när 
forskaren beskriver ett skede eller en process som han deltar i eller en organisation som 
han är medlem av eller på annat vis har inblick i (Ejvegård, 2003). Vidare nämner han tre 
nackdelar med deltagande observationer. Den första är man kan få en subjektiv utgångs-
punkt. Det kan då vara svårt att hålla tillräcklig distans för att säkerställa en klart objektiv 
beskrivning. En annan nackdel som tas upp är att forskaren med sin närvaro kan påverka 
det händelseförlopp denne studerar. Denna påverkan har kunnat påvisas vid klassrums-
forskning. Klassrummet är en liten och avskild miljö där alla är medvetna om att forsk-
aren finns närvarande. Eleverna identifierar alla vuxna som lärare, även lärarens med-
hjälpare. Detta betyder att eleverna skulle uppföra sig något annorlunda om forskaren inte 
var närvarande. Den tredje nackdelen Ejvegård nämner är att deltagande observationer är 
tidskrävande. Det blir en nackdel att man i förväg inte vet vad resultatet av den pågående 
processen blir och att man i efterhand kanske inte finner någon större nytta av den inblick 
man fått. 

3.3.1 Syftet med observationerna 
Syftet med observationerna är att skaffa oss en uppfattning om hur eleverna använder sig 
av datorn i klassrummet, men även för att skapa oss en bild av lärmiljön på skolan. 
Observationerna används som ett komplement till enkäten. 
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3.3.2 Genomförande 
Inför observationerna ställdes följande punkter upp som underlag. 
 

• Använder eleverna sina datorer på lektionstid. 
• Om datorn ändvänds, vilka program används då och vad används de till? 

Problemlösning inom det ämnet som studeras, informationssökning, anteckningar 
eller sådant som inte är ämnesrelaterat (t.ex. chattar, spelar, surfar). 

 
Efter varje observationstillfälle fördes samtal kring det som observerats samt att samman-
fattade anteckningar fördes. Fördelen med att vara två som observerar samma situation är 
att man kan göra jämförelser, har vi sett/uppfattat samma saker? Detta bidrar till att 
säkerställa en objektiv beskrivning. Att man som lärare med sin närvaro påverkar 
situationen i klassrummet är ofrånkomligt, men det faktum att vi är lärarstudenter 
uppfattar vi som förmildrande. Eleverna har inte samma relation till oss som de har till 
betygsättande lärare. Vidare var de inte medvetna om att de observationer som utfördes. 
Att deltagande observationer är tidskrävande och bör sättas i relation till nyttan var inte 
ett problem då de utfördes under en fem veckor lång VFU- period.  
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4 Resultat 

4.1 Enkätresultat 
Resultaten av webbenkäten presenteras med hjälp av stapeldiagram. Enligt Svenning 
(2003) är denna form av diagram den mest använda och används främst då kvalitativa 
resultat ska presenteras.  Vidare menar Backman (1998) att man gärna kan använda sig 
av stapeldiagram för att visualisera en frekvensfördelning i till exempel procent eftersom 
det är det mest komprimerade och informationsrika sättet att redovisa resultat i en veten-
skaplig rapport. För att skapa diagram som är tydliga och lätta att läsa av användes 
Lundqvist (2007) som skrivit en bok om hur man gör tabeller och diagram i Excel.  
 
Enkäterna finns i sin helhet i bilaga 2 och 4. Resultatet på samtliga frågor i webbenkäten 
redovisas i tabellform i Bilaga 3. 

4.2 Elevenkät 

Fråga 4 

Jag har med mig datorn
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Figur 1 - Fördelning av svar till fråga 4 uppdelat i matematik och fysik 

 
Enligt figur 1 framgår det att det är fler elever som har med sig datorn till fysiklektionen 
än till matematiklektionen. Endast ca 30 % av eleverna har alltid eller mer än hälften av 
gångerna med sig datorn till matematik- och fysiklektionerna. 
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Fråga 5 

Vilket av följande påståenden stämmer bäst in på din 
klassrumssituation
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Figur 2 - Fördelningen av svar på fråga 5 

 
Figur 2 visar att eleverna i stor utsträckning tycker att dator kan hjälpa dem med förstå-
elsen av undervisningen. 6 % skulle hellre ha undervisning utan dator. 
 

Fråga 6 

Under lektionstid använder jag mig av datorn till att surfa, 
chatta, spela eller annat som inte rör undervisningen
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Figur 3 - Fördelningen av svar på fråga 6 

 
Figur 3 visar att det är ovanligt att eleverna använder datorn till sådant som inte rör 
undervisningen på lektionstid. 
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Fråga 10 

Jag använder mig av datorn när jag räknar matematik på egen 
tid resp. lektionstid
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Figur 4 - Fördelning av svar på fråga 10 indelat i egen tid och lektionstid 

 
Figur 4 visar att 95 % av eleverna aldrig eller mindre än hälften av gångerna använder sig 
av datorn vi matematikstudier på egen tid. På lektionstid är motsvarande siffra 97 %. Det 
är vanligare att eleverna använder sig av datorn på lektionstid än på egen tid. 

Fråga 13 & 25 - Den IT-baserade lärmiljön i matematik och fysik påverkar 
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Figur 5 - Fördelning av svar på fråga 13 & 25 indelat i intresset för matematik och fysik 

 
Figur 5 visar att de flesta inte tycker att den IT- baserade lärmiljön påverkat deras intresse 
för matematik och fysik. Det är betydligt fler elever som är positiva eller mycket positiva 
än negativa.  
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Min motivation
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Figur 6 - Fördelning av svar på fråga 13 & 25 indelat i motivation för matematik och fysik 

 
Figur 6 visar att de flesta inte tycker att den IT-baserade lärmiljön påverkat deras 
motivation för matematik och fysik. Det är betydligt fler elever som är positiva eller 
mycket positiva än negativa eller mycket negativa.  
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Figur 7 - Fördelning av svar på fråga 13 & 25 indelat i engagemang för matematik och fysik 

 
Figur 7 visar att de flesta inte tycker att den IT-baserade lärmiljön påverkat deras engage-
mang för matematik och fysik. Det är betydligt fler elever som är positiva eller mycket 
positiva än negativa. 
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Min lust
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Figur 8 - Fördelningen av svar på fråga 13 & 25 indelat i lust för matematik och fysik 

 
Figur 8 visar att de flesta inte tycker att den IT-baserade lärmiljön påverkat deras intresse 
för matematik och fysik. Det är något fler elever som är positiva eller mycket positiva än 
negativa. 
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Figur 9 - Fördelning av svar på fråga 13 & 25 indelat i förståelse för matematik och fysik 

 
Figur 9 visar att 60 % av eleverna inte tycker att den IT-baserade lärmiljön påverkat deras 
förståelse för matematik. Motsvarande siffra för fysik är 66 %. Man ser också att det 
betydlig fler som upplever en positiv påverkan än negativ. 34 % tycker att påverkan är 
positiv eller mycket positiv för matematik och 29 % tycker motsvarande för fysik. 2 % 
tycker påverkan är negativ för matematik och medan ingen tycker det om fysik. 
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Mina möjligheter till utmaningar
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Figur10 - Fördelning av svar på fråga 13 & 25 indelat i möjligheter till utmaningar i matematik och fysik 

 
Figur 10 visar att 59 % av eleverna inte tycker att den IT-baserade lärmiljön påverkat 
deras möjligheter till utmaningar i matematik. Motsvarande siffra för fysik är 70 %. Man 
ser också att det är betydlig fler som upplever en positiv påverkan än negativ. 32 % 
tycker att påverkan är positiv eller mycket positiv i matematik och 19 % tycker mot-
svarande för fysik. 2 % tycker påverkan är negativ för matematik och medan ingen tycker 
det om fysik. 

Fråga 14 

Min matematiklärare använder sig av datorn vid 
undervisning i matematik
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Figur 11 - Fördelning av svar på fråga 14 

 
Figur 11 visar att det är mest vanligt att matematiklärarna använder sig av datorn på 
mindre än hälften av lektionerna. Samtidigt som en tredjedel av eleverna anser att läraren 
använder sig av datorn mer än hälften av lektionerna. 



    

23 

Fråga 15 

Jag skulle vilja ha mer eller mindre genomgångar 
med dator i matematik
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Figur12 - Fördelning av svar på fråga 15 

 
Figur 12 visar att de flesta eleverna är nöjda med antalet genomgångar med dator i 
matematik. 

Fråga 18 

Jag föredrar helst genomgångar i matematik
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Figur 13 - Fördelning av svar på fråga 18 

 
Figur 13 visar att största andelen inte vet vad de föredrar. Av den andel som vet vad de 
vill ha för genomgångar föredrar de flesta matematikgenomgångar med dator. 
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Fråga 22 

Jag använder mig av datorn när jag studerar fysik 
på egen tid och lektionstid
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Figur 14 - Fördelning av svar på fråga 22 indelat i egen tid och lektionstid 

 
Figur 14 visar att 85 % av eleverna aldrig eller mindre än hälften av gångerna använder 
sig av datorn vid fysikstudier vid egen tid. På lektionstid är motsvarande siffra 78 %. Det 
är vanligare att elever använder sig av datorn på lektionstid. 

Fråga 26 

Min fysiklärare använder sig av datorn vid 
undervisning i fysik
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Figur 15 - Fördelning av svar på fråga 26 

 
Figur 15 visar att det är mest vanligt att fysiklärarna använder sig av datorn på mindre än 
hälften av lektionerna. 
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Fråga 27 

Jag skulle vilja ha mer eller mindre genomgångar 
med dator i fysik
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Figur 16 - Fördelning av svar på fråga 27 

 
Figur 16 visar att de flesta eleverna är nöjda med antalet genomgångar med dator i fysik.  

Fråga 30 

Jag föredrar helst fysikgenomgångar
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Figur 17 - Fördelning av svar på fråga 30 

 
Figur 17 visar att största andelen inte vet vad de föredrar. Utav de som ändå vet föredrar 
de flesta fysikgenomgångar med dator. 
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Fråga 31 

Jag tycker att laborationer där datorn används som 
hjälpmedel är (flera alternativ kan väljas)
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Figur 18 - Fördelning av svar på fråga 31 

 
Figur 18 visar att laborationer med dator främst upplevs som roliga, motiverande och 
lärorika. 

Fråga 32 

Jag föredrar laborationer
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Figur 19 - Fördelning av svar på fråga 32 

 
Enligt figur 19 föredrar de flesta laborationer med dator. 
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4.3 Lärarenkät 
Från resultatet av lärarenkäten ser vi att lärarna i stor utsträckning är positiva till använd-
ning av dator i undervisningen. Vi kan även utläsa att de i större utsträckning tycker att 
datorn påverkar elevens lärande positivt än vad eleverna själva tycker. Både elever och 
lärare är positiva till användning av dator i laborationer. 

4.4 Observationsresultat 
Nedan presenteras sammanställningen av observationsanteckningarna. 
 
Använder eleverna sina datorer på lektionstid. 
Det är fler elever som har med sig datorn till fysiklektionerna än till matematiklektion-
erna. Detta gäller både årskurs 2 och 3. Till antalet är det dock fler elever i årskurs 3 än i 
årskurs 2 som har med sig datorn. Cirka hälften av eleverna i årskurs 3 har med den till 
fysiklektionen medan motsvarande siffra för eleverna i årskurs 2 är en femtedel. Det är 
oftast samma elever som har med sig datorn. Det är väldigt få som har med sig datorn till 
matematiklektionen, ca 2-3 elever i varje klass, något fler i årskurs 3. Om eleverna blir 
tillsagda att ta med datorn till nästa lektion så gör samtliga det. 
  
Om datorn ändvänds, vilka program används då och vad används de till? Problem-
lösning inom det ämnet som studeras, informationssökning, anteckningar eller sådant 
som inte är ämnesrelaterat (t.ex. chattar, spelar, surfar). 
Det är väldigt sällan eleverna använder datorn till att chatta, spela, surfa etc. men det 
förekommer. Skrivprogram används för att föra lektionsanteckningar. Användning av 
sökmotorer, ritprogram och it's learning är det mest förekommande. Sökmotorer används 
för att söka information, ritprogram för att rita grafer och it's learning för att hämta 
material och information.  
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5 Diskussion 
Med utgångspunkt i enkätsvaren diskuteras här hur elevernas lärande har påverkats av 
den IT-baserade lärmiljön. 

5.1 Diskussion kring tidigare forskning, teorier och filosofier 
Nedan förs en diskussion kring olika områden inom skolan som berör IT-baserad 
lärmiljö. 

5.1.1 Miljön på skolan 
Att ha en god kännedom om hur miljön ser ut och påverkar elever är en förutsättning för 
att lärandet ska ske på ett positivt sett. Detta tas upp på flera håll både i tidigare forskning 
och teorier och filosofier. Fritz (2005) menar bland annat att en förutsättning för att 
studera elevers lärande är att möta dem i deras egen miljö. Att inom skolan använda sig 
av IT-baserad lärmiljö är enligt oss ett steg i riktningen mot elevernas egen sociala miljö 
som de möter i sin fritid. Jerlang (2005) menar att Vygotkijs tankar kring lärande visar att 
samspelet är centralt för undervisningen och att samspelet mellan lärare och elev blir bäst 
om de möts på samma arena, i detta fall är arenan den IT-baserade lärmiljön. Att både en 
filosof från början av 1900-talet och en forskare från 2000-talet kommer fram till samma 
tankar kring lärmiljön visar på att tankar om att möta eleven på deras plan funnits med 
genom århundraden. Eftersom miljön anses som viktig för att få elever att prestera sitt 
bästa kan ett steg vara att skapa en IT-baserad lärmiljö. Att miljön är viktig i en lärande 
situation känns även igen från andra håll. Behaviorismens fader Watson (1929) menade 
att han skulle kunna ta vilket spädbarn som helst och med hjälp av att manipulera miljön 
få detta spädbarn att göra vad helst han vill att barnet ska göra. Om man ska imple-
mentera detta på det moderna samhället idag kan man se att elever använder sig mycket 
av datorn på sin fritid som dock inte berör skolarbetet. Genom att utnyttja detta och 
förändra miljön i skolan kan man dra nytta av elevens datorkunskaper och med hjälp av 
den få eleverna att lära sig mer och prestera vad de ska åstadkomma enligt läroplaner och 
andra styrdokument i skolan. 
 
Det svenska institutet för Reggio Emilia menar att om pedagogiken ska hinna med 
förändringarna i det moderna samhället måste den ständigt förnyas och utvecklas för att 
på effektivt sätt kunna tillämpas. Denna syn stärks även av Forsell (2005) som skriver att 
det är viktigt med pedagogisk förnyelse för att inte hamna i en utbildningskris. En 
utbildningskris kan vara allt ifrån att eleven inte känner sig motiverad till att skolan inte 
kan tillfredställa elevernas behov.  
 
Boman (2007) skriver att Deweys pragmatism visar på att utbildning handlar mycket om 
förmedling via kommunikation, där kommunikation är en process där erfarenheter delas 
tills de blir en egendom. I en IT-baserad lärmiljö finns det stora möjligheter att använda 
sig av ett kommunikationssätt via Internet. Speciellt om eleverna och lärare har tillgång 
till en lärplattform där kursinformation och annan information inom skolan finns till-
gängligt. Där kan de även ha kontakt med läraren i respektive ämne samt med andra 



    

29 

klasskamrater. För att detta ska kunna skapas är det en fördel att lärmiljön på skolan 
främjar denna kommunikation. 
 
Tydén & Thelin (2000) skriver att den bästa miljön för elever i en IT-baserad lärmiljö är 
när eleverna har en datortäthet på 4-5 elever per dator. Enda gången vi ser fördelar med 
en sådan datortäthet är då eleverna får svårare att hålla på med sådant som inte rör 
undervisningen, till exempel chatta eller spela spel. Om eleverna ska kunna använda sig 
av datorn vid till exempel beräkningar inom matematiken är det en stor fördel om 
eleverna har sin egen dator att använda sig av. Risken annars är att det blir kö till den 
datorn som eleverna ska använda och de tappar fokus på det som egentligen ska göras.  
 
Alla dessa tankar kring lärmiljön på skolan visar att det är viktigt att möta eleverna i 
deras egen miljö för att på så sätt främja elevernas lärande i skolan.  

5.1.2 Ämnesberoende 
Skarin (2007) tar upp en undersökning de tagit del av, E-learning Nordic 2006, som visar 
de att IT-baserad lärmiljö under vissa omständigheter kan ha en positiv effekt för lärande. 
Effekterna beror på vilket ämne eller inom vilket område som den IT-baserade lärmiljön 
tillämpas i. Detta är något som Gudmundsson & Nilsson (2006) tar upp i sin c-uppsats. 
De menar att den IT-baserade lärmiljön kan påverka positivt eller negativt och det 
beroende på vilket ämne som behandlas. Att man här måste vara noga med att inte 
förkasta all datoranvändning för att den kanske inte fungerade som man tänkt sig under 
ett undervisningstillfälle är viktigt. Det måste ges tillfälle att prova sig fram till i vilka 
situationer och i vilka ämnen datorn kan vara till hjälp för eleverna. Båda dessa rapporter 
betonar vikten av att olika ämnen eller olika situationer kan påverka eleven på olika sätt.  
 
Här ser man att det är viktigt att veta inom vilket ämne eller inom vilket område i ett 
ämne som den IT-baserade lärmiljön ska tillämpas. 

5.1.3 Datorn som hjälpmedel 
IT-kommissionen (2001) är noga med att säga att läraren inte kan ersättas med en dator. 
De menar att läraren ska finnas där för eleverna och genom vägledning hjälpa dem till 
den kunskap de behöver. Risken annars är eleverna söker på Internet och hittar metoder 
och fakta som inte är sann eller vetenskaplig. En annan risk är att eleverna skulle kunna 
hitta material som de inte förstår eller som de missuppfattar. Detta skulle då kunna leda 
till att de använder modeller på felaktigt sätt eller till och med inte kan använda 
modellerna alls. Detta kan då bidra till att eleverna lär sig fel saker och i slutändan inte 
når upp till de mål som är uppsatta för varje kurs. Det finns fler som i sin forskning 
kommit fram till att datorn kan användas som ett verktyg/hjälpmedel i skolan. 
Gudmundsson & Nilsson (2006) skriver att datorn som ett pedagogiskt verktyg måste 
undersökas djupare speciellt inom specifika områden. Detta för att kunna få ut det mesta 
av vad datorn kan ge. Både Tydén & Thelin (2000) och IT-kommissionen (2001) menar 
att datorn med fördel kan användas inom fysiken för att simulera komplexa förlopp samt 
inom matematiken åskådliggöra formler eller matematiska begrepp. Detta för att eleverna 
ska få en djupare förståelse och även att underlätta undervisningen för läraren. Detta 
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användningsområde visar på ett bra sätt att använda sig av tekniken som finns tillgänglig 
för eleverna. Nedan följer två scenarion över hur det kan se ut i klassrummet: 
 
Scenario 1 

Om man tänker sig ett undervisningstillfälle där läraren ska visa en rotationsrörelse.  
 
Traditionellt skulle läraren rita en rotationsrörelse på tavlan med lämpliga pilar för att visa eleven 
hur föremålet roterar. Efter det skulle läraren kunna visa en rotationsrörelse med ett snöre och en 
tennisboll fäst i ena änden. Detta försök skulle dock kunna vara vanskligt då snöret kan gå av eller 
att rotationen inte blir som man tänkt sig. Det är även svårt för läraren att förklara medan försöket 
utförs. Det kan medföra att vissa elever får svårt att hänga med och medför att förståelsen uteblir. 
 
Om läraren istället, i samband med sin figur på tavlan, visar en simulering via ett simulerings-
program på dator. Kan läraren visa en rotationsrörelse samtidigt som denne förklarar hur den 
uppstår och varför, samt visa vad som händer om man ändrar olika parametrar.  
 

Scenario 2 
Om man tänker sig att läraren använder sig av ett symbolhanterande program för att derivera 
funktioner. Läraren skulle då bara behöva skriva in en funktion och trycka på en knapp som heter 
"derivera" och derivatan skulle skrivas ut. Det skulle på detta sätt bli enkelt för elever att se hur 
derivatorna kommer till och det skulle gå snabbt att derivera olika funktioner.  
 
Skulle de elever som lärt sig derivata på detta sätt nu ställas inför en situation där de inte hade 
tillgång till datorn och fick uppgiften att derivera ett problem i matematiken. Skulle det då kunna 
saknas förståelse för hur derivata fungerar och de skulle inte klara av uppgiften. Grundförståelsen 
för derivatan skulle även vara svår att ta till sig om derivatan bara lärdes ut på sättet som beskrivs i 
stycket innan. Till exempel utifrån en teckentabell förstå hur en graf skulle se ut, om den är 
växande, avtagande eller något annat om grafen. Då skulle traditionell undervisning i detta fall 
kunna vara bättre för elevernas förståelse. 

 
I scenario 1 ses att om läraren inte har tillgång till en dator för att utföra detta försök kan 
försöket bli vanskligt och svårt att utföra. Det blir svårt att berätta för eleverna vad som 
händer samtidigt som läraren ska utföra försöket. Försöket är även förenat med risker då 
snöret kan gå av vid rotationen och att rotationen kan bli svår att få till som läraren vill att 
den ska vara. Detta kan resultera i att elevernas förståelse uteblir. Om läraren istället 
använde sig av en dator till detta försök kan läraren snabbt och enkelt visa på olika 
rotationer. Detta samtidigt som läraren kan förklara vad som sker. Eleverna själva skulle 
kunna använda sig av samma program som läraren använder och kan på det sättet själva 
testa hur rotationen fungerar. Detta skulle spara tid på lektionen samtidigt som eleverna 
får möjlighet att förstå på ett annat sätt. Nämnas ska att vissa elever i detta fall med dator 
skulle kunna ha svårt att tro på det de ser eftersom att det inte sker i verkligheten utan via 
en animering på datorn. För dessa elever skulle det vara bättre att visa med tennisboll och 
ett snöre.  
 
I scenario 2 ser vi att i detta fall skulle datorn inte hjälpa eleven i dess förståelse lika 
mycket som den traditionella undervisningen skulle kunna göra. Det man skulle kunna 
göra här är att integrera datorn med traditionell undervisning och inte bara använda 
datorn. Då skulle datorn även i detta fall kunna användas som ett nyttigt verktyg i 
undervisningen. 
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5.1.4 Lärarens förkunskaper 
Gudmundsson & Nilsson (2006) skriver att lärare måste ha goda kunskaper om IT för att 
kunna använda sig av de möjligheter som ges. Goda kunskaper krävs även för att ge 
elever som behöver hjälp med datorn eller program den hjälp de vill behöver. Detta 
ställer krav på utbildning av lärare inom området IT vilket lärarna på skolan, där vår 
undersökning ägde rum, har fått. Lärarna har genomgått utbildning som bland annat 
innefattade datoranvändning, nätverk, program-varuanvändning etc. Detta gjordes för att 
lärarna skulle vara förberedda inför den nya lärmiljön som väntade dem. Detta är ett 
måste för att tillfullo kunna använda sig av en IT-baserad lärmiljö. Att läraren har en god 
kunskap om IT är en av de viktigaste punkterna för att lärmiljön överhuvudtaget ska 
fungera. Frågor om bristande kompetens i att hantera teknikens resurser kommer snart att 
ha samma vikt som traditionella frågor om skriv- och läskunnighet och andra bas-
färdigheter. Att vara datorlitterat kommer att vara lika viktigt som det en gång var att 
kunna läsa och hantera papper och penna (Säljö, 1999). Vidare menar Säljö att det kan 
vara vist att hålla i bakhuvudet att informationstekniken inte är utvecklad för 
undervisning och lärande. Dess anpassning till sådan verksamhet är i stället en efterhand-
skonstruktion och också en nödvändighet ur marknadssynpunkt. 
 

5.2 Metoddiskussion 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som gemensamt rör tillförlitligheten av utförda 
undersökningar och mätningar (Rudberg, 1993).  

5.2.1 Validitet 
Med validitet menar man en mätnings eller ett mätinstruments förmåga att mäta just det 
man avser att mäta (Rudberg, 1993). Validiteten är helt relaterad till avsikten med under-
sökningen vilket gör att en undersökningsvaliditet är oerhört viktig. Vidare menar 
Ejlertsson (2005) att det vid kvantitativa studier är viktigt att komma ihåg att man inte 
validerar ett visst frågeformulär eller vissa frågor i sig själv, utan man validerar frågorna i 
relation till syftet med respektive fråga eller frågebatteri. De typer av validitet som är de 
mest använda vid kvantitativa studier är kriterievaliditet, innehållsvaliditet och begrepps-
validitet.  
 
Kriterievaliditet 
För att en fråga ska ha hög kriterievaliditet ska det finnas ett högt samband mellan det 
frågan mäter och ett speciellt kriterium, som frågan avses spegla. Kriteriet ska vara 
beteenderelaterat (Ejlertsson, 2005). 
 
Fråga 4 och fråga 6 i enkäten har efter analys hög kriterievaliditet. Resultat talar om att ca 
4-5 elever per klass alltid har med sig datorn till mattematik respektive fysik lektionerna. 
Detta stämmer bra överens med observationerna. Observationerna visade också att största 
delen av eleverna i en klass hade med sig datorn till matematik respektive fysik-
lektionerna mindre än hälften av gångerna eller aldrig. Frågan är direkt relaterad till 
undersökningens syfte då en förutsättning för att den IT-baserade lärmiljön ska kunna 
påverka elevernas lärande är att de använder sin dator. Fråga 6 stämmer också bra 
överens med observationerna. Dessa visade att det var ovanligt att eleverna som hade 
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med sig datorn till matematik respektive fysiklektionerna använde den till sådant som inte 
rörde undervisningen som surfa, chatta, spela etc. Detta kan även utläsas från enkät-
resultatet. Frågan är relevant för undersökningens syfte då elevens lärande blir lidande 
om datorn används till andra aktiviteter än undervisningen. 
 
Innehållsvaliditet 
En förklaring till innehållsvaliditet är att frågan ska vara konstruerad på ett sådant sätt, att 
den mäter "korrekt" enligt samstämmiga experters bedömning Ejlertsson (2005). Det är 
således viktigt att först ordentligt klargöra definitioner och begrepp. Denna undersökning 
har alltså hög innehållsvaliditet då den definition som används för lärande i rapporten är 
tydligt redovisad. Vidare är undersökningens frågor konstruerade utifrån definitionen 
vilket gör att frågorna mäter det som avses att mäta. 
 
Begreppsvaliditet 
För att en undersökning ska ha hög begreppsvaliditet ska författarna vara väl insatta i de 
teorier som frågorna skall speglas och integreras i. Frågekonstruktionen skall alltså i stor 
utsträckning kunna betraktas som en operationalisering av den teoretiska kunskapsbasen 
(Ejlertsson, 2005). För att uppnå en hög begreppsvaliditet har rapporten en väl genom-
arbetad bakgrund med både pedagogiska teorier och forskning. 

5.2.2 Reliabilitet 
Trost (2007) skriver att vid en kvantitativ undersökningsmetod är det viktigt att det råder 
konstans. Med det menar han att det inte ska spela någon roll om en person svarar idag 
eller imorgon. Alltså det man är ute efter är att fånga långsiktiga förändringar. Han 
skriver även att själva idén med reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier. 
 
Elevenkäten 
I elevenkäten har elever från samma klass svarat på enkäten vid olika tidpunkter men 
ändå har klassen i stort svarat på liknande sätt. Detta är något vi förväntade oss eftersom 
klassen har samma undervisning. Svaren borde bli lika på frågor som till exempel om 
läraren har med sig datorn till lektioner eller inte oavsett om de svarade på enkäten vid 
olika tidpunkter. Detta anser vi är ett bevis för att enkäten har hög reliabilitet. Svenning 
(2003) skriver att man ska vara noga med att inte få med frågor där man kan tolka på 
flera sätt. I fråga 18 och 30 frågas det om vad eleverna helst föredrar genomgångar med 
dator, utan dator eller vet ej. Eleverna kan tycka att det beror på vilket innehåll som ska 
bearbetas om de vill ha datorn eller inte datorn på genomgångar. En del elever skulle 
även kunna tycka att det inte spelar någon roll om de har dator eller inte och fyller därför 
i vet ej. Just dessa två frågar blir då ett bevis på att det kan förekomma olika tolkningar. 
Reliabiliteten för dessa två frågor blir då låg.  
 
Vi har funnit det svårt att pröva reliabiliteten vetenskapligt men fann att man från 
stickprov av undersökningen kan göra ett konfidensintervall. Ejlertsson (2005) menar att 
man utifrån stickprov kan göra en skattning av hela populationen för undersökningen. 
Vidare skriver han att om man beräknar konfidensintervallet vet man att svaret på 
enkäten egentligen ligger någonstans inom intervallet. Konfidensintervallet som används 
i denna rapport ger en 95 % sannolikhet att det egentliga svaret ligger i intervallet. 
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Konfidensintervallets beräkningar kan ses i bilaga 6. Detta intervall ger att det verkliga 
resultatet på enkäten kommer att hamna antingen minus 7 % eller plus 11 % av svaret på 
enkäten. Eftersom Ejlertsson (2005) skriver att konfidensintervallet blir snävare ju större 
population man har medan vi i vår undersökning har rätt få. Ger detta ändå ett godtagbart 
konfidensintervall för denna undersökning och därmed en godtagbar reliabilitet. 
 
Lärarenkät 
Eftersom lärarenkäten är kvantitativ och att frågorna behandlar områden där en föränd-
ring inte kan ske på kort sikt anser vi att det råder konstans. Detta tyder på en hög relia-
bilitet. I likhet med elevenkäten finns även här två frågor, fråga 4 och 10, där läraren ska 
ställa sig till om de föredrar dator vid genomgångar eller inte. Denna fråga var svår för 
lärarna att svara på då det ansågs att det berodde på vilken lektion som de skulle ha. De 
ansåg att vissa lektioner kan man med fördel använda datorn och vissa utan dator. 
Reliabiliteten för dessa frågor blir därför låg. 
 
Konfidensintervallsberäkning för lärarenkäten kan inte genomföras. Det arbetar bara fem 
matematik- och fysiklärare på det naturvetenskapliga pro-grammet på skolan där 
undersökningen genomfördes och det är för få för att ge ett statistiskt säkert konfidens-
intervall. Det är svårt att vetenskapligt bevisa att reliabiliteten för lärarenkäten är hög. 
Detta ser inte vi som något problem eftersom inga slutsatser kommer dras från lärar-
enkäten då lärarenkäten mer ska finnas som komplement till elevernas enkät.  
 
Utöver de två frågor som har låg reliabilitet anser vi att reliabiliteten är god.  

5.2.3 Brister i undersökningen 
Fyra faktorer kan nämnas som brister i undersökningen vilka kan ha bidragit till att svars-
frekvensen påverkats negativt. 
 
När enkäten lades ut på it's learning blev den av misstag inaktiv. Elever som gick in och 
skulle svara på den kom alltså inte åt den vilket kan ha gjort att dessa elever inte gjorde 
ett till försök. 
 
På grund av begränsningar i lärplattformen, där enkäten lades ut, kunde inte enkäten 
direktlänkas från startsidan. Eleverna var tvungna att följa instruktioner för att klicka sig 
fram till den. Detta kan ha medfört att en del elever valt att inte svara på enkäten för att 
den upplevdes som svårtillgänglig. 
 
När enkäten konstruerades var vi inte medvetna om att de som går i årskurs 1 inte läser 
fysik och att ett fåtal elever i årskurs 3 inte läser matematik. Alltså togs ingen hänsyn till 
dessa elever utan enkäten utformades med antagandet att alla som skulle svara på enkäten 
läser mattematik och fysik. Detta kan ha bidragit till att dessa elever valt att inte svara på 
enkäten. 
 
Stor vikt lades vid de rekommendationer som finns i litteraturen vad avser utformningen 
av frågor, svarsalternativ, layout samt teknisk utformning. Detta för att enkäten skulle bli 
tydlig och enkel att svara på, samt att den inte skulle uppfattas som tråkig och bidra till att 
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respondenterna inte ville svara på alla frågorna. Trots detta uppstod ett problem då 
enkäten skulle läggas ut. Lärplattformen saknade en funktion för att göra varje fråga 
obligatorisk, dvs. att respondenten inte skulle kunna gå vidare i enkäten utan att först ge 
ett svar. Detta kan dock inte enbart ses som en brist då det var tack vare frånvaron av 
funktion som eleverna i årskurs 1 kunde svara på matematikfrågorna och hoppa över 
fysikfrågorna eftersom de inte läser fysik. Samma gällde för de i årskurs 3 som inte läste 
matematik. 

5.3 Avslutande reflektion 
Av diskussionen vi fört ovan framgår att det är viktigt att ha en god kännedom om hur 
miljön ser ut och hur den påverkar elever. Detta är en förutsättning för att lärandet ska 
ske på ett positivt sett. Detta ställer stora krav på lärarna som ska undervisa i den nya 
miljön. Utbildning och en positiv inställning är ett måste för att få goda resultat. Det är 
något lärarna vi har varit i kontakt med har fått och har. Den nya tekniken medför ett nytt 
sätt att undervisa på och en ny syn på lärande. Detta eftersom den IT-baserade lärmiljön 
medför att lärandet inte längre är att passivt ta emot information, tvärtom sätter 
datormedierad undervisning den lärandes aktivitet i fokus. Modern informationsteknik 
inbjuder till en syn på lärande där den studerandes egen aktivitet blir avgörande för 
resultatet (Säljö, 1999). Utifrån detta är det rimligt att det måste få ta tid innan lärarna 
arbetat sig in i den nya miljön och kan utnyttja den på bästa sätt. Det kan alltså vara svårt 
att märka av några större skillnader så här snart efter projektets början. 
 
Genom att få tillgång till andras erfarenheter som förmedlas genom olika former av 
kommunikation blir också utvecklingen av informationsteknologi intressant. Tidigare 
förmedlades kunskap genom samtal mellan människor som träffade varandra fysiskt. Det 
är svårt att föreställa sig vad det skulle innebära idag att leva under sådan begränsning 
(Säljö, 1999). För att elevens lärande ska påverkas positivt måste pedagogiken hinna med 
förändringarna i det moderna samhället och måste ständigt förnyas och utvecklas för att 
på effektivt sätt kunna tillämpas. Det är alltså viktigt med pedagogisk förnyelse, detta 
bidrar den IT-baserade lärmiljön till. 
 
Vidare är det svårt att mäta lärande vilket i någon mån är det vi försökt göra. Framförallt 
är det svårt att fråga eleverna då de kanske inte är medvetna om sitt eget lärande då de är 
mitt I en lärande process. Detta kan vara en anledning till att många av eleverna tyckte att 
lärandet var oförändrat. Vi skulle önska en större undersökning av lärarna då det är de 
som kan jämföra skillnader mot tidigare år och är vana att bedöma elevers lärande. En 
annan aspekt är den som Säljö (1999) presenterar. Han menar att konsekvenserna av det 
vi kallar lärande inte riktigt blir samma sak. Den tidigare mallen passar inte som 
måttstock. Det blir alltså svårt att jämföra så olika saker. 
 
Slutsatsen vi drar är att den IT-baserade lärmiljön påverkar positivt i flera bemärkelser.  
Datorn i undervisningen är ett nytt sätt att fånga elevers intresse. Den nya tekniken kan 
även hjälpa till att göra saker som man inte kunde göra förut, till exempel göra en 
differentialekvationskalkyl numeriskt och komma fram till en lösning, detta eftersom den 
ger läraren fler verktyg att arbeta med. Det blir även möjligt att visa komplexa samband 
och animeringar som kan verka för ökad förståelse. Dessa nya möjligheter för lärarna kan 
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underlätta arbetet för läraren lika mycket som den kan hjälpa elever att förstå 
undervisningen på ett annat sätt. Lika ofta som den underlättar för lärare kan även den IT-
baserade lärmiljön ställa till problem och göra att förberedningen inför lektioner tar 
längre tid. Problem som läraren kan stöta på är att till exempel att nätverket inte fungerar 
och då kan inte läraren koppla upp sig till projektorn i klassrummet. Om läraren ska 
förbereda en PowerPoint presentation till sin lektion är det en process som tar lång tid 
och medför att läraren får mindre tid till sina andra arbetsuppgifter. Efter observationer 
som gjordes fick vi indikationer på att lärare påverkades positivt av förändringen i 
skolans miljö. Vi upplevde att lärarna fick en nytändning och tyckte det var intressant och 
roligt att arbeta med IT. Detta skapar då en positiv anda i klassrummet som omedvetet 
smittar av sig till eleverna. Har lärarna en positiv inställning och tycker sitt arbete är 
roligt är det lättare att få elever att tycka att undervisningen är rolig. 
 
Eleverna i dagens samhälle använder sig av dator mycket på sin fritid. Att införa en IT-
baserad lärmiljö är då ett sätt att ta till vara på elevernas förkunskaper och applicera de på 
skolarbetet. Tack vare detta kan skolan fånga elevernas intresse på annat sätt än förr. 
Datorn som verktyg ger eleven större variation i undervisningen och i övrigt skolarbete 
samt fler verktyg att använda sig av när de studerar matematik och fysik. Detta medför 
även att läraren får ett område som de måste arbeta extra med, att motivera eleverna att 
lära sig de nya verktygen i datorn.  
 
Ett resultat som vi personligen upplevde som förvånande är det vi fick på fråga 10 och 22 
(figur 4 och 14).  Resultatet visar att eleverna väldigt sällan använder sig av datorn vid 
studier på egen tid. Detta trodde vi att de skulle göra i betydligt större utsträckning 
eftersom datoranvändandet för många elever upptar stor del av fritiden. En allmän 
uppfattning är också att dagens elever är duktiga på dator och IT vilket skulle kunna 
innebära att de på ett naturligt sätt skulle ta till sig de hjälpmedel som datorn erbjuder, 
även vid studier på egen tid. Figur 11 och 15 visar att lärarna använder sig av dator i 
undervisningen relativt sällan. Ca 50 % av lärarna använder datorn mindre än hälften av 
undervisningstillfällena. Vi tror att detta hör ihop. Eleverna använder sig främst av datorn 
till nöjen såsom spel, chatt etc. på sin fritid. De är inte vana att använda datorn som 
hjälpmedel vid studier. Om inte läraren använder sig av datorn och visar på nyttan och 
fördelarna kommer inte heller eleverna att göra det. Att det ser ut på det här sättet tror vi 
dock bara är tillfälligt, att det beror på att projektet är nytt för alla inblandade. Den nya 
lärmiljön innebär stora förändringar både för lärare och elever och det kommer att ta tid 
innan den kan utnyttjas till fullo. Det är helt enkelt mycket att lära både för elever och för 
lärare. 
 
Viktigt att notera är att det verkar skilja sig mellan olika ämnen (se bilaga 3). I vissa 
ämnen verkar påverkan vara mer positiv än i andra. Vi har dock inte fått några 
indikationer på att den nya lärmiljön påverkar negativt jämfört med den gamla skol-
miljön. De ämnen som påverkas minst kanske är, precis som en elev påpekade i enkäten, 
matematik och fysik. Detta kan bero på att dessa ämnen har svårare att bryta gamla 
traditioner. Matematik och fysik är väldigt teoretiska ämnen där möjligheterna till för-
nyelse med hjälp av den IT-baserade lärmiljön kan vara svåra att se. Som exempel på 
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datorns användning i två andra ämnen kan engelskans väl utvecklade glosprogram och 
samhällskunskapen uppskattade kart träningsprogram nämnas. 
 
I den tidigare forskningen som presenterades i rapporten skrev IT-kommissionen (2001) 
att datorn inte kan ersätta läraren i klassrummet. Den åsikten delar vi med IT-
kommissionen. Den IT- baserad lärmiljön hotar inte på något sätt lärarrollen, tvärt om.  
 
Den IT-baserade lärmiljön har med andra ord stor potential till att förbättra elevernas 
lärande. Den är också enligt oss en nödvändig del av moderniseringen av skolan samt att 
minska klyftan mellan skolans värld och elevernas fritid. Vi ser den som en självklar del 
av framtidens skola. 

5.4 Fortsatt forskning 
Precis som den tidigare forskningen tagit upp anser även vi att vidare forskning behövs 
på detta område. Projektet på skolan där denna undersökning genomförts har endast varit 
i gång i en termin och därför skulle det vara intressant att genomföra en liknande 
forskning på samma skola då den IT-baserade lärmiljön är mer inarbetad. Det skulle även 
vara intressant med en undersökning där lärarna och deras pedagogiska roll är i fokus 
eftersom detta är stor del av den IT-baserade lärmiljön. Den IT-baserade lärmiljön 
medför ett nytt arbetssätt för lärarna. Lärarna kan också på ett annat sätt än eleverna se 
om det har skett en förändring i lärandet. De lärare som har varit med innan projektets 
start kan också se om och hur lärandet har förändrats. Vidare kan den IT-baserade 
lärmiljön undersökas från olika perspektiv. Ett kan till exempel vara ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Det kanske är lönsamt att etablera en IT-baserad lärmiljö om den får fler 
elever godkända. Vidare påverkas säkert kontot för utskrifter, kopiering och underhåll av 
dessa apparater av den IT-baserade lärmiljön. Kontinuerlig forskning i de ämnen som 
ingår i samtliga program är att önska med tanke på hur fort utvecklingen av IT går. En 
konsekvens av den IT-baserade lärmiljön som skulle vara intressant att undersöka är hur 
de elever som undervisas i IT-baserad lärmiljö klarar de nationella proven. Dessa elever 
utvecklar ett arbetssätt där datorn används som ett hjälpmedel men det är inte tillåtet att 
ha dator på de nationella proven. Får de här eleverna svårigheter med att prestera bra på 
de nationella proven? Eller blir det kanske tvärtom? Dessa frågor kan vara intressanta att 
undersöka närmare i en vidare studie.
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Webbenkät om IT- baserad lärmiljö 
 

 
 
Vi heter Linda och Mattias och läser till matematik- och fysiklärare.  
De flesta av er har nog stött på oss antingen på någon rolig matte eller 
fysik lektion eller bara i korridorerna på Kungsfågeln. 
Denna termin gör vi vårt examensarbete vars syfte är att undersöka 
hur IT- baserad lärmiljö påverkar elevers lärande i ämnena matematik 
och fysik. 
Du är alltså vår viktigaste informationskälla! 
Vi ber dig att någon gång under denna vecka ta dig tid att svara på 
vår enkät, det tar ca 10 minuter. 
Du är självklart fullständigt anonym dvs. ingen möjlighet till 
återkoppling mellan svar och person finns.  
 
Tack för hjälpen! 
 
Hälsningar Linda & Mattias 
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Enkät om hur IT- baserad lärmiljö påverkar 
elevers lärande i ämnena matematik och fysik 
 
Allmänna frågor 
 

1. Jag är 
 � Kvinna  � Man 
 

2. Jag går  
 � Åk 1  � Åk 2  � Åk 3 
 
 

3. Jag har med mig datorn till skolan 
� Aldrig  � En dag i veckan  � Två dagar i veckan  

 � Tre dagar i veckan � Fyra dagar i veckan � Alltid 
 

4. Jag har med mig datorn: 
 

till matematiklektionen 
� Alltid    � Mer än hälften av lektionerna          
� Hälften av lektionerna  � Mindre än hälften av lektionerna           
� Aldrig 

 
till fysiklektionen  
� Alltid    � Mer än hälften av lektionerna          
� Hälften av lektionerna  � Mindre än hälften av lektionerna           
� Aldrig 

 
5. Jag tycker att användningen av våra bärbara elevdatorer i undervisningen 

är (välj det påstående som passar bäst in på din situation): 
  

� Med datorn som hjälpmedel förstår jag undervisningen på ett bättre sätt, samt 
att den blir roligare och intressantare än utan datorn 

 
 � Med datorn som hjälpmedel förstår jag undervisningen bättre i vissa delar av 
 undervisningen men i andra skulle det vara lika bra utan 
 

� Tycker det är onödigt och krångligt och skulle hellre ha undervisning utan 
dator 

 
 � Vet ej 
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6. Under lektionstid använder jag mig av datorn till att surfa, chatta, spela eller 

annat som inte rör undervisningen 
� Alltid    � Mer än hälften av lektionerna           
� Hälften av lektionerna   �Mindre än hälften av lektionerna  
�Aldrig             � Har inte med mig datorn 

 
 

Följande frågor avser ämnet matematik 
 
7. Jag har lätt för att lära mig matematik  

 � Instämmer helt  � Instämmer delvis  � Instämmer lite  
 � Instämmer inte alls  �Vet ej 

 
8. Välj bland följande påståenden, du får välja flera, det som stämmer bäst 

överens med hur du upplevde ämnet matematik i högstadiet? (Inte IT-
baserad lärmiljö)   
� ROLIGT  � INTRESSANT  �  ONÖDIGT           
� SVÅRT          � LÄTT   � OINTRESSANT          
� TRÅKIGT  � VARIERANDE     � UTMANANDE          
� KRÄVANDE � VIKTIGT   � GOD FÖRSTÅELSE 

 
 

9. Välj bland följande påståenden, du får välja flera, det som stämmer bäst 
överens med hur du upplever ämnet matematik i gymnasiet? (IT-baserad 
lärmiljö)   
� ROLIGT  �  INTRESSANT  �  ONÖDIGT           
� SVÅRT          � LÄTT   � OINTRESSANT          
� TRÅKIGT  � VARIERANDE     � UTMANANDE          
� KRÄVANDE � VIKTIGT   � GOD FÖRSTÅELSE 

 
10. Jag använder mig av datorn när jag räknar matematik  

 
på egen tid? 
� Alltid    � Mer än hälften av gångerna           
� Hälften av gångerna  � Mindre än hälften av gångerna          
� Aldrig 

 
under lektionstid?  
� Alltid    � Mer än hälften av gångerna           
� Hälften av gångerna  � Mindre än hälften av gångerna          
� Aldrig 
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11. När jag använder mig av datorn vid matematikstudier på egen tid så 
använder jag  

 � Skrivprogram (Word, Writer etc)  
� Ritprogram  (Graph, Excell etc) 

 � Sökmotorer (Google, Wikipedia etc)  
� It's learning (för att ladda hem material som läraren lagt ut)  
� Annat (skriv gärna vilket program under egna kommentarer i slutet av 
enkäten)   
� Använder inte datorn    

 
12. När jag  använder mig av datorn vid matematikstudier under lektionstid så 

använder jag 
 � Skrivprogram (Word, Writer etc)  

� Ritprogram  (Graph, Excell etc) 
 � Sökmotorer (Google, Wikipedia etc)  

� it's learning (för att ladda hem material som läraren lagt ut)  
� Annat (skriv gärna vilket program under egna kommentarer i slutet av 
enkäten)   
� Använder inte datorn  

 
13. Den IT-baserade lärmiljön påverkar 
 

mitt intresse för ämnet matematik  
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 

 
min motivation i ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
mitt engagemang i ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
min lust till ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
min förståelse i ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
mina möjligheter till utmaningar i ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
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14. Min matematiklärare använder sig av datorn vid undervisning i matematik 

 � Varje gång   � Mer än hälften av gångerna  
� Hälften av gångerna � Mindre än hälften av gångerna � Aldrig 

 
 

15. Jag skulle vilja ha mer eller mindre genomgångar med dator i matematik 
 � Mer  � Jag är nöjd som det är nu  � Mindre 
 
 

16. Jag tycker att genomgångar UTAN dator är (max 3 alternativ) 
 � Lärorika � Intressanta  � Roliga � Lättförståeliga 
 � Onödiga  � Krångliga  � Tråkiga � Svårförståeliga  

� Vet ej 
 
 

17. Jag tycker att genomgångar MED dator är (max 3 alternativ) 
 � Lärorika � Intressanta  � Roliga � Lättförståeliga 
 � Onödiga  � Krångliga  � Tråkiga � Svårförståeliga  

� Vet ej 
 

18. Jag föredrar helst  
 � Genomgångar UTAN dator 
 � Genomgångar MED dator 
 � Vet ej 

 
Följande frågor avser ämnet fysik 
 

19. Jag har lätt för att lära mig fysik 
 � Instämmer helt  � Instämmer delvis  � Instämmer lite  
 � Instämmer inte alls  �Vet ej 

 
20. Välj bland följande påståenden, du får välja flera, de som stämmer bäst 

överens med hur du upplevde ämnet fysik i högstadiet? (Inte IT-baserad 
lärmiljö)   
� ROLIGT  � INTRESSANT  �  ONÖDIGT           
� SVÅRT          � LÄTT   � OINTRESSANT          
� TRÅKIGT  � VARIERANDE     � UTMANANDE          
� KRÄVANDE � VIKTIGT   � GOD FÖRSTÅELSE 
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21. Välj bland följande påståenden, du får välja flera, de som stämmer bäst 
överens med hur du upplever ämnet fysik i gymnasiet? (IT-baserad lärmiljö)   
� ROLIGT  � INTRESSANT  �  ONÖDIGT           
� SVÅRT          � LÄTT   � OINTRESSANT          
� TRÅKIGT  � VARIERANDE     � UTMANANDE          
� KRÄVANDE � VIKTIGT   � GOD FÖRSTÅELSE 

 
22. Jag använder mig av datorn när jag studerar fysik:  

 
på egen tid?  
� Alltid    � Mer än hälften av gångerna           
� Hälften av gångerna  � Mindre än hälften av gångerna          
� Aldrig   
 
under lektionstid?  
� Alltid    � Mer än hälften av gångerna           
� Hälften av gångerna  � Mindre än hälften av gångerna          
� Aldrig 
 

23. När jag  använder mig av datorn vid fysikstudier på egen tid så använder jag  
 � Skrivprogram (Word, Writer etc)  

� Ritprogram  (Graph, Excell etc) 
 � Sökmotorer (Google, Wikipedia etc)  

� It's learning (för att ladda hem material som läraren lagt ut)  
� Annat (skriv gärna vilket program under egna kommentarer i slutet av 
enkäten)   
� Använder inte datorn   

 
24. När jag  använder mig av datorn vid fysikstudier på lektionstid så använder 

jag  
� Skrivprogram (Word, Writer etc)  
� Ritprogram  (Graph, Excell etc) 

 � Sökmotorer (Google, Wikipedia etc)  
� it's learning (för att ladda hem material som läraren lagt ut)  
� Annat (skriv gärna vilket program under egna kommentarer i slutet av 
enkäten)   
� Använder inte datorn 
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25. Den IT-baserade lärmiljön påverkar 

 
mitt intresse till ämnet fysik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
min motivation i ämnet fysik  
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 

 
mitt engagemang i ämnet fysik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
min lust till ämnet fysik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
min förståelse i ämnet fysik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 
mina möjligheter till utmaningar i ämnet fysik  
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat � Negativt  
� Mycket negativt � Vet ej 
 

26. Min fysiklärare använder sig av datorn vid undervisning i fysik  
 � Varje gång   � Mer än hälften av gångerna  

� Hälften av gångerna � Mindre än hälften av gångerna � Aldrig 
 

27. Jag skulle vilja ha mer eller mindre genomgångar med dator i fysik 
 � Mer  � Jag är nöjd som det är nu  � Mindre 
 

28. Jag tycker att genomgångar UTAN dator är (max 3 alternativ) 
 � Lärorika � Intressanta  � Roliga � Lättförståeliga 
 � Onödiga  � Krångliga  � Tråkiga � Svårförståeliga  

� Vet ej 
 

29. Jag tycker att genomgångar MED dator är (max 3 alternativ) 
 � Lärorika � Intressanta  � Roliga � Lättförståeliga 
 � Onödiga  � Krångliga  � Tråkiga � Svårförståeliga  

� Vet ej 
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30. Jag föredrar helst  

 � Genomgångar UTAN dator 
 � Genomgångar MED dator 
 � Vet ej 
 

31. Jag tycker att laborationer där datorn används som hjälpmedel är (flera 
alternativ kan väljas):  

 � Roligt �  Svårt � Tråkigt � Motiverande � Lärorikt 
 � Krångligt � Lätt  � Vet ej 

 
32. Jag föredrar 

 � Laboration med dator 
 � Laboration utan dator 
 � Vet ej 
 

Tycker du att den IT- baserade lärmiljön som tagits upp i enkäten 
påverkar ditt lärande i matematik och fysik på något annat sätt? 

  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

  

33. Egna kommentarer 
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Matematikelever: 115st 
Fysikelever: 83st   Resultat elevenkät 

  Kvinna Man     

Fråga 1 55% 45%     

            

  Åk 1 Åk 2 Åk 3    

Fråga 2 28% 41% 31%    

  Alltid 4 ggr 3 ggr 2 ggr 1 ggr 
Fråga 3 32% 23% 21% 16% 6% 

  Aldrig      

  2%      

            

  Alltid Mer hälften Hälften Mindre Hälften Aldrig 
Fråga 4 matte 17% 8% 9% 36% 30% 

Fråga 4 fysik 20% 12% 12% 32% 24% 

            

  Alt 1 Alt 2 Alt 3 Vet ej   

Fråga 5 24% 56% 6% 14%   

            

  Alltid Mer hälften Hälften Mindre hälften Aldrig 
Fråga 6 9% 13% 10% 41% 22% 

  Ej dator      

  5%      

            

  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte Vet ej 
Fråga 7 36% 40% 20% 4% 0% 

            

  Roligt Intressant Onödigt Svårt Lätt 
Fråga 8 39% 39% 4% 12% 55% 

  Ointressant Tråkigt varierande Utmanande Krävande 
  23% 29% 25% 29% 17% 

  Viktigt God förståelse     

  51% 47%     

  Roligt Intressant Onödigt Svårt Lätt 
Fråga 9 23% 48% 3% 54% 19% 

  Ointressant Tråkigt varierande Utmanande Krävande 
  7% 19% 38% 58% 59% 

  Viktigt God förståelse     

  60% 23%     

            

  Alltid Mer hälften hälften mindre hälften aldrig 
Fråga 10 egen 0% 1% 4% 22% 73% 

Fråga 10 lekt. 0% 0% 3% 47% 50% 

            

  Skrivprogram Ritprogram Sökmotorer it's learning Annat 
Fråga 11 8% 33% 10% 40% 2% 

  Symbolhant. Ej dator     

  4% 54%     
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  Skrivprogram Ritprogram Sökmotorer it's learning Annat 
Fråga 12 6% 50% 7% 43% 3% 

  Symbolhant. Ej dator     

  5% 26%       

Fråga 13 Mycket Positiv Positiv Oförändrat Negativt Mycket negativt 
Intresse 4% 10% 78% 2% 0% 

Motivation 4% 7% 78% 1% 1% 

Engagemang 2% 10% 81% 1% 2% 

Lust 2% 7% 82% 2% 2% 

Förståelse 5% 29% 60% 2% 0% 

Utmaning 6% 26% 59% 2% 0% 

  Vet ej      

Intresse 6%      

Motivation 9%      

Engagemang 4%      

Lust 5%      

Förståelse 4%      

Utmaning 7%      

            

Fråga 25 Mycket Positiv Positiv Oförändrat Negativt Mycket negativt 
Intresse 5% 16% 73% 0% 0% 

Motivation 1% 11% 81% 0% 2% 

Engagemang 2% 9% 80% 2% 2% 

Lust 1% 13% 77% 1% 2% 

Förståelse 3% 26% 66% 0% 0% 

Utmaning 4% 15% 70% 0% 0% 

  Vet ej      

Intresse 6%      

Motivation 5%      

Engagemang 5%      

Lust 6%      

Förståelse 5%      

Utmaning 11%      

            

  Varje gång Mer hälften Hälften Mindre hälften Aldrig 
Fråga 14 6% 33% 15% 43% 3% 

            

  Mer Bra nu mindre    

Fråga 15 10% 83% 7%    

            

  Lärorika Onödiga Intressanta Krångliga Roliga 
Fråga 16 56% 7% 27% 13% 3% 

  Krångliga Lättförståeliga Svårförståeliga Vet ej   

  23% 50% 8% 15%   

            

  Lärorika Onödiga Intressanta Krångliga Roliga 
Fråga 17 52% 10% 33% 18% 16% 

  Krångliga Lättförståeliga Svårförståeliga Vet ej   

  14% 45% 6% 17%   
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  Med dator Utan dator Vet ej    

Fråga 18 32% 24% 44%    

            

  Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer lite Instämmer inte Vet ej 
Fråga 19 17% 51% 13% 12% 7% 

            

  Roligt Intressant Onödigt Svårt Lätt 
Fråga 20 25% 35% 7% 14% 41% 

  Ointressant Tråkigt varierande Utmanande Krävande 
  27% 35% 35% 12% 19% 

  Viktigt God förståelse     

  25% 21%     

            

  Roligt Intressant Onödigt Svårt Lätt 
Fråga 21 16% 49% 2% 49% 13% 

  Ointressant Tråkigt varierande Utmanande Krävande 
  10% 21% 39% 52% 46% 

  Viktigt God förståelse     

  39% 17%     

            

  Alltid Mer hälften hälften mindre hälften aldrig 
Fråga 22 egen 
tid 1% 7% 7% 20% 65% 

Fråga 22 lekt. 2% 6% 14% 40% 38% 

            

  Skrivprogram Ritprogram Sökmotorer It's learning Annat 
Fråga 23 19% 7% 21% 29% 4% 

  Symbolhant. Använder inte dator     

  2% 55%     

            

  Skrivprogram Ritprogram Sökmotorer It's learning Annat 
Fråga 24 21% 23% 20% 55% 5% 

  Symbolhant. Använder inte dator     

  4% 39%     

            

  Varje gång Mer hälften Hälften Mindre hälften Aldrig 
Fråga 26 3% 16% 19% 53% 9% 

            

  Mer Bra nu mindre    

Fråga 27 19% 76% 5%    

            

  Lärorika Onödiga Intressanta Krångliga Roliga 
Fråga 28 55% 8% 35% 20% 6% 

  Krångliga Lättförståeliga Svårförståeliga Vet ej   

  25% 33% 13% 16%   

            

  Lärorika Onödiga Intressanta Krångliga Roliga 
Fråga 29 51% 4% 45% 7% 19% 

  Krångliga Lättförståeliga Svårförståeliga Vet ej   

  8% 31% 6% 28%   
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  Med dator Utan dator Vet ej    

Fråga 30 33% 22% 45%    

            

  Roligt Svårt Tråkigt Motiverande Lärorikt 
Fråga 31 49% 7% 8% 40% 40% 

  Krångligt lätt Vet ej    

  19% 18% 19%    

            

  Med dator Utan dator Vet ej    

Fråga 32 57% 20% 23%     

      

Fråga 33  Åk 3      

 

Nedan redovisas de kommentarer som vi anser relevant för syftet. 
Den påverkar inte lärandet direkt. Men i och med att man kan använda datorn till  

 att lyssna på musik eller göra annat för att göra lektionen roligare, så kan själva arbetet 
 effektiviseras. Detta gäller säkerligen dock bara den del som uppskattar underhållning  
 medan man arbetar.    

      

 Vi använder inte datorn så mycket i matte & fysik, däremot mer i kemi & samhälls. 
      

 Den IT-baserade lärmiljön påverkar nog matte och fysik minst av alla ämnen.  
 I de andra ämnena använder vi oss av datorerna mycket mer, men känns ganska  
 onödiga i dessa två ämnen. Skillnaden i upplevelsen av matte och fysik mellan  
 högstadiet och fysik handlar nog mer om lärarna och boken än om vi använder  
 datorerna eller ej.    

      

 Min mattelärare använder nästan alltid datorn, och i områden när vi arbetar med  

 koordinatsystem är det lättare när han använder den. Min fysiklärare däremot  
 använder aldrig datorn, men jag tror inte att det behövs heller.  

      

 Nej, jag tycker inte att den har påverkat vare sig mitt intresse eller lärande på  
 något sätt. Vissa saker som t.ex. funktioner, grafer, deriveringar och dylikt, är det  
 lättare om läraren tar dem i datorn (projektor), eftersom de linjerna blir mer  
 exakta och det går snabbare att hitta rätt punkter. Då är det mer bekvämt att under  
 genomgångar använda dator, men det är fullt möjligt att klara sig helt utan.  

 När det gäller formler och algebra skulle en dator bara göra det mer komplicerat. 
      

 Jag har inte fysik så det är lite svårt att svara på dom frågorna...  

      

 Datorn har varit mer användbar i andra ämnen än just matte och fysik som ämnen  

 där man behöver använda den för att skriva ner saker och kolla mer fakta  

 på internet.     

      

 Åk 2     

 IT projektet är det inge fel på, men däremot tycker jag det hanteras lite klantigt,  

 hög potential med andra ord.    
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 Datorprogram till fysiken: datastudio, GLX   

      

 Mitt intresse är stort som det är, men det är enklare att upprätthålla det med datorn. 

      

 Skitstörigt att alltid ha med datorn...   

      

 I matematiken påverkas jag inte så mycket av datorerna jämfört med tidigare. 
 Men i fysiken är det bra med datorer, speciellt fysiklaborationer.  

      

 Åk 1     

 Vi har inte haft fysik ännu, därför jag inte svarade på alla frågor.  

      

 För mig som går i ettan ser jag ingen förbättring av studierna med datorn som 

 hjälpmedel i matematik. Jag har inte ännu haft någon fysik och kan därför inte  

 svarat på de frågorna.    

      

 På matematiken har vi än så länge bara haft en genomgång med datorn och det  
 handlade om grafer så därför är svaren kanske lite beiga.  

      

 Hoppas ni fått någon bild av hur det är med datorer ändå!  

      

 Datorberoende kan vara ett problem   
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Enkät om hur IT- baserad lärmiljö påverkar 
elevers lärande i ämnena matematik och fysik. 

 

Till undervisande lärare: 
 
 
Jag undervisar i  

 
� Matematik (fråga 1-5)   

� Fysik (fråga 6-12) 
� Både matematik och fysik (samtliga frågor)  

 
 
Frågor med avseende på ämnet matematik 
 
1. Jag använder mig av datorn i matematikundervisningen 
 
� Alltid � Mer än hälften av lektionerna � Hälften av lektionerna     
� Mindre än hälften av lektionerna  � Aldrig 

 
 

2. Jag tycker att matematikgenomgångar med datorn är (max 3 
alternativ) 

� Lärorika  � Intressanta  � Roliga  � Onödiga 
� Krångliga   � Tråkiga    � Svårförståeliga   
� Lättförståeliga � Vet ej 

 
 
3. Jag tycker att matematikgenomgångar utan dator är (max 3 

alternativ) 
� Lärorika  � Intressanta  � Roliga  � Onödiga 
� Krångliga   � Tråkiga    � Svårförståeliga   
� Lättförståeliga  � Vet ej 
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4. Jag upplever att genomgångar med datorn påverkar elevens: 

 
Motivation i ämnet matematik 

� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 
 

Intresse för ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 
 

Engagemang för ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 
 

Lust för ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 
 

Förståelse för ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 
 

Möjlighet till utmaning i ämnet matematik 
� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 
 

 
5. Jag föredrar helst matematikgenomgångar 
� med dator 
� utan dator 
� Vet ej 
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Frågor med avseende på ämnet fysik 
 
6. Jag använder mig av datorn i fysikundervisningen 
� Alltid  � Mer än hälften av lektionerna � Hälften av lektionerna    
� Mindre än hälften av lektionerna  � Aldrig 

 
 
7. Jag tycker att fysikgenomgångar med datorn är (max 3 alternativ) 
� Lärorika � Intressanta � Roliga � Onödiga � Krångliga   
� Tråkiga  � Svårförståeliga  � Lättförståeliga  � Vet ej 

 
 
8. Jag tycker att fysikgenomgångar utan dator är (max 3 alternativ) 
� Lärorika � Intressanta � Roliga � Onödiga � Krångliga 
� Tråkiga  � Svårförståeliga  � Lättförståeliga  � Vet ej 

 
 
9. Jag tycker att genomgångar med datorn påverkar elevens: 

 
Motivation i ämnet fysik 

� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 

 
Intresse för ämnet fysik 

� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 

 
Engagemang för ämnet fysik 

� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 

 
Lust för ämnet fysik 

� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 

 
Förståelse för ämnet fysik 

� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 

 
Möjlighet till utmaning i ämnet fysik 

� Mycket positivt � Positivt � Oförändrat  � Negativt  
� Mycket negativt 
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10. Jag föredrar helst fysikgenomgångar 
� med dator 
� utan dator 
� Vet ej 

 
 
11.   Jag tycker att laborationer där datorn används som hjälpmedel 

är (flera alternativ möjliga) 
� Roligt � Tråkigt � Svårt � Motiverande � Krångligt � Lätt 
� Lärorikt � Vet ej  

 
 
12.   Jag har helst laborationer 
� med dator 
� utan dator 
� Vet ej 

 
13.   Om det är något vi glömt eller något du vill tillägga kan du 

göra det nedan: 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Beräkning av konfidensintervall för elevenkät 
 
Ejlertsson (2005) förklarar att konfidensintervall kan användas för att få en skattning av 
den totala populationen. I kapitlet som handlar om konfidensintervall presenterar han en 
formel som med 95 % säkerhet placerar det verkliga utfallet inom det intervallet. Han 
säger att man kan göra stickprov från undersökningen för att på så sätt kunna skatta den 
totala populationen. Vi har valt att göra fem stickprov i enkäten och beräknar sedan ett 
medelvärde av dessa. 
 
Konfidensintervalls formel:  

Undre gräns: 
n

pp
p

)1(
96,1

−⋅
⋅−  

Övre gräns: 
n

pp
p

)1(
96,1

+⋅
⋅+  p = andelen svar på frågan 

     n = Totalt antal svarande på enkäten 
 

• På fråga 6 svarade 10% hälften, det ger ett konfidensintervall på: 5%<k<16%. 
Den undre gränsen avviker 5% och den övre 6% 

• På fråga 7 svarade 40% att de instämmer, det ger ett konfidensintervall på: 
31%<k<54%. Den undre gränsen avviker 9% och den övre 14% 

• På fråga 21 svara 16 % att det var roligt, det ger ett konfidensintervall på: 
9%<k<24%. Den undre gränsen avviker 7% och den övre 8% 

• På fråga 27 svarade 76% att det var bra nu, det ger ett konfidensintervall på: 
68%<k<97%. Den undre gränsen avviker 8% och den övre 21% 

• På fråga 29 svarade 4% att det var onödigt, det er ett konfidensintervall på: 
0%<k<8%. Den undre gränsen avviker 4% och den övre 4% 

 
Beräkning av medelvärde av undre gräns:  

%7
5

48795
≈

++++
 

 
Beräkning av medelvärde av övre gräns: 

%11
5

4218146
≈

++++
 

 
Det uppskattade konfidensintervallet blir 7%<k<11% 
Detta betyder att det verkliga svaret på frågan antingen ligger på minus 7% eller plus 
11%. 
 


