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Abstrakt 
 
 
I den här uppsatsen söker jag svar på om eleverna har ändrat studiebeteende och läm-
nat det skrivna bladet till förmån för det elektroniska dokumentet, i en studiemiljö 
som erbjuder båda alternativen. I studien undersöker jag även vilka faktorerna kan 
vara kring elevernas val av dokumenttyp vid lärsituationen. Undersökningen sker ut-
ifrån upptäcktens väg, då lite forskning finns inom området. Multimetodprincipen an-
vänds vid insamling av data genom att observera och erhålla svar utifrån enkät-
undersökning. Slutsatser jag kunnat dra i arbetet är att elever av i dag nyttjar elektro-
niska dokument i högre utsträckning om tillgången på datorer är hög och materialet 
finns lagrat elektroniskt. I diskussionen kring resultatet förs även tankegångar om en 
god tillgång på e-dokument samt datorer ger större möjlighet att individualisera studi-
erna.  
 
 
  
 
 



 
 

 

 

 
Förord 
 
Denna uppsats är resultatet av ett examensarbete omfattande 10 poäng vid institutio-
nen pedagogik och lärande, Luleå Tekniska Universitet. Examensarbetet är en del av 
lärarutbildningen, professionsinriktat lärande. Ett stort tack sänds till Kjell Johansson 
som handlett uppsatsen. 
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1 Inledning 
 
I elevernas lärmiljö har datorn som verktyg blivit allt vanligare med åren. Stor 
vikt har lagts vid hur datorn som verktyg kan användas i lärandet, genom att få 
eleverna att kunna hantera Internet, sökverktygen och framförallt arbetsmetodiken 
i syfte att bidra till kunskapsgenerering enligt Alexandersson och Limberg (2004).  
 
Mindre tyngd har dock lagts vid att studera hur dagens elevers studiebeteende har 
förändrats. Läser eleverna hellre elektroniska dokument än anteckningar, kom-
pendier och böcker i skrivet format, om båda skrivna och elektroniska dokument 
finns att tillgå? 
 

- Kan det vara så att datorn som verktyg och de elektroniska dokument ele-
verna har tillgång till, har lett till att eleverna bytt ut det tryckta dokumen-
tet mot elektroniska? 

 
- Vilka är orsakerna till att eleverna föredrar det ena framför det andra 

mediet? 
 
Svaren på ovanstående frågeställningar kommer att sökas i den här studien, vilket 
är ett examensarbete på C-nivå gjord på institutionen för pedagogik och lärande 
vid Luleå tekniska universitet (LTU), där uppgiften är att göra en uppsats inom 
det pedagogiska och lärande området. 
 
Som studieområde kommer jag att arbeta kring elevers sätt att hantera elektronis-
ka dokument kontra tryckta dokument i en lärmiljö där representationen av verk-
tyget dator ingår som en naturlig del i lärandet. 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med mitt arbete är att undersöka om elever föredrar att läsa elektroniska 
dokument istället för tryckt text i samband med studier, där tillgång till informa-
tions och kommunikationsteknik finns. Vidare vill jag finna vilka faktorer som 
påverkar valet av dokumenttyp. 
 
 
 
1.3 Frågeställning 
 
Har eleverna ändrat studiebeteende och lämnat det skrivna bladet till förmån för 
det elektroniska dokumentet, i en studiemiljö som erbjuder båda alternativen? 
 
Vilka orsaker är det som gör att eleven föredrar elektronisk eller tryckt dokument 
i sina studier? 
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1.4 Avgränsning 
 
Arbetet kommer avgränsas till att undersöka elevers datorvana, datorns använd-
ning samt nyttjande av elektroniska och tryckta dokument i en lärandesituation 
vilken är bunden till en lärmiljö med tillgång av informations och kommunika-
tionsutrustning. 

 
Studien avgränsas även till att undersöka elever vid IT & Systemdesign inrikt-
ningen vid Teknikprogrammet, Luleå gymnasieskola, då dessa elever har en god 
tillgång av tekniska hjälpmedel.  
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2 Bakgrund 
 
 
2.1 IT samhällets framväxt 
 
Söderlund (2000) hävdar att det under 1980 och 1990-talet har skett en markant 
förändring i antalet människor som arbetar, studerar samt nyttjar datorn i hem-
men. Ökningen av undervisning- och lärardatorer har förbättrats markant och gett 
en ökad tillgång till tekniken hos elever och lärare. 
 
Enligt kvantitativ data från Statistiska centralbyrån (SCB) är det år 2007, 5 834 
215 personer i åldersgruppen 16 – 74 år, som använder datorn dagligen till någon 
gång under månaden. Drygt 77 procent av de som ingick i undersökningsgruppen, 
använde datorn dagligen (Statistiska centralbyrån, 2007). 
 
Största spridningen har informationsteknik (IT) haft inom hemmen och arbetsli-
vet. Söderlund (2000) anger att spridningen av IT gått långsammare inom skolan i 
förhållande till samhället i övrigt. Tillgången till IT i grundskolan har varit lägre i 
förhållande till gymnasieskolan.  
 
Söderlund (2000) menar att ökningen av antalet användare i huvudsak beror på 
politisk styrning. Datapolitikens utveckling under 1970-talet utformades i ett da-
tapolitiskt program, vilken växte fram ur den folk- och bostadsräkning som 
genomfördes. Rädslan fanns i att stora databaser och register över befolkningen 
byggdes upp, där risken fanns att den personliga integriteten hotades och kunde 
skapa negativa konsekvenser för demokratin. Under 1970 – talet fick dock IT ett 
allt bredare användningsområde inom näringsliv och den offentliga förvaltningen 
där IT användes för att rationalisera administration och teknisk utveckling och 
administration. Stordatorer var den typ av dator som var dominerande under de-
cenniet.  
 
Med persondatorns intåg 1982 ändrades användningen till att nyttja datorn som ett 
personligt verktyg, en dator en person. Söderlund (2000) anger tillsättningen av 
datadelegationen som en viktig del i utvecklingen under 1980-talet. Uppgiften för 
datadelegationen var att skapa en samlad datapolitik. Datadelegationens uppgift 
var att föreslå åtgärder för att garantera en positiv utveckling av datornyttjandet i 
samhället. Prioriterade områden i arbetet var forskning, utbildning, användarinfly-
tande och medbestämmande samt Teknikupphandling. En av slutsatserna som 
togs var att datorutbildning inom skolan skulle införas skyndsamt, både vad avsåg 
datalära såväl som ämnesknuten datautbildning. Fortbildning av lärare betonades 
även. Skolans uppgift blev således att sprida kunskaper om IT-samhället och infö-
rande av datorer. 
 
Under 1990-talet började datorer framträda som medium för kommunikation. En 
bidragande orsak enligt Söderlund (2000) var utbyggnaden av det digitala telenä-
tet och Internet. Ordet dator ersattes i statliga publikationer med ordet informa-
tionsteknik (IT) där begreppet används för att beskriva ett antal olika tekniker för 
att skapa, lagra, bearbeta samt överföra text, ljud och bild. I mitten av 1990-talet 
tillsattes en IT-kommission av dåvarande regering vilken hade till uppgift att ut-
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reda och förbereda material för en IT proposition. I propositionen beskrevs Sveri-
ge vara på väg in i ett informations- och kunskapssamhälle där IT beskrevs som 
en kraft vilken driver på utvecklingen inom området. I propositionen pekades lag-
stiftning, utbildning och IT-infrastruktur ut som viktiga områden. Strategin var att 
kraftsamla krafter för att möta informations/kunskapssamhällets krav och behov 
samt stimulera nyttjandet av tekniken. Den internationella konkurrensen skulle 
mötas med att ”Att så många som möjligt får god kunskap om IT” (Söderlund, 
2000. s. 59). Målen med propositionen var att nyttja IT:s möjlighet för att öka till-
växt och sysselsättning. IT var tänkt som ett medel för att öka kunskap, demokrati 
och rättvisa. Vidare skulle IT nyttjas för att utveckla välfärdssamhället samt öka 
livskvalitén bland medborgarna och därtill även kunna användas som stöd bland 
grupper med särskilda behov. IT skulle även förbättra möjligheten att komma åt 
en stor mängd data (information) vilket skulle öka delaktighet och kunskapsut-
veckling, effektivisera offentlig verksamhet samt bevara och utveckla det svenska 
språket. 
 
Under den senare delen av 1990-talet utformades ett nationellt program för IT i 
skolan. I det nationella programmet avsattes 1490 miljoner under tre år. Dessa 
pengar skulle användas till kompetensutveckling av lärare, utveckla IT-stöd till 
elever med funktionshinder, skapa tillgång till Internet i skolorna, tillhandahålla e-
postadresser till elever och lärare samt utveckla det svenska och europeiska data-
nätet. Till denna satsning togs även beslut i skattelagstiftningen, att arbetstagare 
skall ges möjlighet att kunna hyra datorer för att sedan efter avskrivningstiden 
kunna ges möjlighet att köpa dessa. Detta skapade ett samhälle där Sverige låg i 
topp bland högst andel hushåll med persondatorer. I IT-politiken framstod kompe-
tenshöjning eller kompetensutveckling som en viktig fråga för medborgarna. Sko-
lans ansvar blir att ge alla en grundläggande IT-kompetens vilken skall kunna 
nyttjas i vardags- och yrkeslivet (Söderlund, 2000). 
 
 
2.2 IT i skolan 
 
Under 1980-talet samtidigt med införandet av en ny skolplan, Lgr 80, presentera-
des ett nytt ämne som benämndes datalära, vilket skulle utgöra ett obligatoriskt 
kunskapsområde och huvudmoment i högstadiet. Anledningen till införandet var 
samhällets förändring mot en större IT integration, där det gällde att minska nack-
delarna med den nya teknologin och samtidigt nyttja dess fördelar i syfte att för-
bereda ungdomarna för framtiden. Undervisningen i grundskolan och på högsta-
diet förutsatte inte att eleverna använde sig av datorer inom dataläran. Datorer och 
mjukvara skulle dock finnas vid gymnasieskolor. Ett statsbidrag om fem miljoner 
kronor under fem år, anslogs till ett projekt kallat PRODIS (Programvara och da-
torutrustning i skolan) för att möjliggöra ämnesanknuten datoranvändning. Direk-
tiv om hur datorn som verktyg skulle användas i undervisningen gavs inte mer än 
att en förnyelse av arbetssätt förutsattes. I en senare slutrapport ingåendes i datorn 
i skolan (DIS) sker en tydligare metodinstruktion. Datorn skall ses som ett peda-
gogiskt verktyg. Dataläran skall i undervisningen ges en praktisk utgångspunkt 
och kan bedrivas som ett ämnesområde. Arbetssättet bör utgå från elevernas frå-
geställningar gärna i samband med studiebesök och praktiska inslag (Söderlund, 
2000).  
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I mitten av 1980 – talet anslogs medel för att stimulera kommuners inköp at da-
torutrustning. Samtidigt lade Skolöverstyrelsen (SÖ) ett handlingsprogram i data-
lära. Förändringen innebar att datorn var tänkt att ingå som ett verktyg i dataläran 
på grundskolan, där högstadieeleverna skulle ges möjlighet till 80 timmars under-
visning i datalära. Alla elever skulle ges en grundkunskap om datorn och dess 
nyttjande i samhället. Ämnesknuten datoranvändning syftade till att ge eleverna 
möjlighet till fördjupade kunskaper om datorns användning inom olika ämnen och 
yrken, samt utbildning som inriktar sig på yrken inom datorinriktningen. Datalä-
ran innehöll fem kunskapsområden. Använda datorn, teknikutveckling i samhäl-
let, automatisk databehandling, samhällets datorisering och att påverka använd-
ningen av datorer. Vidare betonades det att människan skall ha en aktiv och ska-
pande roll i förhållande till datorn och dess teknik. Skolan hade till uppgift att 
uppmärksamma de klyftor som uppstår mellan grupper, då det kan uppstå ett 
utanförskap i förhållande till tekniken. Jämställdhet och jämlikhet var även ange-
lägenheter som betonades av SÖ enligt Söderlund (2000).  
 
Utvecklingen i grundskolan gick dock trögt då en treårssatsning på datalära 
genomfördes i mitten av 1980-talet. Medel som skulle anslås för att stimulera in-
köp av datorer till grundskolan kopplades mot vissa krav för att erhålla medel till 
inköp av utrustning. En plan skulle upprättas vid skolan, vilken beskrev hur data-
läran skulle byggas ut samt vilket fortbildningsbehov som fanns. Vidare skulle ut-
rustning som anskaffas vara av den typ som SÖ godkänt. Slutligen var kommu-
nerna tvungna att finansiera inköpet med 50 procent. Utöver dessa krav krävdes 
även att en resursperson på skolan fanns tillgänglig. Denna person skulle ha en 
datautbildning om 10 poäng. Vanligt förekommande var att dataläran på skolorna 
lades på utrymmet för fria aktiviteter, vilket innebar negativa effekter vid integre-
ring av datorn i olika ämnen. Ytterligare orsak vilket påverkade införandet av da-
torer i skolan negativt, var upplevelsen om att införandet var en toppstyrd aktivi-
tet, där tekniken tvingades in i skolan (Söderlund, 2000). 
 
I början av 1990-talet lades SÖ ner och ersattes av skolverket. Skolans verksam-
het skulle decentraliseras. Målen fastställdes av riksdag och regering där kommu-
nen hade till uppgift att lokalt förverkliga dessa (Söderlund, 2000). Skolverket 
fick ansvaret att utveckla datapolitiken inom skolan. Målsättningen skulle vara att 
stimulera användningen av datorn som redskap. Datorn var ett läromedel bland 
andra i verksamheten, vilken skulle användas i planering, undervisning och upp-
följning bland elever och personal. Därigenom skulle datorn nyttjas som ett verk-
tyg som i övriga samhället. 
 
I mitten av 1990-talet genomfördes en undersökning i syfte att belysa innehållet i 
datorstödd undervisning. Undersökningen genomfördes av Institutionen för peda-
gogik och psykologi vid Linköpings universitet, på uppdrag av Skolverket enligt 
Söderlund (2000). Resultatet visade på att det ej skett några större förändringar, 
där datoranvändandet och arbetssättet var detsamma som i slutet av 1980-talet. 
Utveckling av datorstödd undervisning hade avstannat.  
 
I samband med införandet av Läroplanen för obligatorisk skolväsendet (Lpo 94) i 
grundskolan samt Läroplanen för frivilliga skolformerna (Lpf 94) i gymnasiesko-
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lan, vilka kompletterades med ämnesvisa kursplaner, pekades det på rektorns an-
svar i att tillhandahålla en god arbetsmiljö med bland annat datorer. Dataläran an-
gavs ej som ett ämne i grundskolan och upphörde att existera, men datorn som 
verktyg i lärandet angavs utifrån att ”Eleverna skall kunna orientera sig i en kom-
plex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. ” 
(Skolverket, 2006. s. 5). Därigenom är det viktigt att eleverna på ett metodiskt sätt 
kan nyttja sig av informationstekniken samt att de studerande måste utveckla sin 
förmåga i att granska data. En stor skillnad mellan grund- och gymnasieskolan var 
dock att det utformats et t antal olika IT inriktade kurser i gymnasiet (Söderlund, 
2000). 
 
Våren 2000 lade regeringen en IT-proposition där möjligheten för ett informa-
tionssamhälle skulle erbjudas alla. Sverige var en ledande IT-nation som skulle 
sträva efter att bli ett IT-samhälle tillgängligt för alla. Projektet Informationstek-
nik i skolan (ITIS) hade lagt grunden för en övergång från kvantitet till kvalitet. 
Syftet var att öka tilliten, kompetensen att använda IT samt tillgängligheten. ”De 
insatser som ska göras ska medföra at skolan ska kunna tillvarata de möjligheter 
IT ger elevers lärande och skolutveckling” (Söderlund, 2000. s. 113). Skolan skul-
le ges pedagogiska verktyg för att gynna ett elevaktivt arbetssätt i syfte att uppfyl-
la målsättning om att eleven skall kunna bidra till sitt eget kunskapssökande, kri-
tiskt värderande och ett eget ställningstagande. Datorkommunikation och multi-
media skulle vara ett stöd i den utvecklingen.  Skolverkets uppdrag var att vidare-
utveckla skoldatanätet samt läromedelssituationen inom området. Vidare skulle 
multimediabaserade läromedel vidareutvecklas. Skolverkets uppgift var även att 
fortsätta samordna information och utbildning samt kompetensutveckling. Sko-
lans roll i IT utveckling var att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande med 
IT som verktyg (Söderlund, 2000). 
 
 
2.3 Läroplanen för de frivilliga skolformerna – 94 (Lpf –94) 
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna – 94 (Lpf-94) går det att läsa att ” Sko-
lan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen 
skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, reli-
gion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för 
annan kränkande behandling.” (Skolverket, 2006. s. 3). 
 
Vidare går det att läsa om elevers rätt till lika utbildning där undervisningen skall 
anpassas till varje enskild elevs förutsättning och behov oavsett var i landet den 
anordnas, så att alla elever erhåller en likvärdig utbildning, Skolverket (2006). 
 
Skolverket (2006) skriver i Lfp –94 att det inte är tillräckligt att förmedla om 
grundläggande demokratiska värden, det är viktigt att arbeta i enlighet med dessa 
också. Därigenom utvecklas elevernas förmåga och vilja till att delta i samhället 
och ta personligt ansvar. För att detta skall vara möjligt är det viktigt att eleverna 
tillåts ha inflytande i undervisning där det tillåts ta ansvar för sina studieresultat. 
En förutsättning är att mål, innehåll, innehåll, skyldighet och rättighet eleverna 
har (Skolverket, 2006). 
 



 
 

 

 7

 
Skolans huvuduppdrag är att förmedla kunskap och skapa rätt förutsättningar så 
att eleverna tillägnar sig kunskaper men även utvecklar nya kunskaper. Skolans 
uppgift är även att överföra värden, förmedla kunskaper samt förbereda eleverna i 
att arbeta och verka i samhället, enligt Skolverket (2006). 
 
Vidare går det att finna ”Skolan skall förmedla sådana mer beständiga kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Eleverna 
skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informations-
flöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda 
ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska 
fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 
närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.” (Skolver-
ket, 2006. s. 5). 
 
Ett miljöperspektiv i undervisning skall leda eleverna till insikter där de själva kan 
se och medverka till att hindra negativ miljöförstöring och se problematiken ur ett 
globalt perspektiv enligt Skolverket (2006). 
 
För att skapa en positiv inställning till lärande och en positiv framtidstro, skall 
skolan stärka elevernas tro på sig själv genom att låta eleven utvecklas efter sina 
egna förutsättningar och växa med uppgiften. Detta skall ske utifrån att individen 
möter respekt från omgivningen kring sin person och arbete. Viktigt är även att 
medvetandegöra eleverna om att nya kunskaper och insikter är en del och förut-
sättning för att en personlig utveckling skall kunna göras möjlig (Skolverket, 
2006). 
 
Avslutningsvis vill jag redogöra för ett citat ur Lpf-94 vilket tillsammans med öv-
riga utdrag och citat har stor relevans till arbetets syfte och forskningsfrågor. 
”Skolan skall sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och ar-
betsformer.” (Skolverket, 2006. s. 7). 
 
 
2.4 Tekniken 
 
Med hjälp av en dator och en uppkoppling till Internet ges möjligheten att nå stora 
mängder data samt möjligheten att kommunicera med andra (Eriksson, Fahlgren 
& Lingefjärd, 1997).  
 
Syftet med att nyttja datorn uppkopplad mot ett lokalt nätverk (LAN) med ett In-
tranet eller mot World Wide Web (WWW), Internet, kan vara olika. Ur ett peda-
gogiskt perspektiv med informations och kommunikationsteknik (IKT) i fokus, 
kan tekniken nyttjas som en del i lärandet (Nyberg & Strandvall, 2000). 
 
I ett LAN eller om eleven är uppkopplad mot Internet, kan olika typer av tekniska 
lösningar nyttjas som en del i lärmiljön enligt Nyberg & Strandvall (2000). Inter-
net, det världsomspännande nätverket vilket brukar beskrivas som ett nätverk av 
nätverk enligt Eriksson et al. (1997). Internet är en samling av många olika nät-
verk vilka hålls ihop av ett så kallat Backboone, det vill säga ett ryggradsnät, med 
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hög överföringshastighet (Eriksson et al., 1997). Internet möjliggör att en person 
kan komma åt mängder av data och därigenom nyttja datan i sitt eget lärande 
(Nyberg & Strandvall, 2000). Data kan vara lagrad eller hanteras av olika servrar 
som har specifika egenskaper och har en specifik uppgift. Dessa servrar kan lagra 
filer på ftp-servrar, där möjligheten finns att lagra elektroniska dokument i form 
av wordfiler, pdf-filer, elektroniska böcker (e-böcker), ljud- och videofiler, mul-
timediepresentationer etcetera.   
 
Webbservrar lagrar och hanterar webbsidor. Webbsidorna kan innehålla olika typ 
av data för att belysa ett specifikt ämnesområde, dessa servrar kan även nyttjas för 
att lägga upp bloggar.  
 
E-post servrar möjliggör att användare av Internet kan kommunicera med elektro-
niska brev, e-mail. Andra typer av servrar hanterar kommunikation vilken kan ge 
möjlighet att kommunicera i realtid i form av chatt (Nyberg & Strandvall, 2000). 
 
Ett Intranät kan arkitekturmässigt byggas upp och fungera som ett Internet, fast i 
en mindre skala. Intranät byggs vanligen upp inom ett mindre geografiskt område 
såsom ett företag eller skola genom att upprätta ett lokalt nätverk (LAN). Ett LAN 
kan utrustas med samma typ av servar och teknisk lösning som Internet, vilket då 
benämns som ett Intranät (Nyberg & Strandvall, 2000). 
 
Olika typer av mjukvarubaserade lösningar kan bidra till ökad kommunikation, 
datasökning eller faktainhämtning. Sökmotorer såsom Google, Altavista, Yahoo 
alternativt mer ämnesspecificerade sökmotorer kan nyttjas för att finna adekvat 
data inom visst specifikt arbetsområde. Hemsidor, webbportaler eller olika typer 
av lärplattformar såsom Fronter eller It´s learning kan nyttjas för att samla data 
eller ge möjlighet för individen att kommunicera med kamrater eller lärare i studi-
erna. Eleverna kan ges möjlighet att delta i interaktiva webbföreläsningar, ges 
handledning i realtid över nätverket, följa upp egna studieresultat samt kommuni-
cera med kamrater inom kurs eller på distans. Vidare kan eleverna ta del av 
genomförda genomgångar, lektioner och föreläsningar. Webbsidor, Webbportaler 
och lärplattformar ger dessutom möjligheten att använda sig av en elektronisk an-
slagstavla, vilken snabbt kan få ut olika typ av data (Nyberg & Strandvall, 2000). 
 
 
2.5 E-learning 
 
Begreppet e-learning har sitt ursprung i utvecklingen av information och kommu-
nikationsteknik (IKT) samt distansundervisning och är en vidareutveckling från 
korrespondensskolorna enligt Eriksson, Hultén & Zettergren (2000). Distansut-
bildning har i de flesta fall inneburit att den studerande befunnit sig på annan ort 
än skolan, vilket lett till att lärare och den studerande befunnit sig fysiskt åtskild. 
Utbildningsorganisationen har påverkat studierna genom att planera studierna, 
tillhandahålla samt utveckla läromedel som varit anpassade för ändamålet och 
lämpat sig för självstudier.  
 
Numera tillkommer i definitionen av distansutbildning även att det i undervis-
ningen används någon form av tekniskt stöd för att förena lärare och elever samt 
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tillhandahålla kursplanering, kursmaterial och handledning. Möjligheten till dub-
belriktad kommunikation är likaså en ingrediens för att de inblandade i kursen 
skall kunna initiera eller ta del i en dialog (Eriksson et al., 2000).  
 
Enligt författarna stämmer definitionen av e-learning som begrepp nästan överens 
med dagens begrepp av distansutbildning, det skiljer sig dock åt på några områ-
den. Tekniken tillsammans med kursupplägget nyttjas i högre grad för att skapa 
en interaktion inom kursen mellan lärare och elev samt mellan elever. E -learning 
handlar även om att skapa ett utrymme för ”Open learning” (Eriksson et al., 2000. 
s. 20) vilket mer handlar om ett förhållningssätt till lärandet och om vem som 
skall delta i lärandet.  
 
Tekniken ger större möjlighet att bortse eller helt ta bort formella krav såsom 
skolmeriter. En vidare bedömning för deltagande ges då alla tidigare erfarenheter 
kan finnas med i en bedömning, då fysiska begränsningar såsom lektionssalar el-
ler föreläsningssalar ej är begränsande. Utifrån e-learning, skulle det kunna ges ett 
mer flexibelt lärande vilket innefattar en större individualisering av studierna för 
att främja den enskildes inlärningsprocess, vilket därigenom skulle främja en bätt-
re djupförståelse. E-learning skulle kunna bidra positivt till att skapa en flexibel 
lärmiljö där större frihet ges för den studerande att genomomföra sina studier i 
plats och tid, ge en ökad möjlighet till individualisering i lärandet och nyttja re-
surserna mer effektivt och därigenom ge en högre måluppfyllelse(Eriksson et al., 
2000). 
 
I en utbildning där det läggs en tyngd i en demokrati- och individcentrerad syn på 
utbildning, samt där det läggs stor valfrihet för var och när den enskilde studerar, 
kan det livslånga lärandet stimuleras genom att individen tar personligt ansvar för 
sina studier och sin studiemiljö. Genom att eleven själv ser sig som en del i ett 
livslångt lärande, aktivt deltar i lärandet och utvärderar sitt lärande, ser andra stu-
denter som värdefulla källor samt kan hantera material från olika källor för att 
lösa problem, blir den enskilde individen en viktig resurs i e-learning. Genom att 
individen aktivt deltar och ingår i en studiegrupp där ett aktivt samspel sker i lä-
randet hos individen och mellan gruppmedlemmarna är studiegruppen en viktig 
resurs vilken kan bidra till en god lärmiljö. Informationstekniken är en viktig re-
surs i e-learning där bland annat sökandet av data på Internet ger kunskap om 
själva ämnet, sökteknik vid nyttjandet av sökmotorer, källgranskning och kritiskt 
granskande av data (Eriksson et al., 2000). 
 
Verktygen vid e-learning är goda resurser i lärandet där data kan ordnas i infotek 
eller bibliotek, kursdeltagarna kan därigenom söka bland befintliga eller lägga till 
egna filer, dokument, länkar eller webbföreläsningar (Eriksson et al., 2000). Dis-
kussionsforum och chattfunktion skapar god realtidskommunikation, vilken ska-
par möjlighet till hög grad av interaktion. Frågor kan ställas och besvaras, länkar 
och lästipps kan läggas ut. Presentationer av kursdeltagare kan läggas upp med 
bild och en personlig presentation. Detta är viktigt för att ta bort den anonyma 
känslan och skapa en bild av individen vilken ingår i lärmiljön. Detta är än mer 
viktigt i de fall då eleverna är åtskilda med långa avstånd. Forum för inlämning av 
kursuppgifter är en viktig resurs vid e-learning, då det möjliggörs för den stude-
rande att enskilt eller i grupp ges möjlighet att följa sin egen utveckling, genom 
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att erhålla återkoppling av inlämnat material. En anslagstavla och kalender möj-
liggör för en god struktur och planering samt informationsflöde bland kursdelta-
garna, vilket  i sin tur möjliggör för den enskilde och gruppen att strukturera och 
planera i sina studier tillsammans (Eriksson et al., 2000). 
 
Att bygga upp en god lärplattform där eleverna, studiegruppen och lärarna i kom-
bination med de olika mjukvarubaserade lösningarna i en lärplattform skapar en-
ligt Eriksson et al. (2000) ett gott komplement till den traditionella klassrumsun-
dervisningen med pappersmedier som böcker samt tidningar och blir därigenom 
även en resurs i lärandet vilken ger möjlighet att utgå från varje enskilds elevs be-
hov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande. Möjlighet att stärka elevens vilja att 
lära och skapa förutsättningar för en god tilltro till den egna förmågan samt ge 
eleven möjlighet att prova olika arbetssätt och arbetsformer ökar. 
 
 
2.6 Kunskapsbildning med hjälp av IKT  
 
Nätstöd vid lärande är ett gott alternativ till den traditionella undervisningen en-
ligt Nyberg & Strandvall (2000), då nätet erbjuder möjlighet att kommunicera en-
skilt och i grupp i kombination med att nyttja datakällor på nätet.  
 
Strandberg (2006) skriver att informations och kommunikationsteknik (IKT) är ett 
lärverktyg vilken har stor betydelse i vardagen, vilken också kan bidra till att stöd-
ja lärandet.  IKT har blivit en del av vardagen bland barn och ungdomar. IKT kan 
kringgå textbaserade koder och istället nyttja ikoner, vilket gör att barnen kan prö-
va sig fram i nyttjandet. IKT ger möjligheter till en lärmiljö vilken stimulerar flera 
sinnen, konkret utmanar användaren, har god användarvänlighet vilket ger ledtrå-
dar, har många verktyg som kan nyttjas i lärandet och även för barn kan verka 
spännande. 
 
Barn och ungdomar verkar enligt Strandberg (2006) finna vägar till att kunna 
nyttja verktyget i syfte att lösa problem, finna information eller kommunicera. 
Barn har visat på förmågan att agera huvudet högre än vad de är, inom ramen för 
utvecklingszoner. Interaktionen med datorn som verktyg beskrivs som en tålmo-
dig kompis som lånar ut sin kompetens till den som vill vara med och där använ-
daren tillåts vara bara användare. Prövandet har gett barnen en god kunskapsut-
veckling vilken inte styrts av vuxna. Tiden vid datorn ger dem fortlöpande åter-
koppling på att aktivt deltagande kommer före vetande, då de söker genvägar eller 
extraliv i exempelvis ett spel. Barns datoraktivitet tenderar även att öka interak-
tionen mellan varandra, då de sitter flera stycken framför datorn med dialoger om 
hur problemet skall lösas för att komma vidare i programvaran eller spelet. 
 
Strandberg (2006) menar att han bland skolor han besökt, funnit tecken på att 
lärmiljön, där elev och lärare umgås mer kollegialt, blivit bättre. Effekten har 
bland annat blivit att det är mer legitimt att ställa frågor om hur ett problem skall 
lösas. Interaktionen mellan elev och lärare har ökat i syfte att lösa ett problem och 
har därigenom verkat främjande i studiemiljön och den egna lärprocessen.  
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Datorn ger möjlighet att nyttja en verktygslåda vilken med sina multimediala 
verktyg kan vara papper, penna, anteckningsblock, uppslagsbok, lexikon, karta 
och räknemaskin samtidigt som den erbjuder multimediala verktyg som gör det 
möjligt att kreativt omforma och växla mellan text, bild, ljud, rörliga bilder, for-
mer, färger, ritning, modell och prototyper. Minneskapaciteten stöttar användaren 
i att skapa ledtrådar, minneslappar och lagra. Kommunikationsmöjligheten datorn 
erbjuder hjälper användaren att låna kompetens – att ta hjälp av andra (Strand-
berg, 2006). 
 
Erbjuds möjligheten att nyttja en studieplattform stöttas lärandet genom asynkront 
och synkront samarbete samt individuell inlärning. Handledaren/läraren kan leda 
den enskilde eleven i riktning mot adekvat data samt stötta den studerande i be-
dömning av faktarelevans inom ämnesområdet. Den studerande kan i samarbete 
med andra studerande arbeta med uppgifter och lösa problem samtidigt med övri-
ga i studiegruppen det vill säga synkront eller självständigt för att sedan delge sitt 
bidrag eller resultat genom att sända e-post eller lägga in material i bibliotek eller 
diskussionsforum, asynkron kommunikation enligt Nyberg & Strandvall (2000). 
 
För att tillvarata och vidareutveckla de lärandes förmåga att lära sig måste man 
förstå inlärningens natur och hur vi lär oss. Författarna menar att ”inlärning är en 
relativt bestående förändring i förmågan att handla, förstå eller uppfatta omvärl-
den, en förändring som inte är beroende av en skada eller sjukdom men ofta ett 
resultat av aktivt tankearbete, övning eller träning” (Nyberg & Strandvall, 2000. s. 
39 - 40). En kvantitativ ökning av mängd fakta eller färdighet är alltså inte syno-
nymt med kunskap utan till kvalitativa förändringar i sättet att tänka och uppfatta 
verkligheten, det vill säga förändrade tankestrukturer. Målsättningen är att föränd-
ra de studerandes uppfattningar om omvärlden och därigenom utveckla sin förstå-
else för olika fenomen inom ämne- eller yrkesområdet som utbildningen avser. 
Nyberg & Strandvall (2000) skriver att det finns många exempel som visar att 
trots ökad mängd fakta hos de studerande leder det inte naturligt till ökad förståel-
se inom ämnesområdet. Lärandet är en aktiv process där tidigare uppfattningar 
bearbetas och förändras med hjälp av ny kunskap.  
 
Datorn avmonopoliserar informationsöverföringen där läraren kan koncentrera sig 
på kvalitet, genuin problemlösning, vägledning och fundera ut hur nästa utveck-
lingszon kan se ut. Den virtuella värden expanderar klassrummet och minskar den 
svårighet geografiska avstånd kan skapa. Internetuppkoppling kan erbjuda möj-
lighet att delta i cybergemenskaper och olika tankeexperiment världen över. I de 
skolor där IKT varit en del i förskolan och skolan har synen på elevernas kompe-
tens varit god, samarbetet gott och goda relationer mellan lärare och elev. I för-
skolor och skolor som motarbetat datoranvändandet kommer IKT att bli en källa 
till frustration enligt Strandberg (2006). 
 
 



 
 

 

 12

 
2.7 Teorier om lärande 
 
Nyberg & Strandvall (2000) indelar synen  på lärandet i tre kategorier: 
 

- Behavioristisk syn. 
- Kognitiv syn. 
- Konstruktivistisk syn 

 
 
Behavioristisk syn hade en ansats i att forskning skall mätas utifrån objektiv data. 
Stimuli och respons mättes där stimuli, det vill säga påverkan stod, för input och 
respons vilken kan sägas stå för reaktionen från individen är output. Behavioris-
terna menar dock att processen som sker hos individen vid stimuli där en ändrad 
respons blir en följd, ej går att beskriva (Imsen, 2000). Samband mellan stimuli 
och respons var det som intresserade, där forskningen bedrevs på djurs inlärning, 
betingning. Studierna låg i att studera stimuli och vilken respons som följde av 
stimulin (Nyberg & Strandvall, 2000). Synen på kunskap var av kvantitativ karak-
tär vilken samlas på hög. Människan beskrevs som en tom tavla, då bara ett visst 
antal reflexer är medfödda. Genom rätt påverkan och stimulering kan vem som 
helst lära sig vad som helst, en gränssättande faktor är tid (Imsen, 2000). Indivi-
den lär genom beröm eller uppmuntran, därigenom förstärks lärandet. Mekanisk 
inlärning, utantillinlärning/memorering var vanligt och önskvärt inom den beha-
vioristiska synen på lärande (Nyberg & Strandvall, 2000). 
 
Kognitivistisk syn präglas av hur människans yttre aktivitet påverkas av det inre 
tänkande, kognition, (Nyberg & Strandvall, 2000). Inlärning, minne, tänkande och 
problemlösning är nyckelord vilka påverkar den mentala processen (Imsen, 2000).  
Förväntningar, planer och målsättningar är en del i människans natur vilket på-
verkar inlärning. Människan försöker förstå verkligheten och de bakomliggande 
faktorerna, det inre beteendet, det vill säga vad som sker i tankarna är lika viktig 
att studera (Nyberg & Strandvall, 2000). Människan reagerar inte automatiskt på 
yttre stimuli utan är en tänkande varelse som tolkar och värderar den yttre stimu-
leringen (Imsen, 2000). I den kognitivistiska synen består kunskap av kvalitativa 
förändringar i förståelse och inte endast av kvantitativ ökning av kunskaper. In-
formation kan förmedlas dock ej kunskap, det är viktigt att individen aktivt bear-
betar informationen genom tänkande, reflektion, samarbete med andra på varie-
rande sätt (Nyberg & Strandvall, 2000).  
 
 
Konstruktivistisk syn är nära besläktad med den kognitiva synen. Kunskap är inte 
en spegelbild av en yttre värld, ny stimuli tolkas genom att jämföras mot våra ti-
digare kunskaper och föreställningar. ”Inlärning är ett resultat av vad individen 
gör med stimuleringen och inte ett resultat av vad stimuleringen gör med männi-
skan”  (Imsen, 2000. s. 38 - 39). En växelverkan sker mellan påverkan och hur 
den hanteras vilket leder till en ständig förändringsprocess vilket i sin tur leder till 
en utveckling (Imsen, 2000). Det konstruktivistiska synsättet delar Nyberg & 
Strandvall (2000) in utifrån konstruktionen av kunskap. Kunskapsavhängig inlär-
ning och situationsbunden kunskap. Inlärning är en konstruktion av kunskap, 
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människan tar inte emot eller absorberar kunskap utan skapar kunskap när vi tar 
emot, tolkar och bearbetar data. Lärandet är en process för konstruktion av kun-
skap.  Människan använder den kunskap de har för att skapa ny kunskap, kun-
skapsavhängig inlärning. De studerandes utgångspunkt, grundkunskaper inom ett 
område är avgörande för hur effektivt de kommer att lära sig nya saker inom 
samma område. Eleverna associerar i den nya kunskapsinlärningen till de gamla 
kunskaper och kombinerar det gamla med det nya. Resonemang och tolkning av 
data/information är således en viktig del i lärandet.  Inlärningen anpassas i hög 
grad till situationen där inlärningen sker, situationsbunden kunskap. Genom att 
välja rätt utbildningsmiljö, en miljö där kunskaperna skall tillämpas, stimuleras 
lärandet. Motivationen till att pröva och lära stimuleras om miljön medger detta 
(Nyberg & Strandvall, 2000). 
 
 
2.8 Definition av begreppet tillgänglighet 
 
Tillgänglighet är den mest grundläggande aspekten av dem alla vid nyttjandet av 
elektroniska dokument. Användaren måste ha tillgång till applikationen, pro-
grammet, webbsidan  för att kunna hämta det elektroniska dokumentet och där-
igenom kunna ta del av den, enligt Allwood (1998).  
 
Användaren i det här fallet måste ha en Internetuppkoppling samt en dator för att 
ta del av webbapplikationen. Användaren bör även ha åtkomlighet inom applika-
tionen det vill säga att användaren måste ha hjälpmedel som stöttar användandet 
av applikationen, så att rätt sak utförs och att användaren kan finna det som söks. 
 
Tillgänglighet är hur användaren har tillgång till webbapplikationen, för att an-
vända den kan det vara så att användaren bör ha tillgång till ett eller flera hjälp-
medel för att ens ta del av informationen. 
 
 
2.9 Definition av begreppet användarvänlighet 
 
Användbarhet i detta fall är hur användaren uppfattar det elektroniska dokumentet 
utifrån anpassning, användarvänlighet, acceptans och kompetens.  
 
När det gäller användarvänlighet i detta fall handlar det om dels människa-dator-
interaktion (MDI) samt möjligheten att kunna ändra på och anpassa det elektro-
niska dokumentet efter individuella behov för att kunna tolka datan som presente-
ras (Allwood 1998). 
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3 Metod 

 
3.1 Undersökningsansats - Datainsamling 
 
Ansatsen i studien är ”Upptäcktens väg” enligt Starrin, Larsson, Dahlgren & Styrbom 
(1991, s. 21) där jag utifrån lösa frågor och funderingar har en viss känsla av vad som 
kan leda mig till ett resultat i form av en hypotes eller teori.  
 
Starrin et al. (1991) menar på att datainsamling kan ske på tre olika sätt: 
 

• Multimetodprincipen. 
• Multisinnesprincipen. 
• Principen om estetisk distan. 

 
Multimetodsprincipen innebär att flera olika metoder används i arbetet med att finna 
data. Multisinnesprincipen innebär att alla sinnen används vid datainsamling. Princi-
pen om estetisk distans är besläktad med multisinnesprincipen men där kan där kan 
forskaren vara både observatör och deltagare (Starrin et al. 1991). 
 
Då arbete kommer att vara genom upptäcktens väg, är multimetodprincipen i detta fall 
att föredra. Till skillnad från bevisets väg, där byte mellan datainsamlingsmetoder 
skall undvikas. Vid multimetodprincipen är en mångfald av olika datainsamlingsme-
toder en fördel enligt Starrin et al (1991). 
 
Studien har i huvudsak byggt på observationer och enkäter för att finna svar på hur 
eleverna nyttjar tryckta dokument eller elektroniska dokument. I uppstarten av under-
sökningen gavs undersökningsgrupperna möjlighet att välja mellan tryckt dokument 
och/eller elektroniskt dokument, i samband med lektion. Innehållet i materialet var av 
vikt för genomförande av lektionstillfället. Materialet i dokumenten var således lek-
tionsinstruktioner, vilken var nödvändig för att komma vidare i det enskilda arbetet 
under lektionspasset. Undersökningsgrupperna genomförde vid de olika undersök-
ningstillfällena informationsbaserad undervisning i olika informationsteknik kurser 
(it-kurser). Observationen genomförs på så sätt att eleverna vid lektionspassets intro-
duktion fick vetskap om lektionens mål, syfte och arbetsgång. Vid introduktionen 
gavs information om var det elektroniska dokumentet låg upplagt, på kursens hemsi-
da, samt att webbadressen skrevs upp på whiteboarden. Samtidigt under informatio-
nen erbjöds var och en av eleverna ett exemplar av det tryckta dokumentet, vilken in-
nehåller samma data som det elektroniska dokumentet 
 
Observationen kompletterades med en enkätundersökning för att få en bild av respon-
denterna. Syftet var att erhålla data kring respondenternas informationsteknikvanor 
(IKT vanor), typ av dokument som föredrogs samt orsak till detta. Ytterligare svar 
som söktes i enkätundersökningen var om respondenterna såg någon begränsning av 
elektroniska eller tryckta dokument samt om de finner de elektroniska dokumenten 
mer anpassningsbara i förhållande till individens behov vilket skulle kunna stötta dem 
i deras lärande. Enkätundersökningen genomfördes vid tre olika tillfällen. Årskurs ett 
och två genomför lektion samtidigt, dock i två olika salar. Detta innebar att jag vid 
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genomförandetillfället personligen introducerade enkäten (Bilaga 2) samt var närva-
rande under hela tiden i de två grupperna, för att kunna besvara frågor som rör enkä-
ten och eventuella oklarheter kring frågorna. Årskurs ett och tvås lektionspass var de-
lade i hälften där varje grupp gavs halva lektionstiden om 45 minuter var. Årskurs tre 
genomförde sin enkätundersökning under senare del av dag och gavs samma 
introduktion och genomförande som tidigare respondentgrupper.  
 
Undersökningens datainsamling genomfördes hos Luleå gymnasieskola, Teknikpro-
grammet – IT & Systemdesign årskurs ett, två och tre.  Valet föll på Teknikprogram-
mets – IT & Systemdesign, då de har en god tillgång på datorer, där det därigenom 
fanns en möjlighet att se om de har utvecklat ett ändrat studiebeteende och nyttjar 
elektroniska dokument i större utsträckning. 
 
  
3.2  Beskrivning av Teknikprogrammet – IT & Systemdesign 
 
Teknikprogrammet är ett nationellt program som har som syftar till att ge fördjupade 
kunskaper i teknik och att utveckla elevens förmåga att delta i en teknikutvecklings-
process (SKOLFS 2006:12). Utbildningen på teknikprogrammet skall även skapa in-
tresse för teknik och teknisk utveckling i vid mening, stimulera elevens nyfikenhet 
och kreativitet samt utveckla elevens förmåga att formulera och praktiskt lösa pro-
blem. Utbildningen skall ge eleven kunskap om och förståelse för teknikens roll i 
samhället samt kunskap om hur teknisk utveckling samspelar med människan och na-
turen. Teknikprogrammet skall ge en god grund för ett fortsatt lärande. 
 
Utifrån programmålen har vi inom Luleå gymnasieskola valt att nyttja oss av informa-
tionsteknik (IT) och Systemdesign för att visa på utvecklingsprocesser och skapa ett 
intresse för teknik i dag där datorn används som ett verktyg i lärandet och arbetspro-
cessen. 
 
 
3.3 Beskrivning av respondenterna 
 
Respondenterna i observationen och enkätundersökningen är elever ur årskurs ett, två 
och tre vid teknikprogrammets programinriktning IT & Systemdesign. Datorn an-
vänds av samtliga respondenter i studierna eller på fritiden. Respondenterna kan be-
dömas ha mycket god vana av att hantera datorn samt att de kan bedömas ha god fär-
dighet i att navigera på Internet, utifrån deras utbildnings karaktär. Eleverna arbetar i 
programinriktningen med kurser såsom databashantering, strukturerad programme-
ring, objektorienterad programmering, datorkommunikation, webbdesign, systemkon-
struktion och systemdesign och använder därigenom datorn och IKT som verktyg i 
sitt lärande. 
 
Undersökningsgruppen storlek är totalt 47 elever varav 26 elever i årskurs ett, 12 ele-
ver i årskurs två och 9 elever i årskurs tre. 
 
Bortfall i studien var vid observationerna tre elever i årskurs tre, vilket berodde på 
sjukdom. 
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Närvarande vid enkätundersökningen var totalt 34 elever. Bortfall vid tillfälle för en-
kätundersökning var totalt 13 elever i förhållande till studiens start. Bortfallet vid en-
kätundersökning var för årskurs ett, sex elever. Årskurs två hade ett bortfall av två 
elever. Årskurs tre hade ett bortfall på fem elever. 
 
 
3.4 Bearbetning, analys och tolkning 
 
Reliabilitet och validitet är två ord som ständigt återkommer i olika undersökningar. 
Att studera rätt sak, det vill säga att ha en god validitet samt att genomföra under-
sökningen på ett tillförlitligt sätt, att ha en god reliabilitet, är viktigt. Reliabilitet och 
validitetsbegreppen är beroende av varandra, där det ej går att fokusera mer på ett av 
begreppen eller utesluta något av dem. För att ha en hög validitet förutsätts att det i 
arbetet finns en god reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003). För att erhålla en hög reli-
abilitet i undersökningen utformades ett observationsprotokoll vilken gav möjlighet 
att studera respondenterna i respektive årskull vid val mellan tryckt eller elektroniskt 
dokument. Enkäten utformades utifrån att frågeställningarna skall skapa en struktur 
inom ämnesområdet samt finna svar på frågeställningarna i undersökningen. Utifrån 
observationsprotokollet och enkäten underlättas arbetet med att finna likheter och 
skillnader i materialet. Observationsprotokollet och studien av beteendet genomfördes 
då eleverna gavs möjlighet att nyttja tryckt dokument med studieanvisningar och sam-
tidigt hade tillgång till elektroniskt dokument med samma instruktion. Därigenom 
gavs eleverna en möjlighet att välja mellan de olika dokumenttyperna. Enkäten utfor-
mades på så sätt att frågorna ej var ledande eller leder respondenten med värdeladda-
de uttryck. 
 
Två bearbetningssätt som tas upp av Patel & Davidsson (2003) är kvantitativ och kva-
litativ bearbetning. Under datainsamlingen första skede fokuserades studien till att se 
hur många som valde och nyttjade elektroniskt- respektive tryckt dokument. Studien 
genomfördes genom observation. Ytterligare studier genomfördes för att få en bild av 
varför elever föredrar ett visst dokumentformat före ett annat, vilken genomfördes 
som enkätundersökning.  Dessa båda undersökningar gav således kvantitativ data. 
 
Efter genomförd datainsamling genomfördes en analys av observationsprotokoll och 
enkäter. Det insamlade materialet lästes igenom och analyseras på ett statistiskt sätt 
för att finna ett mönster, likheter och olikheter. Därigenom ställs det empiriska mate-
rialet att ställas mot varandra och den teori, där sådan finns tillgänglig. I analysen (och 
vid undersökningen) arbetar jag utifrån de två forskningsfrågorna, vilka måste delas 
upp i mindre fragment. 
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4 Resultat 
 
 
4.1 Redovisning av observationen, elevbeteende vid tillgång av tryckt- och elek-
tronisk dokumentation vid lektion. 
 

4.1.1 Redovisning av observation - åk 1 
 
Observationer genomfördes vid två olika tillfällen i direkt anslutning till varandra, då 
lektionssalen är begränsad och har plats för 18 datorer och elevplatser samt en 
lärardator. Vid första undersökningen i årskurs ett med Te1B:a var 12 elever 
närvarande.   
Resultatet av observationen visade att av 12 elever valde 2 tryckta dokument och 10 
elektroniska dokument. Vid andra undersökningen i årskurs ett med Te1B:b var 14 
elever närvarande. Av 14 elever valde 1 tryckt dokument och 13 elektroniska doku-
ment. Elever som valde att nyttja elektroniska dokument var helt knutna till dessa och 
använde de elektroniska dokumenten till hundra procent. 
 
Elever som valt tryckta dokument valde även att gå till kurshemsidan och öppna det 
elektroniska dokumentet. Eleverna pendlade således mellan det tryckta och elektro-
niska dokumentet. I vilken procentuell omfattning eleverna nyttjade de olika doku-
mentet kan ej specificeras. 
 

4.1.2 Redovisning av observation - åk 2 
 
Vid första undersökningen vilken genomfördes samtidigt som undersökningen med 
Te1b:a deltog sju elever ur årskurs två. Ingen av de sju eleverna ur årskurs två valde 
tryckta dokument. Samtliga årskurstvå elever i gruppen valde elektroniska dokument. 
Vid andra undersökningstillfället, vilken genomfördes samtidigt med Te1b:b deltog 
fem årskurstvå elever. Två av de fem eleverna valde tryckta dokument. Tre av års-
kurstvå eleverna i undersökningsgruppen valde således det elektroniska dokumentet. 
Elever som valde att nyttja elektroniska dokument var helt knutna till dessa och an-
vände de elektroniska dokumenten till hundra procent. 
 
Elever som valt tryckta dokument valde även att gå till kurshemsidan och öppna det 
elektroniska dokumentet. Eleverna pendlade således mellan det tryckta och elektro-
niska dokumentet. I vilken procentuell omfattning eleverna nyttjade de olika doku-
mentet kan ej specificeras. 
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4.1.3 Redovisning av observation - åk 3 
 
Observationen genomfördes vid ett tillfälle. Vid undersökningstillfället bland sex 
årskurs tre elever valde en elev tryckt dokument och fem elever valde elektroniska 
dokument. Även här valde elev som valt att nyttja det tryckta dokumentet att öppna 
kurshemsidan och det elektroniska dokumentet. Den procentuella fördelningen i nytt-
jandet kan ej redogöras för. 
 

4.1.4 Observationssammanställning av elektroniska dokument – tryckta dokument. 
 
Majoriteten av undersökningsgruppen valde att använda elektroniska dokument i för-
hållande till tryckta dokument vid undersökningstillfället (Tabell 4:1).  
 
 
Tabell 4:1 Observationssammanställning över antal elever per grupp och fördelning mellan 
elektroniska- och tryckta dokument. 
 

Årskurs 
Grupp 

Totalt antal Elektroniska 
dokument 

(Antal) 

Elektroniska 
dokument 
(Procent) 

Tryckt do-
kument (An-

tal) 

Tryckt  do-
kument 

(Procent) 

Åk 1 te1b:a 12 10 83 2 27 

Åk 1 Te1b:b 14 13 93 1 7 

Åk2 Te 12 10 83 2 17 
Åk3 Te3 6 5 83 1 17 
Summering 44 38 87 6 13 
 
 
 
4.2 Enkätundersökning - undersökningsgruppen och dess IKT-vanor. 
 
I redovisningen av enkätundersökningen har jag valt att endast visualisera i för sam-
manhanget relevanta tabeller, vilka belyser forskningsfrågorna och syftet. Tabellerna 
är redovisade i sin helhet under bilaga fyra i kronologisk ordning. 
 
Undersökningsgruppen vilken besvarade enkäten vid undersökningstillfället bestod av 
34 elever vid teknikprogrammet, vilka var fördelade med 20 elever ur årskurs ett, 10 
elever ur årskurs två samt fyra elever ur årskurs tre (Tabell 4:2). 
 
 
Tabell 4:2 Sammanställning av elever som deltog vid enkätundersökningen. 
 

Årskurs Respondenter Procentuell fördelning 
Åk1 20 59 % 
Åk2 10 29 % 
ÅK3 4 12 % 

Totalt 34 100 % 
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Årskurs ett är den till storleken dominerande gruppen, beroende på ett ökat söktryck 
och elevintag läsåret 2007. Årskurs ett motsvarar cirka 59 procent av under-
sökningsgruppen. Årskurs två motsvarar cirka 29 procent av den totala under-
sökningsgruppen. Årskurs tre motsvarar cirka 12 procent av undersökningsgruppen. 
 
Könsfördelningen vid Teknikprogrammets IT & Systemdesign inriktning är snett för-
delat vilket även resultatet vid enkätundervisningen visar, då majoriteten av eleverna 
vilka besvarat enkäten är män (Tabell 4:3). Könsfördelning är dock i undersökningen 
ej relevant, då det ej genomförs någon form av analys eller resultatuppföljning i sva-
ren mellan könen. 
 
Eleverna i undersökningsgruppen anser sig vara vana till mycket vana användare, då 
det i en självuppfattad bedömning av sin datorvana skattats med värdet tre eller högre 
i en femskalig gradering. Hela 41 procent av eleverna ansåg sig vara mycket vana IT-
användare. Ingen av eleverna har ansett sig vara mycket ovan användare (Tabell 4:4). 
 
Tabell 4:4 Självuppskattad datorvana. 
 

Självuppskattad vana Antal Procent 
Mycket ovan                          1 0 0 % 

2 0 0 % 
3 5 15 % 
4 15 44 % 

Mycket van                            5 14 41 % 
 
 
Undersökningsgruppens datorvana kan ställas i förhållande till den tid som under-
sökningsgruppen nyttjar datorn. En av eleverna använder datorn en till två timmar per 
dygn. Majoriteten, 85 procent av eleverna i undersökningsgruppen använder datorn på 
olika sätt mellan två till sex timmar per dygn. Hela 12 procent använder datorn mer än 
åtta timmar (Tabell 4:5). 
 
Tabell 4:5 Antal elever och timmar som spenderas vid datorn per dygn. 
 

Tid Antal 
Procentuell för-

delning 
0 – 1 timme 0 0 
1 – 2 timar 1 3% 
2 – 4 timmar 12 35% 
4 – 6 timmar  15 44% 
6 – 8 timmar 2 6% 
8 timmar eller mer 4 12% 
 
 
I enkätundersökningen ställdes frågan om eleverna har någon form av funktionshinder 
och vilken typ, i syfte att få en bild av elevernas nyttjande av datorn som verktyg för 
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att underlätta i användandet. Åtta elever, 23,5 procent, i undersökningsgruppen har 
någon form av funktionshinder (Tabell 4:6). Bland elever med funktionshinder är den 
vanligaste funktionsnedsättningen synsvårigheter och defekt färgseende (Tabell 4:7). 
 
 
 
4.3 Datorns användande enligt undersökningsgruppen. 
 
Samtliga elever vid Teknikprogrammets IT & Systemdesigninriktning har svarat ja på 
frågan om de använder datorn i sitt lärande (Tabell 4:8).  
 
På frågeställning om hur undersökningsgruppen använder datorn som verktyg, använ-
der de flesta datorn till att spela spel (94 procent). Tätt följt efter spelandet är att nyttja 
datorn som kommunikationsverktyg. På tredje plats, placerar sig att använda datorn 
vid läxläsning. Fjärdeplatsen delas av att använda sig av datorn som verktyg i någon 
kurs och att använda sig av datorn som multimedia plattform, båda dessa svarsalterna-
tiv fick 68 procent.  Åtta elever i undersökningsgruppen angav att de använder datorn 
till annat. Fem av dessa åtta elever använde datorn som verktyg vid filöverföring och 
en angav att datorn används som verktyg för att komma åt Internet (Tabell 4:9). 
 
Tabell 4:9 Hur datorn används som verktyg. 
 

Aktivitet – Svarsalternativ nr. Antal 
Procentuell för-

delning svarande
Procentuell för-

delning  totalt
1. Spelar spel                                          32 94 19% 
2. Läxläsning                                          25 74 15% 
3. Läsa tidningar                                     22 65 13% 
4. Som verktyg i någon kurs                   23 68 14% 
5. Som kommunikationsverktyg             33 97 20% 
6. Som multimediaplattform                    23 68 13% 
7. Som hjälpmedel pga funktionshinder 2 6 1% 
8. Annat                                                  5 15 3% 
 
 
 
4.4 Elektroniska dokument eller tryckta dokument? 
 
I undersökningen svarade 82 procent av respondenterna att de skulle föredra elektro-
niska dokument före tryckta dokument i en kurs då det finns tillgång på både tryckt 
och elektroniskt dokument samt där det fanns gott om datorer som verktyg (Tabell 
4:18). 
 
Tabell 4:18 Val av dokument. 
 

Typ av dokument Antal Procentuell fördelning 
Tryckt 6 18 
E-dok 28 82 
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Elever vilka föredrog de elektroniska dokumenten angav som huvudanledning att 
elektroniska dokument var lättare att hantera än papper (Tabell 4:19). Halva under-
sökningsgruppen ansåg att det var en viktig faktor i valet. Andra orsaker var att det 
kan upplevas lättare/bekvämare att läsa på skärm samt att det är lättar finna rätt do-
kument. 
 
Tabell 4:19 Orsak till val av elektroniskt dokument. 
  

Motivering Antal Procentuell fördelning
Miljövänligt 1 3 
Lättare hitta rätt dokument 3 9 
Lättare hantera än papper 16 50 
Lättare redigera 1 3 
Möjlighet skriva ut 2 7 
Bekvämare att läsa på skärm 4 12 
Lättare läsa 2 7 
Lättare skapa 1 3 
Hjälpmedel i kommunikation 1 3 
Tillgänglighet 1 3 
 
 
Bland de fyra svarande av sex elever vilka föredrog tryckta dokument, angav majori-
teten, två av fyra, att de föredrog tryckta dokument framför elektroniska dokument på 
grund av att det är lättare att läsa ett tryckt dokument. Andra orsaker som angavs var 
att det är lättare koda av ett tryckt dokument och att elektroniska dokument krånglar 
(Tabell 4:20). I undersökning valde två att ej motivera varför de föredrar tryckta do-
kument. 
 
Tabell 4:20 Orsak till val av tryckta dokument. 
 

Motivering Antal Procentuell fördelning  
E-dok krånglar 1 25 
Skönare läsa på papper 2 50 
Lättare koda av 1 25 
 
 
4.5 Egenskaper som är avgörande för nyttjande av elektroniska dokument. 
 
I undersökningen ställdes frågor kring vilka egenskaper som är avgörande för nyttjan-
de av elektroniska dokument. 
 
Respondenterna angav att elektroniska dokument föredras för att det är lättare hantera 
ett elektroniskt dokument i förhållande till ett tryckt. Andra orsaker, vilka dock ej var 
lika högt skattade var egenskaper som tillgänglighetsanpassning och vana att läsa 
elektroniska dokument på skärmen (Tabell 4:24). Tre elever angav annat alternativ. 
Anledning till val av elektronisk dokument angavs hos dessa att det är lättare att hålla 
reda på elektroniska dokument, avskyr papper och tappar alltid bort papper. Dessa tre 
sistnämnda kan tillföras det alternativ, vilken majoriteten valt det vill säga att det är 
lättare att hantera elektroniska dokument i förhållande till tryckta. 
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Tabell 4:24 Anledning till val av elektroniska dokument. 
 

Orsak till val av elektroniska dokument Antal Procent 
Vanan att läsa elektroniska dokument på skärmen   7 25 
Möjligheten att ändra teckensnitt, storlek på texter och bilder 6 21 
Lätt att hantera i förhållande till tryckta dokument 12 43 
Annat 3 11 

Förklaring till annat: 
Lättare hålla reda på 
Avskyr papper 
tappar alltid bort tryckt papper 
 
 
Undersökningsgruppen vilka föredrog elektroniska dokument fick avslutningsvis be-
svara frågan om de ser några begränsningar kring användandet av elektroniska doku-
ment. Majoriteten av eleverna såg i huvudsak två anledningar vilket skulle kunna be-
gränsa användandet av elektroniska dokument (Tabell 4:25): 
 

• Tillgänglighet av verktyget datorn. 
• Osäkerheten kring källans korrekthet när data söks på Internet. 

 
Några av eleverna angav andra orsaker, vilka i huvudsak handlade om brister i det 
egna hanterandet av elektroniska dokument, där eleven glömmer spara till långtids-
minnet. Andra orsaker kunde ha att göra med tekniska problem vid drift såsom elek-
troniska funktionsfel (elavbrott och signalöverföring) 
 
 
Tabell 4:25 Begränsningar vid användandet av elektroniska dokument. 
 

Anledning till begränsning Antal Procent 
Svårt med tillgång till datorer 11 34 
Svårt att hantera tekniken 2 6 
Svårt att komma åt dokument via nätver-
ket 0 0 
Osäkert kring korrektheten (Källgransk-
ning) 11 34 
Annat 8 26 

Förklaring till annat: 
Strömavbrott 
Glömmer spara 
Läsa på skärm är jobbigt 
Funktionsfel - elektroniskt 
 
 
 
4.6 Egenskaper som är avgörande för nyttjande av tryckta dokument. 
 
I undersökningen ställdes frågor kring vilka egenskaper som är avgörande för nyttjan-
de av tryckta dokument. Orsaken till varför dessa fem respondenter valt att tycka att 
tryckt dokument är att föredra före elektroniska är bland annat känslan av att hålla ett 
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tryckt dokument i handen samt att de anser det vara lättare att hantera ett tryckt do-
kument i förhållande till ett elektroniskt dokument (Tabell 4:30). 
 
 
Tabell 4:30 Anledning till val av tryckta dokument. 
 

Anledning Antal Procent 
Vanan att läsa tryckta dokument i pap-
persformat 2 40 

Känslan att hålla ett fysiskt dokument i 
handeln. 3 60 

Lätt att hantera i förhållande till elektro-
niska dokument. 0 0 

Annat 0 0 
  
 
På frågeställningen kring om det kan finnas begränsningar kring nyttjandet av tryckta 
dokument fördelade sig de fem respondenterna relativt jämnt mellan de olika svars-
alternativen. En viss majoritet finns för alternativet, vilket angav att det kan vara svårt 
att hantera tryckt material/böcker i arbetet (Tabell 4:31). 
 
Tabell 4:31 Begränsningar vid användandet av tryckta dokument. 
 

Anledning till begränsning Antal Procent 
Svårt med tillgång till tryckt material/böcker 1 20 
Svårt att hantera tryckt material/böcker i ar-
betet 2 40 

Svårt att komma åt dokument/böcker via 
bibliotek etc.  1 20 

Osäkert kring korrektheten (källgranskning) 1 20 
Annat 0 0 
 
 
4.7 Resultatsammanfattning.  
 

4.7.1 Användaren och dennes informationsteknikvanor. 
 
Undersökningsgruppen bestod av elever vid IT & Systemdesign inriktningen vid Tek-
nikprogrammet, Luleå gymnasieskola. Åldern bland undersökningsgruppens deltagare 
varierar mellan 16 till 19. 
 
IT vanan hos undersökningsgruppen anses av dem själva vara mycket god då den 
egna självskattningen visar på att de anser sig ha mycket god vana av datorer (Tabell 
4:4). Datorn nyttjas av majoriteten  i undersökningsgruppen mellan två till sex timmar 
per dygn (Tabell 4:5). 
 
I undersökningsgruppen finns åtta elever med funktionshinder (Tabell 4:6), fem av 
dessa åtta har problem med synen, vilka skulle kunna nyttja det elektroniska doku-
mentets inställningsmöjligheter för att kunna öka tillgänglighet och användarvänlighet 
vid avkodande. En av eleverna har ett funktionshinder vilken skapar problem vid tal 
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och skrift, där datorn även används vid kommunikation i lärsituationen och med kam-
rater i och kring lärmiljön. 
 

4.7.2 Hur datorn används. 
 
Undersökningsgruppen använder datorn i huvudsak som verktyg för att spela spel och 
som kommunikationsverktyg över Internet (Tabell 4:9).  Här är det dock få elever 
som anger att de använder datorn som verktyg vid funktionshinder. Samtliga i under-
sökningsgruppen anger att de använder datorn i sitt lärande (Tabell 4:11). Det är dock 
bara 15 procent som anger att de nyttjar datorn vid läxläsning och 14 procent som an-
ger att de använder datorn som verktyg i någon kurs. Här borde svaret vara något an-
norlunda, då samtliga elever i undersökningsgruppen använder datorn som verktyg i 
någon kurs i programinriktningen. Eleverna i undersökningsgruppen använder datorn 
som verktyg i många olika IT-kurser såsom databashantering, programmering, webb-
design etcetera. Viktigt är här dock att peka på att det i den här undersökningsgruppen 
var relativt jämnt fördelat mellan läxläsning, läsa webbtidningar, som verktyg i någon 
kurs och som multimediaplattform. 
 
I undersökningsgruppen är det en majoritet som använder datorn mest till att spela 
spel. Kommunicera över Internet via mail, chatt och andra kommunikationsplattfor-
mer vilka tillåter realtidsöverföring av röst, text och bild såsom MSN. Vidare hade 
använder majoriteten av eleverna datorn i huvudsak som multimediaplattform för 
uppspelning av musik- och videofiler. 

 

4.7.3 Elektroniskt dokument kontra Tryckt dokument. 
 
I undersökningsgruppen föredrog drygt 83 procent elektroniska dokument framför 
tryckta (Tabell 4:18), vilket även stöds av observationen där drygt 86 procent före-
drog elektroniska dokument. Orsaken till varför eleverna i huvudsak föredrog elektro-
niska dokument är att elektroniska dokument anses vara lättare att hantera än tryckta 
dokument (Tabell 4:19).  Andra faktorer/egenskaper vilka påverkade valet av elektro-
niska dokument var vanan att läsa elektroniska dokument på en bildskärm samt möj-
ligheten att anpassa teckensnitt, storlek etcetera i det elektroniska dokumentet. Bland 
de elever i undersökningsgruppen som valt tryckta - före elektroniska dokument var 
anledningen vanan av att läsa tryckta dokument samt känslan av att hålla det tryckta 
dokumentet i handen de viktigaste huvudanledningarna (Tabell 4:30).  
 

4.7.4 Begränsningar kring elektroniska dokument. 
 
De begränsningar undersökningsgruppen såg kring nyttjandet av elektroniska doku-
ment var tillgänglighet av datorer för att kunna ta del av de elektroniska dokumenten 
samt korrektheten i innehållet, då filer och data söks på Internet (Tabell 4:25). 
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4.7.5 Begränsningar kring tryckta dokument. 
 
Begränsningar i att använda tryckta dokument ansåg i undersökningsgruppen ligga i 
tillgången på tryckt material och svårigheter i att hantera det tryckta materialet med 
andra ord i huvudsak praktiska problem (Tabell 4:31). 
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5 Diskussion  
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Svårigheten att finna teorier och tidigare forskning som tangerar eller direkt berör 
mina forskningsfrågor har medfört att jag arbetat utifrån en multimetodprincip för att 
generera data i arbetet. Uppsatsen skulle därmed kunna sägas vara induktiv, upptäck-
ande, i sin karaktär. 
 
Arbetet kring forskningsfrågorna har inte skett helt förutsättningslöst. Jag har tidigare 
iakttagit elever och deras beteende kring val av dokument, vilket lett mig i mitt arbete 
och strävan att finna svar på frågeställningarna. 
 
I arbetet med att ha en god tillförlitlighet har jag således genomfört inledande samtal 
och frågor bland kollegors långa erfarenhet och deras observationer. 
 
Arbetsgångens utformning har kommit till genom att stötta mig på kollegors kunnan-
de och litteraturstudier där jag framförallt stöttat mig på författare som Starin et al 
(1991) samt samtal kring undersökningsmetoden med handledare. Arbetsgången upp-
levs därigenom som tillförlitlig med en observation och en kvantitativ undersökning. 
Den kvantitativa ansatsen var även en utgångspunkt i instruktionerna inför uppgiftens 
genomförande.  
 
Har arbetet en god tillförlitlighet? Har validiteten varit god? Har reliabiliteten, det vill 
säga noggrannheten i observation och enkätundersökning varit god? Vad avser 
reliabiliteten vilken skapar grunden för en god validitet (Rudberg, 1993) anser jag att 
undersökning och enkät har genomförts på ett tillfredställande sätt med adekvata 
frågeställningar. I sökandet efter att se om eleverna föredrar tryckta eller elektroniska 
dokument visade det sig att undersökningsgruppen vid de båda under-
sökningsformerna låg på drygt 80 procent i valet av elektroniska dokument. Därige-
nom anser jag att det är tillräcklig noggrannhet för att se en tydlig tendens i valet av 
dokument. Tillförlitligheten i resultatet anser jag därmed vara god.  
 
Vad avser orsaken till val av dokument finns dock en brist i undersökningen, då det 
finns motstridiga uppgifter i enkätundersökningen. På frågeställning till anledning av 
val av elektroniska dokument angav 21 procent att orsaken var på grund av möjlighe-
ten till att ändra teckensnitt, storlek på texter och bilder, vilket bidrog till val av elek-
troniskt dokument (Tabell 4:24). Hela 43 procent ansåg dock att en av de viktigaste 
egenskaperna var att lätt kunna anpassa dokumentet för avkodning (Tabell 4:21). An-
passning av ett dokuments teckensnitt, storlekt på teckensnitt och bilder är en del av 
möjligheten att kunna anpassa ett dokument för att lättare kunna avkodas.  Att elek-
troniska dokument är lättare att hantera än tryckta dokument anser 43 procent (tabell 
4:24) vilket även visar sig i svar på frågan om orsaken till val av elektroniskt doku-
ment där 50 procent anger att det elektroniska dokumentet är lättare att hantera än 
tryckt dokument (Tabell 4:19).  Reliabiliteten det vill säga noggrannheten i resultatet 
visar på en entydighet, där även validiteten, om rätt sak undersökts stärks. 
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Populationen i både observationen och vid enkätundersökningen kan dock anses vara 
i minsta laget. Bortfallet av mellan de två undersökningarna det vill säga mellan ob-
servation och enkätundersökning beror bland årskurs ett i huvudsak på omval till an-
nat program och sjukdom. Bortfall i årskurs två och tre beror i huvudsak på sjukdom 
vid genomförande av enkätundersökningen. Undersökningens resultat skulle kunna 
stärkas något med en större population. Resultatet är även avhängt på att det i under-
sökningsgruppen är elever som har relativt god tillgång till datorer och en god it-vana. 
Undersökning skulle kunna ha breddats med en kontrollgrupp bestående av elever 
vilka inte har samma möjlighet att tillgå IKT – utrustning inom skolan. 
 
I ett självkritiskt tycke, skulle jag dock i dag velat angripa arbetet på ett annat sätt. 
Genom att genomföra en fallstudie vilken kompletteras med djupintervjuer tror jag att 
jag skulle kunna nått ett mera nyanserat resultat. En bredare och tydligare bild, vilket 
kunnat svarat på mina frågeställningar, tror jag därmed skulle ha kunnat nås. 
 
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
”Har eleverna ändrat studiebeteende och lämnat det skrivna bladet till förmån för det 
elektroniska dokumentet, i en studiemiljö som erbjuder båda alternativen?” 
 
” Vilka orsaker är det som gör att eleven föredrar elektronisk eller tryckt dokument i 
sina studier?” 
 
Ovanstående frågeställning har jag i uppsatsen försökt besvara för att svara på det syf-
te jag ställt. 
 
Vad avser elevers vanor, visar det sig att de elever som deltagit i undersökningen, 
nyttjar informationsteknik i ett brett spektra. Nyttjandet av informationstekniken sker 
genom att kommunicera med kamrater, lyssna på musik, se på filmer och användas 
som en del i lärandet (Tabell 4:9) vilket även Söderlund (2000) pekar på. I undersök-
ningen visade det sig att en stor del av eleverna tillbringar en avsevärd tid framför da-
torn (Tabell 4:5), två till sex timmar. Hela 12 procent tillbringade mer än 8 timmar 
framför datorn, vilket motsvara en tredjedel av ett dygn.  
 
I undersökningsgruppen visade det sig att elever använder datorn som verktyg för att 
kompensera och underlätta vardagen och studierna på grund av ett funktionshinder, 
detta varierade dock avsevärt inom undersökningsgruppen (Tabell 4:17). Elektroniska 
dokument underlättar även elevernas vardag, då de framförallt ansåg att det var lättare 
att hantera elektroniska dokument i förhållande till tryckta dokument (Tabell 4:19). 
Elever i undersökningsgruppen, då framförallt elever med funktionshinder, nyttjar da-
torn och elektroniska dokument för att göra dokumenten mer tillgängliga och därige-
nom lättare kunna koda av datan i dokumenten (Tabell 4:21). Detta skulle medföra att 
en utökning av elektroniska dokument i skolan skulle gå i linje med regeringens pro-
position som lades 2000 där syftet är att IT-samhället skulle vara tillgängligt för alla 
med en ökad tillgänglighet, vilket beskrivs av Söderlund (2000). 
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Svaret jag således finner i undersökningen är att dagens elever skiljer sig från min ge-
nerations i studiebeteende. Datorn och elektroniska dokument i en väl utvecklad in-
formations och kommunikations teknik (IKT) miljö, har fått en betydande innebörd 
och del i ungdomarnas vardag och studiemiljö. Datorn används i lärandet av hela un-
dersökningsgruppen (Tabell 4:8) där huvuddelen om 87 procent nyttjar elektroniska 
dokument (Tabell 4:1) istället för tryckta dokument om tillgång finns till båda, enligt 
observation. I enkätundersökningen stärks denna iakttagelse då 82 procent anger att 
de föredrar elektroniska dokument (Tabell 4:18).  Därigenom blir det än viktigare att 
skolans roll i en IT utveckling verkligen skapar förutsättningar för ett livslångt lärande 
med IT som verktyg, vilket Söderlund (2000) tar upp. 
 
Ger en god tillgång på e-dokument samt datorer (IKT-miljö) större möjlighet att indi-
vidualisera studierna? 
 
Är en följdfundering som kan uppstå. 
 
Skolverket (2006) tar i Lpf 94 upp några olika saker, vilka i sammanhanget har rele-
vans: 
 

- Eleven har rätt till en likvärdig utbildning där ”Undervisningen skall anpassas 
till varje elevs förutsättning och behov.” (Skolverket, 2006. s. 4). 

- ”Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper 
och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 
kunskaper.” (Skolverket, 2006. s. 5). 

- ”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper 
och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.” (Skolverket, 2006. s. 
5). 

- ”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla ele-
vernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i samhälls-
livet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande på undervisningen och att ta 
ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens mål, 
innehåll och arbetsformer.” (Skolverket, 2006. s. 4).  

- ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informa-
tionsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kri-
tiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika 
alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka 
och arbeta.” (Skolverket, 2006. s. 5). 

 
I detta arbete fann jag att elever använder datorer och elektroniska dokument för att 
stödja dem i det vardagliga livet samt i lärandet. Samtliga elever anger att de nyttjar 
datorn i lärandet (Tabell 4:8). Elever med funktionshinder använder datorn som 
hjälpmedel för ökad tillgänglighet till fakta men även som kommunikationsplattform, 
vilket därigenom förbättrar möjligheten till interaktion i lärmiljön. 
 
Eleverna visar dock på ett problem inom området. Eleverna antyder i undersökningen 
på att det i deras lärmiljö ej finns tillräckligt med IKT-utrustning (Tabell 4:25). 
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Härvid kan man ställa sig funderingen om vi i dag verkligen har en skola som är an-
passad för individen och dennes behov, om vi verkligen kan leva upp till de målfor-
muleringar som vi idag arbetar med. Ger vi eleverna en sådan miljö att vi tillåter dem 
anpassa sin lärmiljö och sitt lärande utifrån en demokratisk aspekt? Låter vi eleverna 
välja arbetsform som är anpassat utifrån deras behov och därigenom underlätta deras 
lärande i en god lärmiljö? Stöttar vi eleverna att arbeta och orientera sig i en komplex 
verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt? Tyvärr verkar det 
som att vi fortfarande har en obalans i spridningen av IT till skolan i förhållande till 
IT i hemmen och IT i arbetslivet vilket Söderlund (2000) tar upp. 
 
 
5.3 Sammanfattande slutsatser  
 
Har eleverna ändrat studiebeteende och lämnat det skrivna bladet till förmån för 
det elektroniska dokumentet, i en studiemiljö som erbjuder båda alternativen? 
 
Var den första frågeställningen i detta arbete. I undersökningen visar det sig att 
eleverna, vilka ingick i studien, föredrog elektroniska dokument framför tryckt 
material vid studier. Därmed antas slutsatsen att eleverna har ändrat studiebete-
ende då det var hela 83 procent av undersökningsgruppen, vilka föredrog att 
hantera elektroniska dokument. 
 
 
Vilka orsaker är det som gör att eleven föredrar elektronisk eller tryckt dokument 
vid sina studier? 
 
Arbetets andra frågeställning var lite mer svår att tyda i förhållande till vilket doku-
menttyp som föredras hos studiegruppen. 
 
I arbetet kan dock några orsaker urskiljas något tydligare än andra, vilka påverkar va-
let av dokumenttyp. 
 
Att det är lätt att hantera ett elektroniskt dokument, under förutsättning att tekniken 
fungerar, gör att studiegruppen ansåg att det var en viktig faktor. Vanan att läsa elek-
troniska dokument på en bildskärm samt möjligheten att anpassa teckensnitt, storlek 
och radavstånd påverkade även valet. 
 
Elever som föredrog att läsa tryckta dokument före elektroniska dokument angav att 
det var vanan samt känslan av att hålla i ett tryckt dokument vilket avgjorde valet av 
dokumenttyp. 
 
 
 
5.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
I tidigare examensarbete har jag studerat webbdesign ur ett tillgänglighetsperspektiv 
för funktionshindrade (Lundin & Näslund, 2005) där arbetet syftade till att finna orsa-
ker till varför det ej utvecklas fler webbgränssnitt vilka är tillgänglighetsanpassade för 
olika grupper av funktionshindrade. 
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I min D-uppsats Tillgänglighetsanpassning av text och länkar för dyslektiker vid 
webbdesign (Lundin, 2006) undersökte jag om Jakob Nielsen och Webbkoncortsiet 
W3C:s användarvänlighets rekommendationer är de mest optimala vid utformning av 
text och länkar på webbsidor. I arbetet ville jag även finna svar på om det fanns alter-
nativa vägar att formatera text för att öka möjligheten att lätta koda av och göra webb-
sidor mer tillgänglig för gruppen dyslektiker. 
 
I detta arbete har jag försökt finna svar på om elever föredrar elektroniska dokument 
före tryckta samt vilka orsakerna kan vara.  
 
På det hela taget finns ett stort behov av att studera hur vi kan nyttja IKT för att stödja 
eleverna i deras lärande och skapa en lärmiljö som kan möta individens behov. Några 
områden vilka utifrån den här och tidigare uppsatser vuxit fram är följande tänkbara 
studieområden: 
 

- Utbildningsplattformar, vilket utbud finns i dag? Hur kan dessa nyttjas för att 
stödja eleven i dennes lärande och hur kan en bra lärmiljö skapas? 

- Hur skall ett gränssnitt anpassas för att stödja den enskilde elevens särskilda 
behov vid avkodning och därmed underlätta avkodning och skapa en god till-
gänglighet? 

- Vilket filformat kan ge största möjliga tillgänglighetsanpassning för elever 
som nyttjar elektroniska dokument? 

- Vilka mjukvaror finns och hur kan vi nyttja dessa för att stödja elever med sär-
skilda behov i lärandet? 

- Hur kan en väl fungerande IKT miljö byggas upp i våra lärmiljöer. 
- Nomader, individuella bärbara datorer eller stationära datorer, vad skapar bäst 

förutsättningar till en god IKT miljö för lärande? 
- Hur nyttja den fulla potentialen i IKT för att berika alla ämnen/kurser och ut-

veckla ämnesdidaktiken? 
- Är investeringskostnaden i en IKT miljö en kostnad eller en investering – en 

attitydundersökning bland politiker och skolledare. 
 
 
Jag hoppas att någon eller några av ovanstående förslag till framtida arbeten kan bidra 
till en utveckling i och kring elever och lärares gemensamma lärmiljö. 
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Bilaga 1 –  PM undersökning 
 
Min studie sker på gymnasieelever med relativt sett god tillgång av Informations och 
Kommunikations Teknologi (IKT) i deras lärmiljö. Eleverna är tre klasser vid teknik-
programmet åk1, åk2 och åk3 (IT & Systemdesigninriktningen) där populationen är 
ca. 50 elever totalt sett.  
 
Studien genomgår tre faser: 
 

1. En studie i hur eleverna agerar/väljer då eleverna erbjuds två alternativ, skrivet 
material vilken kopierats upp i lika många exemplar som elever samt där ele-
verna samtidigt erbjuds möjligheten att tillgå samma material i digital form via 
kurshemsidan. 

 
- Syftet med studien är att få en uppfattning om vad eleverna föredrar, 

elektroniskt- eller tryckt dokument. 
- Genomförande: Vid introduktion av lektionen informera eleverna att 

materialet vi kommer gå igenom finns som elektroniskt format, men 
även går att få av mig. Jag går runt och delar ut materialet till de som 
vill ha. 

- Resultat: I mina tre undersökningsgrupper har det varit en majoritet 
som valt det digitala formatet. Av hela populationen har således totalt 
fem elever dvs. ca 10% valt det tryckta dokumentet i förhållande till 
det elektroniska. 

 
2. Andra fasen är att få en bild av varför eleverna valde det dokument de valt. 

- Syftet med denna del av studien är att skapa en bild om varför eleven 
valde det ena eller andra dokumentet. Ett underliggande syfte med 
denna studie är att inhämta så pass mycket data så att en eventuell kva-
litativ intervju kan genomföras för att se djupare i elevernas val av do-
kumenttyp. 

- Genomförande: Kvantitativ undersökning i form av en enkät. 
- Resultat: ----- (Undersökning ej genomförd) 
- Bil1. Enkätförslag. 

 
3. Tredje fasen genomförs för att kunna genomföra en djupintervju, om så be-

hövs, dvs. om resultatet skapar infallsvinklar eller frågeställningar som svar 
söks på. 

- Syftet med den här delen av studien är att finna djupare svar eller finna 
data kring områden som ej tidigare kunnat fastställas. 

- Genomförande: Kvalitativ intervju med intervjuguide. 
- Resultat: -------- (Undersökning ej genomförd) 
-  

Fasen är beroende på hur resultatet i fas två slår ut. 



 
 

 

 34

Bilaga 2 – Enkätundersökning 
 
 
 
 
Enkätundersökning kring elevers nyttjande av elektroniska dokument i 
en lärmiljö med goda informations och kommunikations förutsättningar. 

 
 
I kursen A0010P ingår att genomföra en kvalitativ empirisk studie kring elever och 
lärande. Jag har i kursen valt att studera elevers vana av att använda elektroniska do-
kument i förhållande till tryckta dokument i en lärmiljö där tillgången av datorer som 
verktyg i lärandet är gott. 
 
Undersökningen sker bland elever som går Teknikprogrammets programinriktning – 
IT & Systemdesign årskurs ett till och med tre. 
 
Enkätundersökningen är anonym och kommer endast användas i syfte att studera ele-
vers sätt att hantera tryckt dokument och/eller elektroniska dokument i lärandet. 
 
Undersökningens resultat och rapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig på 
Luleå Tekniska Universitets (LTU) hemsida samt på min kurshemsida i slutet av ja-
nuari 2008. 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Jörgen Lundin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 35

 
1. Vilken årskurs studerar du nu vid? (Sätt ett kryss för rätt alternativ) 
 
Åk1   Åk2  Åk3 
 
2. Kön? (Sätt ett kryss för rätt alternativ) 
 
Man   Kvinna  
 
3. Använder du datorn som verktyg i ditt lärande? (Sätt ett kryss för rätt alter-

nativ) 
 
Nej   Ja   
 
4. Hur van datoranvändare anser du att du är? (Markera på värdelinjen vad du 
anser stämmer in mest på dig) 
 
Mycket  Mycket 
Ovan 1 2 3 4 5  van   
 
5.Hur använder du datorn som verktyg? (Markera de alternativ du tycker pas-
sar in i ditt användande) 
 

Spelar spel  
  
Läxläsning  
  
Läsa tidningar 
 
Som verktyg i samband med någon kurs 
 
Som kommunikationsverktyg 
 
Som multimediaplattform  
  
Som hjälpmedel pga. funktionsnedsättning 
 
Annan (ange 
vad)……………………………………………………………… 
 

6. Hur många timmar per dygn använder du datorn?(välj det av alternativen 
som passar bäst in på dig). 
 

0–1 timme 
1–2 timmar   
2-4 timmar   
4-6 timmar   
6-8 timmar 
8 timmar eller mer 
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7. Prioritera ditt användande i nyttjandegrad. (Markera med 1 för störst nytt-
jandegrad och 8 för minst förekommande) 

 
Studier  
  
Spelande  
  
Läxläsning   
  
Tidningsläsning (nyhetsinhämtning)  
 
Arbetsverktyg i arbete eller kurs   
  
Kommunikation med andra  
 
Musik och videospelare   
  
Verktyg för att underlätta vardagen pga funktionsnedsättning   

 
 
8. Har du någon form av funktionshinder? 
 
Ja (om svarat ja, fyll i följdfrågan)  Nej 
 
Vilken typ av funktionshinder?……………………………… 
 
 
9. Om du i en kurs (där datorer finns att tillgå till varje elev) erhåller möjlighe-
ten att ha tillgång till studiematerial i tryckt- och digitalt format, vilken använ-
der du helst? 
 
Tryckt (kopierat)   Elektroniskt (pdf, word)       
 
 
10. Motivera varför du föredrar tryckt eller elektroniskt dokument, i samband 
med lektion där datorer finns i god omfattning. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………… 

 
 
 

Du som föredrar elektroniska dokument besvarar fråga 11, 12 och 13. 
Föredrar du tryckta dokument besvarar du frågorna 13, 15 och 16. 
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[Frågor kring elektroniska dokument. Fråga 11, 12 och 13] 
 

11. Vilken av nedanstående egenskaper anser du vara viktigast för ditt an-
vändande av elektroniska dokument? Rangordna det viktigaste alterna-
tivet med 4 och det minst viktiga med 1 

 
   Lätt att koda av 
 
  Lätt att anpassa för avkodning 
 
 Lätt att använda (användarvänlighet) 
 
 Lätt att komma åt (tillgänglighet). 
 
 

12. Vad anser du vara den troligaste orsaken till varför du föredrar elektro-
niska dokument före tryckta dokument? (Markera den för dig viktigaste 
anledningen) 

 
 Vanan att läsa elektroniska dokument på skärmen 
 
 Möjligheten att ändra teckensnitt, storlek på texter och bilder. 
 
 Lätt att hantera i förhållande till tryckta dokument. 
 
 Annat……………………………………….. 
 
 

13. Ser du några begränsningar kring användandet av elektroniska doku-
ment? Markera de alternativ du anser vara begränsningar kring använ-
dandet. 

 
Svårt med tillgång till datorer 
 
Svårt att hantera tekniken 
 
Svårt att komma åt dokumenten via nätverket 
 
Osäkert kring korrektheten (källgranskande)  
 
Annat …………………………………………….. 
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[Frågor kring tryckta dokument. Fråga 14, 15 och 16] 
 

14. Om du föredrar att använda tryckta dokument besvarar du denna fråga. 
Vilken av nedanstående egenskaper anser du vara viktigast för ditt använ-
dande av tryckta dokument? Rangordna det viktigaste alternativet med 4 
och det minst viktiga med 1 
 

 Lätt att koda av 
 
 Lätt att anpassa för avkodning 
 
 Lätt att använda (användarvänlighet) 
 
 Lätt att komma åt (tillgänglighet). 
 
 

15. Vad anser du vara den troligaste orsaken till varför du föredrar tryckta 
dokument före elektktroniska dokument? 

 
Vanan att lästa tryckta dokument i pappersformat. 
 
Känslan att hålla ett fysiskt dokument i handen. 
 
Lätt att hantera i förhållande till elektroniska dokument. 
 
Annat……………………………………………… 

 
 

16. Ser du några begränsningar kring användandet av tryckta dokument? 
Markera de alternativ du anser vara begränsningar kring användandet. 

 
Svårt med tillgång till tryckt material/böcker. 
 
Svårt att hantera tryckt material/böcker i arbetet 
 
Svårt att komma åt dokument/böcker via bibliotek etc. 
 
Osäkert kring korrektheten (källgranskande)  
 
Annat …………………………………………….. 
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Bilaga 3 – Enkät sammanställning 
 
Resultat vid enkätundersökning 
 
Årskurs Totalt antal Elektroniska 

dokument 
(Antal) 

Elektroniska 
dokument 
(Procent) 

Tryckt do-
kument (An-
tal) 

Tryckt  do-
kument 
(Procent) 

Åk 1 te1b:a 12 10 83 2 27 

Åk 1 Te1b:b 14 13 93 1 7 

Åk2 Te 12 10 83 2 17 
Åk3 Te3 6 5 83 1 17 
 
 
Fråga 1.  Vilken årskurs studerar du nu vid? 
 

 
Fråga 2 -  Kön? 
 

Kön Antal 
Man 33 
Kvinna 1 
 
Fråga 3 -  Använder du datorn i ditt lärande? 
 

Ja/Nej Antal 
Ja 34 
Nej 0 
 
Fråga 4 - Hur van datoranvändare anser du att du är?  
 

Självuppskattad vana Antal Procent 
Mycket ovan                          1 0 0 % 

2 0 0 % 
3 5 15 % 
4 15 44 % 

Mycket van                            5 14 41 % 
 
 
 
 
 

Årskurs Respondenter Procentuell fördelning 
Åk1 20 59 %
Åk2 10 29 %
ÅK3 4 12 %
Totalt 34 100 %
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Fråga 5 - Hur använder du datorn som verktyg? 
 
(Markera de alternativ du tycker passar in i ditt användande) 
 
Aktivitet – Svarsalternativ nr. Antal Procent
Spelar spel                                         1 32 19% 
Läxläsning                                          2 25 15% 
Läsa tidningar                                     3 22 13% 
Som verktyg i någon kurs                   4 23 14% 
Som kommunikationsverktyg              5 33 20% 
Som multimediaplattform                    6 23 13% 
Som hjälpmedel pga funktionshinder  7 2 1% 
Annat                                                   8 5 3% 
 
 
Fråga 6 - Hur många timmar per dygn använder du datorn? 
 

Tid Frekvens Procent 
0 – 1 timme 0 0 
1 – 2 timar 1 3% 
2 – 4 timmar 12 35% 
4 – 6 timmar  15 44% 
6 – 8 timmar 2 6% 
8 timmar eller mer 4 12% 
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Fråga 7 – Prioritera ditt användande i nyttjandegrad.  
 
Fördelning av nyttjande av datorn som verktyg 
(Högst nyttjandegrad 1, Lägst nyttjandegrad är värdet 8) 
 

Nyttjandegrad antal
1 3 
2 0 
3 6 
4 8 
5 7 
6 5 
7 2 

Studier 

8 0 
 

1 0 
2 2 
3 2 
4 8 
5 8 
6 6 
7 5 

Läxläsning 

8 0 
 

1 1 
2 2 
3 1 
4 2 
5 9 
6 11 
7 5 

Som verktyg i 
Kurs eller 

Arbete 

8 0 
 

1 5 
2 13 
3 6 
4 3 
5 0 
6 2 
7 2 

Musik och 
videospelare 

8 0 
 

Nyttjandegrad antal
1 13 
2 6 
3 5 
4 1 
5 0 
6 2 
7 3 

spelande 

8 1 

1 0 
2 0 
3 2 
4 6 
5 6 
6 3 
7 5 

Tidningsläs-
ning 

8 8 

1 8 
2 8 
3    9 
4 2 
5 0 
6 2 
7 2 

Kommunika-
tion 

8 1 

1 1 
2 0 
3 0 
4 1 
5 1 
6 0 
7 6 

Som 
hjälpmedel 

Vid 
Funktions- 
hjälpmedel 

8 22 
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Fråga 8 – Har du någon form av funktionshinder? 
 

Ja/Nej Antal 
Nej 26 
Ja 8 
 
Form av funktionshinder: 
Form av funktionshinder Antal 

Synsvårighet 5 
Färgseende 2 
Läs och skrivsvårighet 1 
Motorisk – neurologisk 1 
 
Fråga 9 – Om du i en kurs (där datorer finns att tillgå till varje elev) erhåller 
möjligheten att ha tillgång till studiematerial i tryckt- och digital format, vilken 
använder du helst? 
 

Typ av dokument Antal 
Tryckt 6 
E-dok 28 
 
Fråga 10 – Motivera varför du föredrar tryckt eller elektroniska dokument, i 
samband med lektion där datorer finns i god omfattning. 
 
 
E - dokument 
Ej Motiverat:   2 
   

Motivering  Antal 
Miljövänligt  1 
Lättare hitta rätt dokument  3 
Lättare hantera än papper  16 
Lättare redigera  1 
Möjlighet skriva ut  2 
Bekvämare att läsa på skärm  4 
Lättare läsa  2 
Lättare skapa  1 
Hjälpmedel i kommunikation  1 
tillgänglighet  1 
  
 
Tryckt dokument 
Ej motiverat  2 
   

Motivering  Antal 
E-dok krånglar  1 
Skönare läsa på papper  2 
Lättare koda av  1 
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Fråga 11 – Vilken av nedanstående egenskaper anser du vara viktigast för ditt 
användande av elektroniska dokument? Rangordna det viktigaste alternativet 
med 4 och minst viktiga med 1. 
 

Gradering Antal 
Minst viktig 1 7 

2 7 
3 9 

Lätt att koda av 

Viktigast     4 5 
 

Gradering Antal 
Minst viktig 1 6 
                   2 5 
                   3 5 

Lätt att anpassa 
för avkodning 

Viktigast      4 12 
  
 

Gradering Antal 
Minst viktig 1 9

2 5
3 10

Lätt att använda 
(användartillgäng-

lighet) 
Viktigast     4 4

 
Gradering Antal 

Minst viktig 1 12
2 9
3 2

Lätt att komma 
åt 

Viktigast     4 5
 
Fråga 12 – Vad anser du vara den troligaste orsaken till varför du föredrar elek-
troniska dokument före tryckta dokument? (Markera den för dig viktigaste an-
ledningen). 
 

Orsak till val av elektroniska dokument Antal 
Vanan att läsa elektroniska dokument på skärmen   7
Möjligheten att ändra teckensnitt, storlek på texter och bilder 6
Lätt att hantera i förhållande till tryckta dokument 12
Annat 3
 
Förklaring till annat: 

Övriga angivna orsaker 
Lättare hålla reda på 
Avskyr papper 
tappar alltid bort tryckt papper
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Fråga 13 – Ser du några begränsningar kring användandet av elektroniska do-
kument? Markera de alternativ du anser vara begränsningar kring användan-
det. 
 

Anledning till begränsning Antal 
Svårt med tillgång till datorer 11
Svårt att hantera tekniken 2
Svårt att komma åt dokument via nätverket 0
Osäkert kring korrektheten (Källgranskning) 11
Annat 8
 
 
Förklaring till annat: 
 
Vet ej 5

Övriga anledningar 
Strömavbrott 
Glömmer spara 
Läsa på skärm är jobbigt 
Funktionsfel - elektroniskt 
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Fråga 14 – Vilken av nedanstående egenskaper anser du vara viktigast för ditt 
användande av tryckta dokument! Rangordna det viktigaste alternativet med 4 
och minst viktiga med 1. 
 

Gradering Antal 
Minst viktig  1 2

2 1
3 1

Lätt att koda av 

Viktigast      4 0
 

Gradering Antal 
Minst viktig  1 0

2 1
3 1

Lätt att anpassa 
för avkodning 

Viktigast      4 2
 

Gradering Antal 
Minst viktig  1 1

2 1
3 0

Lätt att använda 
(användartillgäng-

lighet) 
Viktigast      4 2

 
Gradering Antal 

Minst viktig  1 1
2 1
3 2

Lätt att komma 
åt (tillgänglig-

het) 
Viktigast      4 0

 
Fråga 15 – Vad anser du vara den troligaste orsaken till varför du föredrar 
tryckta dokument före elektroniska dokument? 
 

Anledning Antal 
Vanan att läsa tryckta dokument i pap-
persformat 2 
Känslan att hålla ett fysiskt dokument i 
handeln. 3 
Lätt att hantera i förhållande till elektro-
niska dokument. 0 
Annat 0 
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Fråga 16 – Ser du några begränsningar kring användandet av tryckta doku-
ment? Markera de alternativ du anser vara begränsningar kring användandet. 
 

Anledning till begränsning Antal 
Svårt med tillgång till tryckt material/böcker 1 
Svårt att hantera tryckt material/böcker i ar-
betet 2 
Svårt att komma åt dokument/böcker via 
bibliotek etc.  1 
Osäkert kring korrektheten (källgranskning) 1 
Annat 0 
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Bilaga 4 – Tabellsammanställning 
 
Tabell 4:1 Observationssammanställning över antal elever per grupp och fördelning mellan 
elektroniska- och tryckta dokument. 
 

Årskurs 
Grupp 

Totalt antal Elektroniska 
dokument 

(Antal) 

Elektroniska 
dokument 
(Procent) 

Tryckt do-
kument (An-

tal) 

Tryckt  do-
kument 

(Procent) 

Åk 1 te1b:a 12 10 83 2 27 

Åk 1 Te1b:b 14 13 93 1 7 

Åk2 Te 12 10 83 2 17 
Åk3 Te3 6 5 83 1 17 
Summering 44 38 87 6 13 
 
 
Tabell 4:2 Sammanställning av elever som deltog vid enkätundersökningen. 
 

 
 
Tabell 4:3 Könsfördelning i undersökningsgruppen. 
 

Kön Antal 
Man 33 
Kvinna 1 
 
 
Tabell 4:4 Självuppskattad datorvana. 
 

Självuppskattad vana Antal Procent 
Mycket ovan                          1 0 0 % 

2 0 0 % 
3 5 15 % 
4 15 44 % 

Mycket van                            5 14 41 % 
 

Årskurs Respondenter Procentuell fördelning 
Åk1 20 59 % 
Åk2 10 29 % 
ÅK3 4 12 % 

Totalt 34 100 % 
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Tabell 4:5 Antal elever och timmar som spenderas vid datorn per dygn. 
 

Tid Antal 
Procentuell för-

delning 
0 – 1 timme 0 0 
1 – 2 timar 1 3% 
2 – 4 timmar 12 35% 
4 – 6 timmar  15 44% 
6 – 8 timmar 2 6% 
8 timmar eller mer 4 12% 
 
 
Tabell 4:6 Antal funktionshindrade i undersökningsgruppen. 
 

Ja/Nej Antal 
Procentuell 
fördelning

Nej 26 76,5 
Ja 8 23,5 
 
 
Tabell 4:7 Form av  funktionshinder. 
 

Form av funktionshinder Antal 
Procentuell 
fördelning 

Synsvårighet 5 56 
Färgseende 2 22 
Läs och skrivsvårighet 1 11 
Motorisk – neurologisk 1 11 
 
 
Tabell 4:8 Nyttjas datorn i lärandet. 
 

Ja/Nej Antal 
Ja 34 
Nej 0 
 
 
Tabell 4:9 Hur datorn används som verktyg. 
 

Aktivitet – Svarsalternativ nr. Antal 
Procentuell för-

delning svarande
Procentuell för-

delning  totalt
1. Spelar spel                                          32 94 19% 
2. Läxläsning                                          25 74 15% 
3. Läsa tidningar                                     22 65 13% 
4. Som verktyg i någon kurs                   23 68 14% 
5. Som kommunikationsverktyg             33 97 20% 
6. Som multimediaplattform                    23 68 13% 
7. Som hjälpmedel pga funktionshinder 2 6 1% 
8. Annat                                                  5 15 3% 
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Tabell 4:10 Nyttjandegrad vid spelande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Tabell 4:11 Nyttjandegrad vid studier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabell 4:12Nyttjandegrad vid läxläsning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyttjandegrad antal 
procentuell för-

delning 
(Högst nyttjande) 1 13 42 

2 6 20 
3 5 16 
4 1 3 
5 0 0 
6 2 6 
7 3 10 

spelande 

(Lägst nyttjande)  8 1 3 

Nyttjandegrad antal 
procentuell för-

delning 
(Högst nyttjande) 1 3 10 

2 0 0 
3 6 20 
4 8 26 
5 7 22 
6 5 16 
7 2 6 

Studier 

(Lägst nyttjande)  8 0 0 

Nyttjandegrad antal 
procentuell för-

delning 
(Högst nyttjande) 1 0 0 

2 2 6 
3 2 6 
4 8 26 
5 8 26 
6 6 20 
7 5 16 

Läxläsning 

(Lägst nyttjande)  8 0 0 
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Tabell 4:13Nyttjandegrad vid tidningsläsning. 
 

Nyttjandegrad antal 
procentuell 
fördelning 

(Högst nyttjande) 1 0 0 
2 1 3 
3 2 6 
4 6 20 
5 6 20 
6 3 10 
7 5 16 

Tidningsläsning 

(Lägst nyttjande)  8 8 26 
 
 
Tabell 4:14 Nyttjandegrad som verktyg  
 

Nyttjandegrad antal 
procentuell 
fördelning 

(Högst nyttjande) 1 1 3 
2 2 6 
3 1 3 
4 2 6 
5 9 29 
6 11 36 
7 5 17 

Som verktyg i 
kurs eller arbete 

(Lägst nyttjande)  8 0 0 
 
 
Tabell 4:15 Nyttjandegrad vid kommunikation kurs eller vid arbete. 
 

Nyttjandegrad antal 
procentuell 
fördelning 

(Högst nyttjande) 1 8 25.5 
2 8 25,5 
3    9 28 
4 2 6 
5 0 0 
6 2 6 
7 2 6 

Kommunikation 

(Lägst nyttjande)  8 1 3 
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Tabell 4:16 Nyttjandegrad när datorn används som multimediaspelare  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 4:17 Nyttjandegrad där används som hjälpmedel vid funktionshinder.  
 

Nyttjandegrad antal 
procentuell 
fördelning 

(Högst nyttjande) 1 1 3 
2 0 0 
3 0 0 
4 1 3 
5 1 3 
6 0 0 
7 6 19 

Som hjälpmedel 

(Lägst nyttjande)  8 22 63 
 
 
Tabell 4:18 Val av dokument. 
 

Typ av dokument Antal Procentuell fördelning 
Tryckt 6 18 
E-dok 28 82 
 
 
Tabell 4:19 Orsak till val av elektroniskt dokument. 
  

Motivering Antal Procentuell fördelning
Miljövänligt 1 3 
Lättare hitta rätt dokument 3 9 
Lättare hantera än papper 16 50 
Lättare redigera 1 3 
Möjlighet skriva ut 2 7 
Bekvämare att läsa på skärm 4 12 
Lättare läsa 2 7 
Lättare skapa 1 3 
Hjälpmedel i kommunikation 1 3 
Tillgänglighet 1 3 
 

Nyttjandegrad antal 
procentuell 
fördelning 

(Högst nyttjande) 1 5 16 
2 13 42 
3 6 20 
4 3 10 
5 0 0 
6 2 6 
7 2 6 

Som multimedi-
averktyg 

(Lägst nyttjande)  8 0 0 
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Tabell 4:20 Orsak till val av tryckta dokument. 
 

Motivering Antal Procentuell fördelning  
E-dok krånglar 1 25 
Skönare läsa på papper 2 50 
Lättare koda av 1 25 
 
 
Tabell 4:21 Viktiga egenskaper för val av elektroniska dokument. 

 
 
 
 
 

 
 
Tabell 4:22 Viktiga egenskaper för val av elektroniska dokument. 

 
  
 
 
 
 
 

 
Tabell 4:22 Viktiga egenskaper för val av elektroniska dokument. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4:23 Viktiga egenskaper för val av elektroniska dokument 

 
 
 
 
 
 

Gradering Antal Procentuell fördelning
Minst viktig 1 6 21 
                   2 5 18 
                   3 5 18 

Lätt att anpas-
sa för avkod-

ning 
Viktigast     4 12 43 

Gradering Antal Procentuell fördelning
Minst viktig  1 9 32 
                   2 5 18 
                   3 10 38 

Lätt att använda 
(användartill-
gänglighet) 

Viktigast   4 
4 12 

Gradering Antal Procentuell fördelning
Minst viktig 1 12 43 

2 9 32 
3 2 7 

Lätt att komma 
åt 

(Tillgänglighet) 

Viktigast     4 
5 18 

Gradering Antal Procentuell fördelning
Minst viktig 1 7 25 

2 7 25 
3 9 32 

Lätt att koda 
av 

Viktigast     4 5 18 
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Tabell 4:24 Anledning till val av elektroniska dokument. 
 

Orsak till val av elektroniska dokument Antal Procent 
Vanan att läsa elektroniska dokument på skärmen   7 25 
Möjligheten att ändra teckensnitt, storlek på texter och bilder 6 21 
Lätt att hantera i förhållande till tryckta dokument 12 43 
Annat 3 11 

Förklaring till annat: 
Lättare hålla reda på 
Avskyr papper 
tappar alltid bort tryckt papper 
 
 
Tabell 4:25 Begränsningar vid användandet av elektroniska dokument. 
 

Anledning till begränsning Antal Procent 
Svårt med tillgång till datorer 11 34 
Svårt att hantera tekniken 2 6 
Svårt att komma åt dokument via nätver-
ket 0 0 
Osäkert kring korrektheten (Källgransk-
ning) 11 34 
Annat 8 26 

Förklaring till annat: 
Strömavbrott 
Glömmer spara 
Läsa på skärm är jobbigt 
Funktionsfel - elektroniskt 
 
 
Tabell 4:26 Viktiga egenskaper för val av tryckta dokument - Avkodning. 
 

Gradering Antal Procentuell fördelning 
Minst viktig 1 2 50 

2 1 25 
                        3 1 25 

Lätt att koda 
av 

Viktigast          4 0 0 
 
 
Tabell 4:27 Viktiga egenskaper för val av tryckta dokument - Användarvänlighet. 
 

 
 
 
 
 
 

Gradering Antal Procentuell fördelning 
Minst viktig  1 1 25 
                   2 1 25 
                   3 0 0 

Lätt att an-
vända (an-
vändartill-

gänglighet) 

Viktigast      4 
2 50 
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Tabell 4:28 Viktiga egenskaper för val av tryckta dokument - Anpassning. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 4:29 Viktiga egenskaper för val av tryckta dokument - Tillgänglighet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabell 4:30 Anledning till val av tryckta dokument. 
 

Anledning Antal Procent 
Vanan att läsa tryckta dokument i pap-
persformat 2 40 

Känslan att hålla ett fysiskt dokument i 
handeln. 3 60 

Lätt att hantera i förhållande till elektro-
niska dokument. 0 0 

Annat 0 0 
 
 
Tabell 4:31 Begränsningar vid användandet av tryckta dokument. 
 

Anledning till begränsning Antal Procent 
Svårt med tillgång till tryckt material/böcker 1 20 
Svårt att hantera tryckt material/böcker i ar-
betet 2 40 

Svårt att komma åt dokument/böcker via 
bibliotek etc.  1 20 

Osäkert kring korrektheten (källgranskning) 1 20 
Annat 0 0 
 
 

Gradering Antal Procentuell fördelning 
Minst viktig 1 0 0 
                   2 1 25 
                   3 1 25 

Lätt att anpas-
sa för avkod-

ning 
Viktigast     4 2 50 

Gradering Antal Procentuell fördelning 
Minst viktig 1 1 25 

2 1 25 
3 2 50 

Lätt att komma 
åt 

(Tillgänglighet) 

Viktigast     4 
0 0 
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