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– nytta och/eller nöje?          

 
 
Syftet med arbetet är att undersöka vad ett webbaserat läromedel kan tillföra 
lärandeprocessen ur ett elevperspektiv. Avsikten är att uppmärksamma kvaliteter som elever 
ser i den pågående verksamheten, det vill säga, ett nytt webbaserat läromedel under en 
begränsad tidsperiod.  
 
Vi har genomfört en empirisk undersökning på en gymnasieskola där vi dels intervjuade ett 
antal elever och dels observerade deras aktivitet vid datorn under ett antal utvalda lektioner. 
Vi har också genomfört litteraturstudier kring vårt valda problemområde Vi har utgått från ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande i vårt arbete.  
 
De frågeställningar vi har sökt svar på är följande: 

• Hur påverkas elevernas motivation och arbetslust av deras inställning till webbaserad 
undervisning? 

• Anser eleverna själva att de lättare tillägnar sig kunskaper med webbaserad 
undervisning och i så fall på vilket sätt? 

• Inbjuder webbaserad undervisning till enskilt arbete eller samarbete? 
  
I analysen av det empiriska materialet har vi använt oss av följande analysverktyg: 
motivation och arbetslust, elevers eget lärande samt enskilt arbete och samarbete, för att söka 
svar på våra frågeställningar. 
 
Undersökningen visar inte att läromedlet tillför lärandeprocessen något. Däremot visar 
undersökningen att variationen, ett webbaserad läromedel erbjuder, bidrar till att elevernas 
arbetslust och motivation ökar. 
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1. Inledning 
 

Under vårterminen 2004, i den verksamhetsförlagda delen i utbildningen, fick vi kännedom 

om ett nytt webbaserat läromedel vilket skulle introduceras på skolan hösten 2004. Det 

verkade oerhört intressant och eftersom vi tidigare inte kommit i kontakt med något 

webbaserat läromedel såg vi detta som ett gyllene tillfälle att utveckla våra kunskaper inom 

området. Vi ansåg också att det fanns stora möjligheter att göra ett intressant examensarbete 

om e-lärande. Som studerande på lärarutbildningen ser vi stora brister när det gäller att utbilda 

studenterna i IKT det vill säga informations och kommunikationsteknik. Den enda utbildning 

vi fått har bestått av 2 poäng IKT. Det bör också tilläggas att det praktiska arbetet i IKT-

utbildningen bestod i att med programmet PowerPoint lägga upp en presentation som man 

skulle kunna använda under en lektion. Det som vi har upplevt som positivt med denna del av 

utbildningen är att vi fick utrymme att reflektera över och diskutera om hur man kunde 

använda datorn i undervisningen. Som blivande lärare får man alltså, på egen hand, lägga ner 

stor möda för att få med sig lite kunskaper om datorer som pedagogiskt redskap i 

undervisningen. Vi tror att detta arbete kan bidra till att öka kunskapen om elevernas syn på 

webbaserad undervisning. 

 

Vi vill här poängtera att vi har valt att använda oss av begreppet e-lärande eftersom vår 

uppsats fokuserar på lärandeaspekten. Den typen av e-lärande vår undersökning i huvudsak 

handlar om är webbaserad undervisning. Föremålet i den egna undersökningen är ett 

läromedel från förlaget Bok och Webb som nyligen kommit ut på marknaden. Med denna 

uppsats vill vi försöka få svar på följande frågor; Hur påverkas elevernas motivation och 

arbetslust av deras inställning till webbaserad undervisning? Anser eleverna själva att de 

lättare tillägnar sig kunskaper med webbaserad undervisning och i så fall på vilket sätt? 

Inbjuder webbaserad undervisning till enskilt arbete eller samarbete? Vi fick möjlighet att 

introducera ett webbaserat läromedel i en klass under vår VFU, höstterminen 2004. Under 

dessa fem veckor har vi genomfört vår empiriska studie för att söka svar på ovanstående 

frågor. 
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1.1 Uppsatsens disposition 

 

I kapitel 1 ger vi en bakgrund till vårt arbete och beskriver även vårt syfte. I kapitel 2 

presenterar vi, för vår undersökning, relevant forskning. Det tredje kapitlet behandlar vår 

teoretiska utgångspunkt. I kapitel 4 går vi igenom vår metod och beskriver hur vi har gått 

tillväga i vår undersökning. Därefter följer, i kapitel 5, vår resultatredovisning och även 

analys av resultaten. Avslutningsvis följer, i kapitel 6, en diskussion där vi sammanfattar 

uppsatsen med dess syfte och resultat. 

 

1.2 Bakgrund 

 

Datoranvändningen i skolan är något som ofta diskuteras. Tidigare har e-lärande i 

undervisningen främst använts som ett komplement till den traditionella undervisningen. Idag 

finns det förespråkare som menar att e-lärande kommer att revolutionera undervisningen.  

En forskare som analyserat samspelet mellan teknikutveckling och skolan är Larry Cuban. 

Han menar att förväntningarna på datorn i undervisningen, likt flera andra nya tekniker som 

utvecklats under 1900-talet, har blåsts upp. Möjligheterna som den nya tekniken i 

undervisning skulle innebära var många, men efter en relativt kort tid avtar utvecklingen av 

det nya mediet. Den nya tekniken finner sin plats, men oftast som en mycket begränsad del av 

verksamheten. (Säljö/Linderoth, 2002) 

 

Tidigare forskning fokuserar främst på olika argument för e-lärande i undervisningen. De två 

främsta argumenten för e-lärande i skolan har varit att det behövs för att förbereda eleverna 

för ett kommande arbets- och samhällsliv samt att det är viktig ur ett rättvise- och 

jämlikhetsperspektiv eftersom alla elever inte har tillgång till datorer utanför skolan. Ett annat 

argument som var vanligt i slutet av 1990-talet är att e-lärande skulle vara en drivkraft för 

förändring. Förändring på så sätt att lärarrollen och skolans organisation förändras och 

eleverna får större inflytande på undervisningen. (Jedeskog, 2000)  

 

Sedan datorn introducerades i skolan, i mitten av 1980-talet, har den används till en rad olika 

saker. I den forskning vi har tagit del av, framgår det att eleverna företrädesvis använder 

datorns ordbehandlingsprogram och att Internet används som informationskälla där eleverna 
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söker fakta till sina arbeten. Olika färdighetsprogram är också populära. Datorn fungerar även 

som kommunikationskanal mellan elever och elever, elever och lärare samt mellan lärare och 

lärare. Datorn har alltså främst används som ett komplement till den traditionella 

undervisningen. Idag har man börjat intressera sig för vad, den förändring som datorn i 

undervisningen innebär, betyder för elevernas lärande.  

 

I Lpf 94 återfinner man inga särskilda mål som kan kopplas till undervisning med hjälp av 

informationsteknik. Med detta påstående menar vi kunskapsmål samt att man inte kan 

identifiera några föreskrifter om hur undervisningen ska läggas upp. Däremot kan de 

övergripande målen vad det gäller skolans värdegrund och uppgifter appliceras på en 

undervisning där datorer/IT är ett hjälpmedel i lärandet. I avsnittet om skolans huvuduppgifter 

(Lpf 94) kan man läsa följande: 

 
Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och att inse konsekvenserna av 

olika alternativ. (Lärarförbundet, Lärarens handbok, 2001, s.39) 

 

Användningen av datorer/IT utrycks tydligast i avsnittet om rektorns ansvar. Där ställs kravet 

att skolans arbetsmiljö ska utformas så 

  
…att eleverna får tillgänglig handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper. Sådant stöd kan exempelvis vara bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel. (Lärarförbundet, Lärarens handbok, 2001, s.49) 

 

1.3 Syfte 

 

Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vad e-lärande kan tillföra lärandeprocessen, ur 

ett elevperspektiv. Avsikten är att uppmärksamma kvaliteter som eleverna ser i den pågående 

verksamheten, det vill säga ett nytt webbaserat läromedel, under en begränsad tidsperiod. Det 

vi framförallt vill visa är hur eleverna upplever att deras lärande påverkas av webbaserad 

undervisning samt vilka faktorer det är som påverkar lärandet. Det betyder således att vi inte 

gör anspråk på att dra några långtgående slutsatser vad gäller e-lärande i allmänhet.  
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2. Litteraturgenomgång 

 
Kapitlet är indelat i tre olika avsnitt med rubrikerna, motivationsaspekten, 

delaktighetsaspekten och effektivitetsaspekten. De olika områdena har på olika sätt relevans 

för hur lärandeprocessen eventuellt kan påverkas av e-lärande i undervisningen.  

 

2.1 Motivationsaspekten 

 

När man talar om e-lärande, som ett övergripande begrepp för datoranvändning i skolan, är 

datorn en sekundär artefakt. Den används som ett kompletterande hjälpmedel. Vad vi menar 

med e-lärande i denna bemärkelse, är att man använder datorn vid enstaka tillfällen för att 

exempelvis söka information eller skriva en text. När det gäller webbaserad undervisning blir 

datorn en primär artefakt, eftersom så gott som all undervisning är uppbyggd på att man ska 

arbeta vid datorn. Eleverna använder datorn vid varje undervisningstillfälle och till fler saker 

än informationssökning och ordbehandling.  

 

Jedeskog (1998) skriver att med hjälp av e-lärande i undervisningen stimuleras eleverna till 

ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och fördjupa kunskaperna väcks. Detta 

utgör i sin tur ett stöd för lärandet. E-lärande skapar hos de allra flesta en positiv förväntan 

och nyfikenhet. Genom en engagerad och intresserad lärares insats anses datorn ha goda 

möjligheter att förstärka och fördjupa elevernas kunskaper. Datorarbetet kan också innebära 

att eleverna tar större ansvar för sitt lärande då de får en större frihet att själva bestämma vad 

och hur mycket ett visst moment behöver övas.  

 

Jedeskog (1998) skriver också:  

 
Att i undervisningen nå en djupare inriktning vid lärandet innebär att elevernas kunskaper 

om det de studerar förändras kvalitativt. Genom att eleverna dessutom i större utsträckning 

än hittills ges möjlighet att själva, med sitt eget språkbruk, formulera de nyvunna 

erfarenheterna förstärks kunskapsinhämtandet ytterligare. I det i skolarbetet många gånger 

mödosamma och svåra arbetet att frigöra sig från den ursprungstext man använt har 

datorstödet visat sig vara ett utmärkt hjälpmedel. Datorn underlättar uppenbarligen både vid 

tanke- och formuleringsarbetet. (s.17)  

 

 7



Vad det gäller Internet, ger det eleverna ytterligare möjligheter att själva ta ställning till det 

egna innehållet i arbetet. Trots detta uttrycker en del lärare farhågor inför elevernas ökade 

ansvar för det egna lärandet och menar att detta enbart gynnar de elever som redan har stor 

arbetslust och hög motivationsnivå, alltså elever som redan är framgångsrika i skolan. För de 

elever som redan har svårigheter förutspår de en än mer problematisk studiesituation 

(Jedeskog, 1998).  

 

Lindwall, Lindström och Bernhard (2002) skriver att både förespråkare och kritiker vanligtvis 

ställer sig frågan om elevernas lärande blir bättre med datoranvändning i skolan. De menar att 

det är svårt att säga något generellt om hur datorer i största allmänhet fungerar i 

undervisningen. De skriver att det inte är givet vad som menas med bättre, speciellt om detta 

inte relateras till en given norm. Vad eleverna lär sig kan inte på ett enkelt sätt definieras i 

termer av bättre och sämre. Elever kan lära sig andra saker och tillägna sig nya färdigheter 

med datorer – inte bara samma saker och samma färdigheter på nya, bättre eller sämre, sätt. 

De menar alltså att datorn är viktig för elevernas lärande, men att den inte är tillräcklig för att 

få en väl fungerande lärandemiljö. De pedagogiska/didaktiska organisationen är också viktig. 

Dessa forskare vänder sig mot den forskningsinriktning, vilken bland annat innefattar 

Jedeskog, som hävdar att datoranvändning i undervisningen automatiskt leder till ett bättre 

lärande. 

 

I dag har många barn stor kunskap om datorer och de använder sig av datorn i sitt vardagliga 

liv. Många av dem har insett att de själva är mer ”bekväma” med sin datoranvändning än 

deras lärare och andra vuxna i deras omgivning. Man kan säga att dagens barn och ungdomar 

tillhör ”datorgenerationen”. Med tanke på detta menar Jedeskog (1998) att man ska ta tillvara 

på de möjligheter detta erbjuder och utnyttja det intresse många elever visar för 

datoranvändning. Att vara duktig på datorer och behärska IT i form av multimedia, 

kommunikation och informationssökning är förknippat med en ganska hög status i vårt 

samhälle idag.  

 

Hernwall (2003) skriver om en elev, Holger, som är både intresserad och väldigt duktig på 

datorer. När en av Holgers klasskompisar får frågan om vilka barn i klassen som är duktiga på 

datorer, av Patrik Hernwall, svarar en av eleverna:  
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Man kan säga att han (Holger) är en datanisse. För han jobbar med datorn. Han kan nästan allting 

om datorn. När en data går sönder då säger han ”du kan ringa mig”. Så kommer jag och fixar den, så 

är den som ny. Han är ett datageni. (s 12) 

 

2.2 Delaktighetsaspekten 

 

Enligt Jedeskog (1998) är lärarnas uppfattning att e-lärande bidrar till att undervisningen blir 

mer individualiserad. Detta upplevs som en stor fördel av de flesta elever. ”Många lärare 

menar att eleverna når bäst resultat i studierna om de får möjlighet att arbeta enskilt, i egen 

takt och med uppgifter som är speciellt anpassade för henne/honom själv” (s.19). Denna 

slutsats talar mot sig själv eftersom Jedeskog (1998) och andra sidan skriver att det som 

motsäger denna möjlighet är att det ofta finns för få datorer i skolorna och därför tvingas 

eleverna arbeta i par eller i större grupper. Detta är i och för sig inte enbart en nackdel 

eftersom eleverna resonerar med varandra och gemensamt finner lösningar på sina 

arbetsuppgifter. Eleverna stöttar varandra på så sätt, att de genom elevstöd får större 

möjligheter att nå förståelse jämfört med enskilt arbete eller klassundervisning. 

 

Hernwall (2003) menar att datorn är heterogen i den bemärkelse att den erbjuder en mängd 

olika handlingsalternativ. Eleverna kan arbeta med flera program eller flera olika uppgifter 

samtidigt. För den lärande individen är denna heterogenitet och flexibilitet något positivt 

eftersom det gör ett individualiserat lärande möjligt. Ur skolans perspektiv kan detta dock ses 

som något negativt eftersom möjligheterna till kontroll över elevens aktiviteter och 

kunskapsutveckling reduceras. Eleven kan också förlora koncentrationen på den av läraren 

tänkta uppgiften när han/hon sitter framför datorn.  

 

Säljö (2002) påstår att när barn och ungdomar tillägnat sig kunskaper om datorer och hur 

dessa fungerar, utanför skolan, är det intressant att lärstilen tycks ha varit annorlunda än när 

de lär sig andra saker, utanför skolan. Mycket experimenterande och prövande och få inslag 

av undervisning i traditionell mening har karaktäriserat lärandet. Färdigheterna har utvecklats 

i samarbeten mellan kompisar, på ett sätt som närmar sig skolans ideal för elevaktiva 

arbetsformer.  
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Flertalet av studierna som presenteras i Säljö/Linderoth (2002) visar att de flesta 

programvaror inbjuder till att eleverna ska arbeta interaktivt. Eleverna förutsätts lära med 

varandra och inte enbart av varandra. Samarbetet bygger på att eleverna är överens om målet 

och att alla deltar i arbetet. Eleverna kan ge varandra stöd och känna ömsesidig stimulans. I 

allmänhet visar studierna att eleverna kan etablera ett gott samarbete. 

 

2.3 Effektivitetsaspekten 

 

Programvaran som används är av stor betydelse för undervisningens upplägg och innehåll. 

Många lärare menar att programvaran ska stödja lärandet, inte styra lärandet. Läraren bör vara 

observant på programvaran och ställa frågor om hur, när och varför programmet ska 

användas. Om ett program ska vara användbart ska lärare och elever ha möjlighet att själva 

kunna påverka och styra dess innehåll. Detta arbete är väldigt tidskrävande, men är ändå att 

föredra eftersom de pedagogiska vinsterna är stora (Jedeskog, 1998) 

 

Den programtyp man väljer i undervisningen är avhängigt vilken syn man har på lärande men 

också på den enskilda elevens förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Om man anser att 

en elev lär sig bäst på upprepning och överinlärning och genom att eleven lär sig enskilda 

detaljer, väljer man ett så kallat drillprogram. Då ansluter man sig till den syn på kunskap som 

kan beskrivas som ytinriktad. Drillprogrammen fungerar bra i vissa moment, men det finns en 

fara om det är det enda sorts program man använder sig av i undervisningen. Faran med att 

endast använda denna typ av program tolkar vi då som att lärandet inte blir djupinriktat och 

holistiskt utan endast ytinriktat och atomistiskt. Det finns en stor tveksamhet bland lärare, till 

denna typ av program, men man menar ändå att all träning som eleven själv tar initiativ till 

och som eleven har framgång i är bra (Jedeskog, 1998). 

 

Många lärare har lämnat de traditionella läromedlen och låter istället eleverna själva 

producera det arbetsmaterial som de behöver. Dessa lärare tycker det är helt meningslöst att 

arbeta med program som i stort sett går ut på att flytta över läroboken till en bildskärm. De har 

svårt att se att denna typ av program har några som helst pedagogiska vinster. I de skolor som 

har tillgång till Internet underlättas det elevaktiva arbetet genom att eleverna själva hämtar, 

bearbetar och sammanställer sitt material. Genom att välja ett arbetsmaterial där eleven mer 
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självständigt kan bestämma över innehållet, får hon/han således större möjlighet att styra över 

sin lärandesituation. En strävan är då att kunskap inte ska betraktas som detaljer utan ingå i en 

helhet det vill säga ett holistiskt eller djupinriktat synsätt. ”Läraren kan i sin undervisning 

pendla mellan ett atomistiskt och ett holistiskt förhållningssätt. Utgångspunkten är såväl 

elevgruppen som varje enskild elev och arbetsuppgiftens art” (Jedeskog, 1998, s.22). 

 

Almqvist (2002) har genomfört en analys av en grupp elevers arbete med ”edutainment”-

skivan Draken Gilbert och den kemytiska ön, ett läromedel i kemi i form av ett CD-spel. 

Begreppet edutainment är en kombination av engelskans education och entertainment, det vill 

säga undervisning och underhållning. Vad det gäller de läromedel vilka produceras för 

grundskolan, är kombinationen underhållning och undervisning vanligt förekommande. 

Resultatet av Almqvists analys visar att Cd-spelets handledning, design och innehåll är 

utformat i syfte att väcka nyfikenhet, lust att lära och att främja förståelse. I 

undervisningssekvensen använder dock inte eleven sina kunskaper i kemi för att lösa de olika 

problem de stöter på. I stället använder de sina vardagserfarenheter som grund för de 

lösningsförslag de diskuterar. De problem eleverna hade att lösa krävde inte att de använde 

kemiska begrepp. Elevernas förutsättningar att lära sig kemi genom detta CD-spel var således 

dåliga.  

 

Hernwall (2003) skriver att skolans utmaning ligger i att utveckla pedagogiken och finna 

relevanta användningsområden för webbaserad undervisning. Han menar att det inte är 

möjligt att föra in denna typ av undervisning i skolan utan att pedagogiken hamnar i fokus. I 

Hernwalls undersökning visar resultaten att elever och lärare inte har samma uppfattning om 

hur datorer kan användas i undervisningen - eller om huruvida den ska användas 

överhuvudtaget.  

 
För skolan och för skolans företrädare framstår tekniken ofta som något som ska införlivas i en 

redan etablerad pedagogik. Med detta faktum som grund, bestäms då värdet av tekniken i 

förhållande till ett mer traditionellt pedagogiskt tänkande. Eleverna ser däremot ett annat värde i 

tekniken och använder den på ett helt annat sätt. Det som ungdomar oftast använder datorer till, är 

exempelvis dataspel och kommunikation. Vuxenvärlden uppfattar ungdomarnas dataanvändning 

som ett ”planlöst surfande”. Enligt skolan ska Internet ses som en kunskapsbas där eleverna ska 

samla in kunskap och sedan kritiskt granska och bearbeta kunskapen. Av ungdomarna ses Internet 

som en plats där de är delaktiga i en dialog där de ökar sitt medvetande genom dialogen.  
(Hernwall, 2003, s.115) 
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Hernwall (2003) menar också att barn har en påfallande konventionell idé om vad lärande och 

kunskap är. Eleverna har visserligen den uppfattningen att skolan blir roligare med datorer, 

men anser, trots det, inte att datorn är ett redskap som gynnar deras lärande. De menar att det 

som krävs för att gynna lärande är: böcker, lärarledda lektioner, läxor och prov.  

 

2.4 Sammanfattning  

 

När eleverna möter och förväntas använda ett webbaserat läromedel gör de det utifrån olika 

utgångspunkter och föreställningar om både tekniken och dess användbarhet. Vi har i kapitlet 

ovan reflekterat över några olika perspektiv på datoranvändningen i undervisningen som 

tidigare forskning lyft fram. Det som är intressant för denna uppsats är elevernas syn på den 

webbaserade undervisningen. Litteraturgenomgången har gett oss ett antal analysredskap som 

vi kommer att försöka använda oss av i vårt empiriska material. Både Hernwall (2003) och 

Almqvist (2002) konstaterar att eleverna upplever datoranvändningen i skolan som något 

roligt, men de visar även på att kopplingen till elevernas lärandeprocess inte är självklar. 

Enligt Hernwall (2003) upplever eleverna datoranvändningen som något som är förankrat i 

deras fritid i första hand. Han använder begreppet ”mellanrum” om elevernas syn på datorn i 

skolan, vilket innebär att datorns värde i skolan består i att eleverna inte behöver arbeta med 

skolans uppgifter hela tiden. Jedeskog (1998) menar å sin sida att dagens ungdomar tillhör 

datagenerationen och att man bör ta tillvara deras intresse för datorer då det kan resultera i ett 

större intresse för skolarbetet i stort.  

 

Flera av de forskare vi refererat till berör samarbetsaspekten vid datoranvändning i skolan. 

Exempelvis Säljö (2002) och Hernwall (2003). De menar att e-lärande generellt sett inbjuder 

till samarbete mellan eleverna. Enligt Jedeskog (1998) är det däremot många lärare som 

påstår att eleverna når bäst resultat i studierna om de får möjlighet att arbeta enskilt, i egen 

takt och med uppgifter som är speciellt anpassade för henne/honom själv. 

 

Jedeskog (1998) skriver att med hjälp av e-lärande i undervisningen stimuleras eleverna till 

ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och fördjupa kunskaperna väcks. Detta 

utgör i sin tur ett stöd för lärandet. Lindwall, Lindström och Bernhard (2002) menar att det är 
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svårt att säga något generellt om hur datorer i största allmänhet fungerar i undervisningen. 

Vad eleverna lär sig kan inte på ett enkelt sätt definieras i termer av bättre och sämre. I 

litteraturavsnittet har vi använt oss av begreppen motivationsaspekten, delaktighetsaspekten 

och effektivitetsaspekten. Dessa begrepp har lett oss fram till de redskap som i analysen 

kommer att användas för att belysa elevernas syn på sitt eget lärande  

 

Utifrån detta har vi fått analysverktygen motivation och arbetslust, enskilt arbete och 

samarbete samt elevers eget lärande. Dessa verktyg kommer vi att använda som en väg in i 

analysen av vårt empiriska material.  

 

2.5  Problemprecisering 

 

Uppsatsens avsikt är att undersöka vad e-lärande kan tillföra lärandeprocessen, ur ett 

elevperspektiv. För att försöka bringa klarhet i detta har vi ställt oss följande frågor:  

  

• Hur påverkas elevernas motivation och arbetslust av deras inställning till webbaserad 

undervisning? 

• Anser eleverna själva att de lättare tillägnar sig kunskaper med webbaserad 

undervisning och i så fall på vilket sätt? 

• Inbjuder webbaserad undervisning till enskilt arbete eller samarbete? 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen är det sociokulturella perspektivet på 

människors handlingar. I det här kapitlet presenterar vi det sociokulturella perspektivet med 

Säljö (2000) som främsta referens. Vi tar även upp artefaktbegreppet som enligt Säljö (2000) 

är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet.   
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3.1 Det sociokulturella perspektivet på lärande 

 
En av utgångspunkterna för det sociokulturella perspektivet är att lärande handlar om hur 

kunskaper och färdigheter återskapas i ett samhälle och hur de lever vidare och utvecklas i 

nya sammanhang. I ett sociokulturellt perspektiv talar man om lärande på individnivå som de 

processer genom vilka människor approprierar kunskaper och färdigheter. Dessa processer 

avser hur människor förmår behärska olika intellektuella och fysiska färdigheter (Säljö 2000).  

 

Det finns många olika sammanhang där lärande sker genom interaktion mellan människor. 

Det går inte undvika att lära, även en elev som har svårt att lära i skolsammanhang lär sig hur 

världen fungerar. Vad vi lär oss är beroende av vilka kulturella omständigheter vi lever i. Vårt 

sätt att tillägna oss information, kunskap och färdigheter påverkas av både den sociala och den 

tekniska utvecklingen. Vi är kulturella varelser som interagerar tillsammans med andra 

människor. 

 

Enligt Säljö (2000) är människans förmåga att lära en del av en större övergripande fråga om 

hur man omskapar kunskap mer generellt i ett samhälle. Många av människans mest 

grundläggande färdigheter förvärvas utanför skolan. Appropriering av kunskap och 

färdigheter pågår ständigt.  

 

Det är även viktigt att vara medveten om skillnaderna som finns i att erfara olika saker. 

Skillnaderna i erfarande härleds tillbaka till att vi alla har olika erfarenheter med oss. Vi har 

olika bilder med oss och det som läraren erfar i samband med ett specifikt ämne, kommer inte 

alla eleverna att erfara. I det sammanhang som är i fokus för vår undersökning är 

kommunikation en viktig del. Säljö (2000) menar att informationstekniken innehåller redskap 

som kan tjäna som stöd för läroprocesser på ett annorlunda sätt. Kommunikation med modern 

informationsteknik ställer höga krav på individers skrivande samtidigt som den erbjuder en 

miljö för att utveckla skrivandet.  
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3.2 Artefakter 

 
En utgångspunkt för det sociokulturella perspektivet på lärande är hur människor använder 

fysiska och intellektuella resurser. Människor har i alla tider använt sig av och utvecklat olika 

redskap – artefakter, såväl fysiska som intellektuella. En central artefakt i det sociokulturella 

perspektivet enligt Säljö (2000) är språket. Han delar in språkanvändning i tre beståndsdelar. 

Den första är språkets utpekande funktion, alltså hur vi med hjälp av språkliga kategorier 

benämner saker i vår omvärld. Den andra är språkets semiotiska funktion, alltså att språket 

erbjuder långt fler möjligheter än dess utpekande, t ex att det också kan signalerar en 

innebörd. En innebörd som kan skifta beroende på dess syfte och kontext. Den sista delen är 

den retoriska delen där Säljö (2000, 2002) gör en distinktion mellan språk som ett system och 

kommunikation som mänsklig verksamhet och aktivitet. I ett sociokulturellt perspektiv på 

mänskligt lärande och utveckling är kommunikativa processer centrala: ”Det är genom 

kommunikation som individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter” (Säljö 2000, s.37).  

 

Det finns tre olika sätt att se på datorn som artefakt.  Först och främst handlar det om ett 

verktyg som eleverna använder. Detta kan man beteckna som en primär artefakt. Olika 

applikationer har olika egenskaper som kan utnyttjas i förhållande till konkreta 

arbetsuppgifter. För det andra när det gäller att använda datorn uppkopplad till Internet är det 

ett medium man navigerar i. Detta kan betecknas som en sekundär artefakt. Dessa modeller 

organiserar elevernas användande av Internet. För det tredje är datorer något som bär med sig 

organiserade principer i en nätverksstruktur. Nätverken binder ihop individer, organisationer 

och samhälleliga institutioner på nya sätt. Nätverken skapar en infrastruktur som förändrar 

betingelserna för kommunikation mellan människor. Detta är tertiära artefakter. De är 

relaterade till de idéer vi har för att använda datorer. Dessa tre aspekter har alla betydelse för 

att vi ska kunna förstå relationen mellan datorer och lärande. (Säljö, 2002) 
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3.3 Våra utgångspunkter 

 
Datorn avspeglar en utveckling i samhället som har lett fram till ett behov av datorer som 

redskap för kommunikation. De elever som går i gymnasieskolan idag är uppvuxna med 

datorer. De har också haft tillgång till datorer i skolan under hela sin skoltid. Datorer är 

således inget nytt och revolutionerande för dagens ungdomar. Datorn används på flera olika 

sätt inom undervisningen som vi beskrivit tidigare i uppsatsen och eleverna är vana vid att 

hantera datorns olika funktioner. Informationstekniken i stort har dock inte utvecklats i syfte 

att befrämja lärande. Framgångsrik utveckling av skolans undervisningsformer och 

förhållningssätt till lärande måste bygga på att lärare och elever uppfattar att en teknik tillför 

något av värde till det man redan gör (Säljö 2002). 

 

Som redskap för att förstå hur e-lärande kan påverka lärandeprocessen menar vi att det 

sociokulturella perspektivet erbjuder fördelar. Artefakters betydelse för mänskligt lärande är 

en utgångspunkt för vår studie. Informationstekniken innehåller redskap som kan tjäna som 

stöd för läroprocesser på ett annorlunda sätt. Kommunikation med modern informationsteknik 

ställer flera olika krav på individers kunskaper samtidigt som den erbjuder en miljö för dessa 

att utvecklas genom. Eftersom vi, under arbetets gång, blivit mer medvetna om det språkliga 

samspelet mellan lärare och elever i kombination med elevernas inställning till e-lärande 

anser vi att det sociokulturella perspektivet på lärande är betydelsefullt när man studerar hur 

eleverna erfar kunskap i samband med e-lärande. 

 

4. Metod  

I det här kapitlet beskriver vi undersökningens metod, urval och genomförande.  

 

4.1 Bok och Webb 

 
Det webbaserade läromedel som är i fokus för vår undersökning är utgivet av förlaget Bok och 

Webb och är ett läromedel i kursen svenska A. Det kom ut 2001 och är ett modernt läromedel 

som drar nytta av både bokens och webbens fördelar. I läroboken hittar man grundkunskaper. 

Den är lätt och praktisk, men innehåller inte lika mycket som en ”vanlig” lärobok. På webben 
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hittar man interaktiva faktafrågor, kategoriserade och kommenterade länkar. Den är 

lättanvänd, aktuell (uppdateras hela tiden) och ger handfast och snabb vägledning ut på 

Internet. Meningen är att bok och webb ska integreras och stödja varandra. Läromedlet finns i 

gymnasieskolans kärnämnen, A-kurs och även SFI, Svenska för invandrare, 1 och 2. 

Läromedelsförfattarnas utgångspunkt är att elever lär på olika sätt därför kan man säga att det 

pedagogiska huvudsyftet är att stödja många olika inlärningsstilar.  

  

Bok och webbs läromedel är konstruerat på så vis att varje ämne är grupperat i olika 

kategorier. Inom de olika kategorierna är uppgifterna upplagda på ungefär samma vis 

Uppgifterna är tillrättalagda så att eleverna kan skapa produktiva lärandeprocesser själva. 

Handledningen är tydlig och eleverna kan själva rätta sina uppgifter i fall de är av den enkla 

typen; rätt eller fel. För läraren finns speciella sidor med lärartips, vilka endast är åtkomliga 

för läraren. Detta gör det enkelt för läraren att ge anvisningar för arbetet. 

  

4.2 Undersökningsgrupp  

 
Undersökningen genomfördes under den verksamhetsförlagda delen av vår lärarutbildning 
hösten 2004. Vi praktiserade fem veckor på en gymnasieskola. Under praktiken introducerade 

vi det nya webbaserade läromedlet från förlaget Bok och Webb, i svenska A och religion A, i 

årskurs 1 på samhällsvetenskapliga programmet. Avsikten med undersökningen var att ta reda 

på om eleverna upplevde att deras lärandeprocess påverkades på något sätt med det nya 

webbaserade läromedlet. Här kan också nämnas att eleverna använde det webbaserade 

läromedlet även i samhällskunskap och engelska. Inledningsvis genomförde vi ett antal 

intervjuer för att bland annat ta reda på vilka förväntningar eleverna hade på det nya 

läromedlet. Under de följande fem veckorna genomfördes kontinuerligt observationer av 

elevernas arbete vid datorerna. Den sista veckan genomfördes slutligen intervjuer med 

intresset riktat på vad eleverna tyckte om läromedlet. 

 

En klass på 30 elever ur en klass på samhällsvetenskapliga programmet i årskurs ett deltog i 

undersökningen. Att just denna klass valdes ut beror på att de som en av de första klasserna i 

Sverige skulle använda läromedlet i fyra olika ämnen. Samtliga elevers föräldrar hade lämnat 

skriftlig medgivande till barnets deltagande i undersökningen. 
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 Valet av elever gjordes genom att det vid första mötet med klassen noterades vilka elever 

som verkade öppna för kommunikation. Bakom urvalsförfarandet fanns en strävan att välja 

elever som förhoppningsvis skulle känna sig obesvärade av en intervjusituation och öppet 

svara på frågorna. Någon annan hänsyn togs inte vid urvalet och därför föreligger möjligheter 

till ett variationsrikt material. Variationen av hur eleverna erfar situationen ligger till grund 

för de svar man får. Svaren måste förstås i sitt specifika sammanhang. Vid 

observationstillfällena gjordes inget urval av eleverna i klassen utan samtliga elever 

observerades. 

 

4.2 Undersökningsmetod 

 
Vi har använt två olika undersökningsmetoder i den aktuella gruppen, dels intervjuer och dels 

observationer.  

  

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer av 10 elever samt observationer av hela 

klassen på totalt 30 elever. Intervjuerna ägde rum vid två olika tillfällen. Samtliga intervjuer 

ägde rum under svensklektioner. Den första delen av intervjun genomfördes vid det första 

lektionstillfället och den andra delen av intervjun vid det sista lektionstillfället. Vi intervjuade 

eleverna en och en i ett avskilt rum. Intervjuerna bandades och vi förde även anteckningar. Vi 

har följt Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska 

regler. Det innebär att personerna som deltar i undersökningen är informerade om vad 

deltagandet innebär. Eftersom det rör sig om personer som inte är myndiga har samtliga 

elever fått föräldrarnas skriftliga samtycke att delta. Vi har också tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet vilket innebär att undersökningspersonerna inte kan identifieras. 

Slutligen kommer det material som samlats in endast att användas i de syften som 

undersökningspersonerna informerats om. Deltagandet skedde på frivillig basis. (HSFR, 

2002) 

  

Eleverna fick besvara fem intervjufrågor. Frågorna var utformade så att de skulle kunna 

besvara arbetets syfte. Vid det första intervjutillfället ville vi försöka ta reda på om eleverna 

tycker att skolan blir roligare och mer intressant om de får använda datorer i undervisningen. 

De fick därför svara på frågan: Vilka förväntningar har du på det nya läromedlet – Bok och 

Webb?  Den andra frågan vi ställde var: På vilket sätt tycker du själv att du lär dig saker 
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lättast? Frågan ställdes för att se vilken inlärningsstil eleverna ansåg sig ha och vad de hade 

för uppfattning om samarbete respektive individuellt arbete i lärandeprocessen. 

  

Vid det andra intervjutillfället ville vi få svar på om eleverna tycker att läromedlet och den 

webbaserade undervisningen svarat upp till deras förväntningar, därför ställdes frågan: Vad 

har varit bra och vad har varit mindre bra med läromedlet och undervisningen? Vi ville 

också veta om elevernas inställning till det webbaserade läromedlet ökat elevernas motivation 

och arbetslust och därför ställde vi frågan: Tycker du att det webbaserade läromedlet har 

påverkat din motivation och arbetslust och i så fall vad är det som gör att din motivation och 

arbetslust har påverkats?  Den sista frågan, Upplever du att det webbaserade läromedlet har 

påverkat ditt sätt att lära och i så fall på vilket sätt? Ställdes för att vi skulle få svar på om 

deras syn på lärande och kunskaper hade förändrats på grund av det webbaserade läromedlet. 

(bilaga 1) 

  

Intervjuer valdes för att eleverna skulle ges en möjlighet att resonera kring sina svar och för 

att vi skulle kunna försäkra oss om att vi fick svar på de frågor vi ville ha svar på. Vi valde att 

arbeta efter en strukturerad intervju. Det innebär att frågorna är bestämda i förväg. 

(Johansson, Svedner 1998). Svaren var öppna, eleverna hade alltså inga givna svarsalternativ. 

Svaren registrerades på två sätt dels med hjälp av bandupptagning och dels med hjälp av 

papper och penna. Frågorna var i och för sig givna, men följdes upp med följdfrågor i de fall 

vi insåg att svaranden inte till fullo förstått frågan eller i de fall svaren inte var tillräckligt 

utförliga. Vid de tillfällen vi blev tvungna att ställa följdfrågor försökte vi ställa följdfrågorna 

på ett sådant sätt att de inte var ledande. Intervjusvaren transkriberades sedan och resulterade i 

ca 15 datorskrivna sidor i teckenstorlek 10. 

 

Huvudsyftet med observationerna var att komplettera den information vi samlade in med 

hjälp av intervjuerna. För att fånga vad som pågick under lektionerna vid datorn ägnade en av 

oss enbart sig åt observationer av elevernas aktivitet vid datorn. Den som inte utförde 

observationer fungerade som lärare och fanns tillgänglig för eleverna. Dokumentationen 

gjordes med hjälp av ett observationsschema ( Patel/Davidsson 1994). (bilaga 2). Eleverna 

observerades vid sammanlagt fem lektionstillfällen. Vid samtliga observationstillfällena 

arbetade eleverna med uppgifter från läromedlet som de på förhand var anvisade. Den typen 

av observationer vi använde oss av brukar kallas för strukturerad.  Strukturerade observationer 

förutsätter att vårt problem är väl preciserat. Utgångspunkten för observationerna var dels att 
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studera elevernas motivation och arbetslust och dels om de arbetade enskilt eller samarbetade. 

Patel och Davidsson (1994) påpekar att det är viktigt att skilja på faktiska beteenden och 

tolkningen av vad beteendet betyder. Vi har tolkat elevernas aktivitet vid datorn som 

arbetslust.  Eleverna fick själva välja om de ville arbeta enskilt eller i par vid datorerna. Vid 

tre tillfällen användes ett klassrum där ett fåtal elever var ”tvungna” att arbeta i par då 

datorerna inte räckte till i övrigt arbetade eleverna enskilt.  Vi riktade uppmärksamheten mot 

elevernas aktivitet vid datorn, alltså för deras intresse för uppgiften snarare än för resultatet. 

Elevernas intresse för uppgiften ser vi här som ett mått på deras arbetslust.  

 

4.3 Metodkritik 

 

Vid analys av intervjuer är det viktigt att ta hänsyn till eventuella felkällor. Något som vi 

tyckte var viktigt var att inte lägga svaren i den intervjuades mun. Det är inte speciellt svårt att 

påverka den intervjuade med personliga åsikter. (Johansson, Svedner, 1998). Vi försökte 

undvika detta genom att exempelvis ta upp både negativa och positiva aspekter på saker om vi 

blev tvungna att exemplifiera vid någon fråga. Vid analysen av intervjuerna måste ändå 

hänsyn tas till denna möjliga felkälla. Ur ett sociokulturellt perspektiv är det individer 

uttrycker, kontextuellt situerat. Det innebär att det man får reda på genom att ställa en fråga i 

en intervju är just vad individen, i den aktuella situationen och givet de villkor man uppfattar 

gälla, finner rimligt och önskvärt att säga eller vad man i hastigheten kommer på (Säljö, 

2000).  

 

5. Vår undersökning  
 

I kapitlet nedan redovisas och analyseras resultaten av vår undersökning. Först redovisar vi 

resultaten av observationerna. Analysen av dessa har vi fört samman med analysen av 

resultaten från intervjuerna. När det gäller resultaten av intervjuerna har vi har valt att väva 

ihop resultaten med analysen eftersom vi tycker att det är fördelaktigare dels för arbetet som 

helhet, dels för läsaren. I analysen av resultaten kommer vi att använda analysverktygen 

motivation och arbetslust, enskilt arbete och samarbete samt elevers eget lärande, vilka vi 

extraherat ur vår litteraturstudie.  
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5.1 Redovisning av observationsresultaten 
 

5.1.2 Motivation och arbetslust  
 

Resultaten av observationerna visar på ett enormt intresse för det webbaserade läromedlet. 

Vid ett flertal tillfällen satt eleverna kvar efter lektionstid för att arbeta vidare med de 

anvisade uppgifterna. Som lärare fick man vid upprepade tillfällen tala om att lektionen 

faktiskt var slut. Vid ett tillfälle kom läraren i samhällskunskap in i datasalen och hämtade 

sina elever eftersom den lektionen redan hade börjat. Ett fåtal elever blev ”ertappade” med att 

besöka andra sidor på Internet, exempelvis Lunarstorm under lektionerna. Dessa elever 

återvände omgående när vi påpekade att de besökte ”fel” sida. En del av övningarna hade 

”drillkaraktär” och eleverna tyckte överlag om att arbeta med denna typ av övningar. Det 

visade sig genom att de gjorde om samma övning upprepade gånger. Det inträffade också att 

ett fåtal elever blev klara med de anvisade uppgifterna, de kom då och frågade efter fler 

uppgifter. Någon enstaka gång hände det också att de frågade om lov för att få besöka andra 

sidor på Internet. 

 

5.1.3 Enskilt arbete och samarbete 
 

Eleverna fick själva välja huruvida de ville arbeta enskilt eller tillsammans med någon annan. 

I genomsnitt var det tre par per lektion, som valde att samarbeta med uppgifterna. Vid de två 

tillfällena som observationerna ägde rum i det större klassrummet var det endast ett par som 

valde att samarbeta. Vi upplevde det som att eleverna föredrog att arbeta enskilt. I 

sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att uppgifterna som eleverna var anvisade var 

utformade så att ett samarbete inte direkt tillförde något.  
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5.2 Resultat och analys av intervjuerna 

 

5.2.1 Motivation och arbetslust 
 

De två första frågorna i vår resultatredovisning belyser motivationsaspekten. Den första 

frågan, Vilka förväntningar har du på det nya webbaserade läromedlet? ställdes vid första 

intervjutillfället och den andra frågan, Tycker du att det webbaserade arbetssättet har påverkat 

din motivation och arbetslust? ställdes vid andra intervjutillfället. 

 

Samtliga elever tyckte att det skulle bli roligt att få använda det nya läromedlet. Den främsta 

anledningen till att de tyckte att det skulle bli roligt var att de skulle få använda datorn mer i 

undervisningen. Därmed skulle de också få ett avbrott från det vanliga skolarbetet. Så gott 

som alla elever hade alltså höga förväntningar, endast ett par elever uppgav att de inte hade 

”några förväntningar alls”, men trodde ändå att det skulle bli roligare än traditionell 

undervisning. Det som eleverna framhöll som fördelar med läromedlet var bland annat att det 

innehöll många övningsuppgifter dessutom trodde de att läromedlet skulle öka deras 

förståelse. När eleverna pratade om nackdelar med läromedlet, kom en elev fram till att: ”det 

är naturligtvis inte är bra om det blir för mycket datoranvändning eftersom man kanske blir 

drabbad av musarm eller något sånt”.  

 

Eleverna hade, överlag, svårt för att se några egentliga nackdelar. De elever som såg några 

nackdelar menade att det kunde bli tråkigt om det blev för mycket data samt att de var rädda 

för att vissa elever skulle besöka andra sidor än de sidor de var anvisade, att man inte skulle ta 

undervisningen på allvar. 

 

När det gäller den andra frågan om huruvida eleverna tyckte att det nya läromedlet påverkat 

deras motivation och arbetslust, svarade fler än hälften att det inte påverkade deras motivation 

och arbetslust. Anledningen till detta var att de ansåg att ”man måste vara motiverad om man 

ska lära sig något”. De elever som svarade att det hade påverkat deras motivation och 

arbetslust uppgav att anledningen till detta var att det var ett roligare arbetssätt än det 

”traditionella”  
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Motivation är en viktig faktor i lärandeprocessen. Tycker man att det är roligt och är 

intresserad av det man ska göra, är förutsättningarna goda för lärande. Undersökningen visar 

att elevernas förväntningar överlag var att det skulle bli roligt att använda det nya 

webbaserade läromedlet. De tycktes uppskatta det avbrott från den traditionella 

undervisningen som den webbaserade undervisningen skulle innebära. Vi upplevde att 

eleverna generellt var positivt inställda, men att de inte hade speciellt utvecklade 

föreställningar om vad det skulle innebära att använda det webbaserade läromedlet. Det som 

eleverna främst framhöll som positivt var avbrottet från den traditionella undervisningen. 

Detta tyder på att eleverna snarare tilltalades av avbrottet från ”vanlig” undervisning än av det 

webbaserade arbetssättet i sig. Avbrottet innebär i det här fallet variation för eleverna. 

 

Vid det andra intervjutillfället fick eleverna frågan om vad som varit bra respektive mindre 

bra med läromedlet. Samtliga elever tyckte att det hade varit roligt att arbeta med det 

webbaserade läromedlet. Det eleverna upplevde som positivt var att arbetet innebar mer 

variation och att det var smidigare än traditionella läromedel.  

 

Mindre än hälften av eleverna ansåg att arbetslust och motivationen hade ökat. De elever som 

hade denna uppfattning, uppgav att det berodde på att arbetssättet var roligare och mer 

varierat. Fler än hälften av eleverna ansåg att deras arbetslust och motivation, för skolarbetet, 

var oförändrad.  De elever som uppgav att motivationen och arbetslusten inte hade ökat, hade 

uppfattningen om att man måste vara motiverad om man ska lära sig något. Detta tolkade vi 

som att de var motiverade till att lära sig saker redan tidigare.  Vi anser att detta, motsägs av 

resultaten av observationerna, som visade att elevernas arbetslust och motivation var hög. 

Eleverna var överlag mycket intresserade och aktiva under arbetspassen med det webbaserade 

läromedlet.  

 

5.2.2 Enskilt arbete och samarbete 
 

Nedan följer resultaten av den frågan som belyser delaktighetsaspekten. 

 

Alla elever utom en elev ville ha en jämn fördelning av grupparbete och enskilt arbete. Den 

elev som föredrog att arbeta på egen hand föredrog överinlärning när vederbörande skulle lära 

sig saker.  
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Jag tycker att det är kul att samarbeta, men jag gillar att ha kontroll över det så… det kanske är lite 

jobbigt för dom andra. Jag tycker inte det tillför mig något direkt om jag samarbetar. Det är kanske 

lite roligare. Man anstränger sig kanske lite mer. Jag tror det är bäst att sitta själv vid datorn om 

man ska lära sig något 

 

Eleverna uppgav också att det berodde på vilken situation eller vilket ämne det gällde, 

huruvida de föredrog att samarbeta. I vissa ämnen, exempelvis samhällskunskap, tyckte de att 

det var en fördel att arbeta i grupp. Det var också viktigt vilka man fick arbeta tillsammans 

med. En elev svarade att: 

 
Jag tycker att samarbete är grymt mycket roligare för då lär man sig mer. Men man ska jobba med 

någon som man trivs och jobba med. Det är nästan alltid bäst om man får välja själv. Om man 

hamnar med någon man inte trivs att jobba med blir det oftast dåligt. Man kommunicerar inte lika 

bra då. 

 

 När det gäller klassrumssituationen svarade samtliga elever att de tyckte att de lärde sig bäst 

när läraren gick igenom saker. Läraren skulle då göra eleverna delaktiga i genomgångarna, 

”läraren ska inte bara stå där framme och mässa”. 

 

 
På frågan om vilket/vilka arbetssätt eleverna föredrog svarade de flesta att de ville ha en jämn 

fördelning av enskilt arbete och grupparbete. De elever som ville ha en jämn fördelning ansåg 

att de lärde sig bäst genom att läsa själv och på olika sätt reflektera över innehållet det vill 

säga ett djupinriktiat eller holistiskt lärande ( Jedeskog, 1998). Den elev som föredrog att 

arbeta ensam lärde sig bäst genom överinlärning, det vill säga ett ytinriktat eller atomistiskt 

lärande, (Jedeskog, 1998). Eleverna tyckte vidare att samarbete var bra och roligt ibland, men 

att det var enklast att plugga själv, t ex inför ett prov. När det gäller arbetet med det 

webbaserade läromedlet så valde eleverna nästan uteslutande att arbeta enskilt. I det här 

sammanhanget vill vi påpeka att de uppgifter som eleverna var anvisade under de undersökta 

lektionstillfällena var utformade så att ett samarbete inte direkt tillförde något. Vi upplevde 

det som om eleverna tyckte att det var roligt att lösa uppgifterna enskilt. Uppgifterna var inte 

av den karaktär att det krävdes något djupare resonemang för lösa dem. De var också 

utformade med tydliga anvisningar, varpå de i allmänhet inte krävde handledning av läraren 

eller hjälp av klasskompis i någon större utsträckning. 
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5.2.3 Elevers eget lärande 
 

Här redovisar vi resultaten av de frågor som belyser effektivitetsaspekten. 

 

När vi ställde frågan om på vilket sätt eleverna tyckte att de lärdes sig saker bäst, ville 

eleverna veta i vilket sammanhang vi menade. Vi gav då eleverna exempel på olika 

situationer: läxläsning, studera inför ett prov och undervisning i klassrummet. När det gällde 

att läsa på till ett prov eller att läsa läxan, svarade de flesta att de ville sitta i lugn och ro och 

läsa på egen hand. Ett flertal av eleverna brukade plocka ut det som de ansåg vara viktigast ur 

texten eller läroboken, för att sedan skriva detta i punktform. Därefter förhörde de sig själva 

eller blev de förhörda av en kompis. En elev svarade att: ”[…] jag vill absolut inte bli förhörd 

av mamma, för hon är så jobbig, hon tror hon vet allt”.  

 

En elev svarade att: ”ibland läser jag väldigt mycket och ibland sitter jag och funderar på vad 

jag vill ha ut av det”. När det gäller att lära sig saker svarade en annan elev att ”jag pluggar 

hårt, bankar in det i huvudet”.  

 

Alla elever tyckte att det hade varit roligt att arbeta med det webbaserade läromedlet. Det som 

de flesta elever angav som anledning till att det var roligt, var att det nya läromedlet hade 

inneburit mer variation i undervisningen. Några elever tyckte också att det var smidigare att 

arbeta framför datorn eftersom läromedlet innehåller länkar till andra sidor som kan behövas 

för att lösa en uppgift. Det var, enligt eleverna, enklare och sparade mycket tid, att bara 

”klicka” på någon av länkarna och få fram texten direkt. De uppgav att när de arbetade i 

läroböckerna fick de på egen hand leta i annan litteratur eller på Internet för att lösa uppgiften, 

detta upplevdes som svårare och mer tidskrävande.  

 

När det gäller hur läromedlet bidrog till att eleverna lärde sig något, uppgav några av eleverna 

att de lärde sig saker utan att tänka på det. Andra elever framhöll en frågesport, en 

övningsuppgift som hade drillkaraktär. Man kunde göra den om och om igen tills man hade 

alla rätt. Den var utformad så att eleverna kryssade i något av svarsalternativen och när de 

svarat på alla frågorna visade datorn hur många rätt och fel eleverna hade. Frågesporten 

uppdaterades kontinuerligt och upplevdes därför förmodligen som intressant och givande vid 
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varje nytt lektionstillfälle. En elev tyckte att vederbörande inte lärt sig så mycket. Eleven 

trodde inte att den hade kommit lika långt som den hade gjort om klassen hade haft 

”traditionell” undervisning. Men framhöll ändå att det var lättare att lära sig saker med hjälp 

av det webbaserade läromedlet, eftersom eleven upplevde att det var effektivare. Vad eleven 

menade med att läromedlet var effektivare hade eleven svårt att svara på.  

 

De flesta eleverna ansåg att läromedlet hade påverkat deras sätt att lära. Vad det var i 

läromedlet som hade påverkat deras sätt var inte helt lätt för eleverna att svara på. Det som 

framgick generellt i svaren från dessa elever, var att det var roligt och att: ”man pluggar 

samtidigt som man har kul”.  

 

Någon elev tyckte att denne lärde sig mycket av att ”själv söka kunskaper och kunna fundera 

över vad dom menar egentligen”. Många elever uppgav att det berodde på frågesporten 

eftersom man inte lär sig det som frågesporten innehåller, i boken. De elever som ansåg att 

läromedlet inte påverkat deras sätt att lära uppgav att de tyckte att ”lärarens roll försvann lite 

grand”. De upplevde den minskade kontakten med läraren som negativ och att man inte fick 

samma känsla av att det faktiskt var en lektion. De ville hellre ha lärarstödd undervisning 

dock i kombination med webbaserad undervisning. En av de elever som deltog i 

undersökningen kunde inte svara på om läromedlet påverkat dennes sätt att lära. 

 

När det gäller vilken inlärningsstil eleverna ansåg sig ha, berodde på situationen. Vid 

läxläsning och att läsa på till ett prov, föredrog eleverna överinlärning. Eleverna tyckte att 

variationen av arbetsmetoder, som det webbaserade läromedlet medförde, var positiv. En 

annan effekt de pekade på var att det var smidigare än vid ”traditionell” undervisning. Elever 

som framhöll frågesporten som lärorik, ställer sig bakom en atomistisk kunskapssyn, vilket 

innebär att man lär sig genom att ”banka in kunskapen” som en av eleverna uttryckte sig. 

Trots detta framgår det alltså att eleverna tror att det är viktigare att kunna många fakta än att 

förstå helheten. Det som är intressant är att ingen av eleverna nämnde de övningar som var 

inriktade på ett mer holistiskt lärande. Som vi beskrev i ett tidigare avsnitt är läromedlets 

pedagogiska huvudsyfte att försöka tillgodose elevers varierande inlärningsstilar. Därför vill 

vi här poängtera att det inte saknades övningar som hade ett holistiskt förhållningssätt. Det 

webbaserade läromedlet skiljer sig egentligen inte så mycket från ett traditionellt läromedel. 

Skillnaden är dock att det webbaserade läromedlet uppdateras kontinuerligt, vilket vi 
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upplevde att eleverna uppskattade. Några elever uppgav att de lärde sig utan att tänka på det 

och det kan man kanske tolka som att de faktiskt också menar ett mer holistiskt lärande.  

 

De elever som inte tyckte att det webbaserade läromedlet påverkat deras lärande uppgav att de 

saknade lärarledd klassrumsundervisning. De tyckte att lärarens roll försvann. Detta tolkar vi 

som att elever vill ha en undervisning som är varierande, exempelvis en blandning av 

lärarledda lektioner och webbaserad undervisning, för att kunna utveckla sitt tänkande och 

åstadkomma lärande. De upplever lärarens stöd i lärandeprocessen som viktig.  

 

6. Diskussion 

 
Påverkar då elevernas inställning till webbaserad undervisning deras motivation och 

arbetslust? Inledningsvis såg samtliga elever fram emot att få arbeta mer med datorn i 

undervisningen. De tyckte det skulle bli roligt. Anledningen till att det skulle bli roligt var 

inte, vilket man kanske kunde ha förväntat sig, att de trodde de skulle lära sig mer. 

Anledningen var att de skulle undkomma den traditionella undervisningen. Resultatet i vår 

undersökning stöds av Hernwalls (2003) forskning då han kommit fram till att barn 

visserligen tycker att skolan blir roligare med datorer i undervisningen men de upplever inte 

att de lär sig mer. Det de upplever som positivt är att datorn ger eleverna en möjlighet att ”fly” 

skolan för en stund. Hernwalls och våra resultat motsägs dock av den forskning Jedeskog 

(1998) har genomfört, då hon menar att elevernas intresse och kunskaper när det gäller datorer 

bör utnyttjas för att främja deras motivation för skolarbete. Hon påstår att många elever har 

skaffat sig stor kunskap på detta område och vill därför använda datorer i undervisningen. 

Vidare påstår hon att man kan göra eleverna mer intresserade och engagerade genom att 

erbjuda dem mer informella inlärningsmiljöer, liknande dem de har när de använder datorn på 

sin fritid. När vi ställde frågan till eleverna om det webbaserade läromedlet påverkat deras 

motivation och arbetslust svarade mindre än hälften att deras motivation och arbetslust hade 

ökat. Detta motsägs av resultaten av observationerna, som visade att elevernas arbetslust och 

motivation var hög. Eleverna var överlag mycket intresserade och aktiva under arbetspassen 

med det webbaserade läromedlet. Vi har kommit fram till att elevernas inställning till 

webbaserad undervisning påverkar deras motivation och arbetslust. De tyckte att det skulle bli 

roligt med webbaserad undervisning och de arbetade mycket målmedvetet och intresserat 

under lektionerna. Vår analys av observationerna är att eleverna var mycket motiverade. 
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Frågan är om det är det webbaserade läromedlet i sig eller om det är variationen i 

undervisningen som står för motivationen. Den frågan kvarstår. Det känns som att detta arbete 

har gett oss fler frågor än svar. 

 

För att kunna få svar på frågan huruvida eleverna lättare tillägnade sig kunskaper med det 

webbaserade läromedlet ville vi att eleverna först skulle få möjlighet att reflektera över vilken 

inlärningsstil de föredrog. Därför ställde vi frågan: På vilket sätt tycker du att du lär dig saker 

lättast? När vi sedan ställde frågan om eleverna ansåg att de lättare tillägnade sig kunskaper 

med det webbaserade läromedlet svarade de flesta elever att läromedlet hade påverkat deras 

sätt att lära. Vad det var i läromedlet som hade påverkat deras sätt att lära var ganska svårt för 

eleverna att svara på. Någon elev tyckte att denne lärde sig mycket av att själv söka kunskaper 

och få möjlighet att reflektera över dessa. Några andra elever uppgav att det berodde på att 

läromedlet innehöll kunskaper som inte fanns i ett traditionellt läromedel. De elever som 

ansåg att läromedlet inte påverkat deras sätt att lära uppgav att de tyckte att ”lärarens roll 

försvann lite grand”. De upplevde den minskade kontakten med läraren som negativ och att 

man inte fick samma känsla av att det faktiskt var en lektion. De ville hellre ha lärarstödd 

undervisning dock i kombination med webbaserad undervisning. Det som framgick 

gemensamt i svaren från dessa elever, var att det var roligt och att ”man pluggar samtidigt 

som man har kul”. Dessa svar både motsägs och stöds av Hernwalls (2003) forskning där han 

kommit fram till att barn har en påfallande konventionell idé om vad lärande och kunskap är. 

Eleverna tycker att det som krävs för att gynna lärande är böcker, lärarledda lektioner, läxor 

och prov. Många elever framhöll frågesporten som lärorik, dessa elever ställer sig bakom en 

atomistisk kunskapssyn, vilket innebär att man lär sig genom överinlärning. Huruvida denna 

kunskap verkligen är värdefull kan ju diskuteras. Jedeskog (1998) menar dock att lärare anser 

att alla övningar som eleverna själva tar initiativ till och som eleven har framgång i är bra.   

 

Lindwall, Lindström och Bernhard, (2002), skriver att både förespråkare och kritiker 

vanligtvis ställer sig frågan om elevernas lärande blir bättre med datoranvändning i skolan. 

De menar att det är svårt att säga något generellt om hur datorer i största allmänhet fungerar i 

undervisningen. De menar att datorn är viktig för elevernas lärande, men att den inte är 

tillräcklig för att få en väl fungerande lärandemiljö. De pedagogiska/didaktiska organisationen 

är också viktig. Dessa forskare vänder sig mot den forskningsinriktning, vilken bland annat 

innefattar Jedeskog (1998), som hävdar att datoranvändning i undervisningen automatiskt 

leder till ett bättre lärande.  
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Läromedlet som är föremål för vår undersökning skiljer sig egentligen inte så mycket från ett 

traditionellt läromedel eftersom dessa läromedel också har ett innehåll av varierande karaktär. 

Några elever uppgav att de lärde sig utan att tänka på det och det kan man kanske tolka som 

att de faktiskt också menar att de lär sig på ett djupinriktat sätt. 

 

Vi har kommit fram till att eleverna inte tillägnade sig kunskaper lättare med det webbaserade 

läromedlet. Det framgår i svaren på frågorna om vilken inlärningstil de ansåg sig ha och 

huruvida de tyckte att de lättare tillägnade sig kunskaper med det webbaserade läromedlet, att 

de föredrog övningar med drillkaraktär.   

 

När det gäller arbetssättets inverkan på lärandet framhåller Hernwall (2003) att datorn i 

undervisningen gör ett individualiserat lärande möjligt. Jedeskogs (1998) forskning stödjer å 

ena sidan också detta påstående men menar å andra sidan att det som motsäger denna 

möjlighet är att det finns för få datorer i skolorna och eleverna tvingas att arbeta i par eller i 

grupper. De elever som deltog i vår undersökning hade möjligheten att själva välja om de 

ville arbeta enskilt eller samarbeta med en kamrat. Resultaten av undersökningen visar att de 

flesta elever valde att arbeta enskilt. I det här sammanhanget vill vi påpeka att de uppgifter 

som eleverna var anvisade under de undersökta lektionstillfällena var utformade så att ett 

samarbete inte direkt tillförde något. Vi upplevde det som om eleverna tyckte att det var roligt 

att lösa uppgifterna enskilt. Uppgifterna var inte av den karaktär att det krävdes något djupare 

resonemang för lösa dem. De var också utformade med tydliga anvisningar, varpå de i 

allmänhet inte krävde handledning av läraren eller hjälp av klasskompis i någon större 

utsträckning. 

 

Flera av de forskare, exempelvis Hernwall (2003) och Säljö (2002) vi refererat till menar att 

e-lärande generellt sett inbjuder till samarbete mellan elever. Enligt Jedeskog (1998) är det 

däremot många lärare som påstår att eleverna når bäst resultat i studierna om de får möjlighet 

att arbeta enskilt, i egen takt och med uppgifter som är speciellt anpassade för henne/honom 

själv.  Det webbaserade läromedlet som var föremål för vår undersökning inbjöd snarare till 

enskilt arbete och det var också det arbetssätt eleverna föredrog. 

 

Huvudsyftet med undersökningen var att undersöka vad ett webbaserat läromedel tillför 

lärandeprocessen ur ett elevperspektiv. Våra resultat visar inte att läromedlet tillför 
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lärandeprocessen något, däremot visar undersökningen att den variationen i arbetsform, ett 

webbaserat läromedel erbjuder, bidrar till att elevernas motivation och arbetslust ökar. Vi 

anser att den tid som eleverna använt läromedlet när vi genomförde intervjuerna och 

observationerna, egentligen är alldeles för kort för att vi ska kunna ge, ett mot läromedlet, 

rättvisande resultat. Läromedlet har definitivt potential att tillföra mycket i elevernas 

lärandeprocess. Vi tror dock inte att man kan utröna dessa fördelar förrän kursen är avslutad. 

Det webbaserade läromedlet skiljer sig inte mycket från ett traditionellt läromedel. En viktig 

skillnad är att läromedlet uppdateras kontinuerligt och innehåller hänvisning till olika 

länksidor, vilket gör det enkelt och smidigt att söka kunskap. Den viktigaste skillnaden är 

dock det faktum att eleverna upplever den webbaserade undervisningen som rolig. Kan man 

få eleverna motiverade genom att undervisningen varieras med exempelvis webbaserad 

undervisning tror vi man har vunnit en hel del. 

  

7. Sammanfattning 
 
 
I den här uppsatsen har vi undersökt huruvida elever anser att webbaserad undervisning 

påverkar lärandeprocessen. Vårt syfte var att undersöka vad e-lärande kan tillföra 

lärandeprocessen, ur ett elevperspektiv. Avsikten var att uppmärksamma kvaliteter som 

eleverna ser i den pågående verksamheten, det vill säga ett nytt webbaserat läromedel, under 

en begränsad tidsperiod. Det vi framförallt vill visa på är huruvida eleverna upplever att deras 

lärande påverkas med webbaserad undervisning. De frågor vi ställde oss var följande: Hur 

påverkas elevernas motivation och arbetslust av deras inställning till webbaserad 

undervisning? Anser eleverna själva att de lättare tillägnar sig kunskaper med webbaserad 

undervisning och i så fall på vilket sätt? Inbjuder webbaserad undervisning till enskilt arbete 

eller samarbete? 

 

Den empiriska undersökningen genomfördes under den verksamhetsförlagda delen av vår 

lärarutbildning hösten 2004. Vi introducerade då ett nytt webbaserat läromedel från förlaget 

Bok och Webb, i svenska A och religion A, i årskurs 1 på samhällsvetenskapliga programmet.  

Läromedelsförfattarnas utgångspunkt är att elever lär på olika sätt därför kan man säga att det 

pedagogiska huvudsyftet är att stödja många olika inlärningsstilar.  
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Elever ur en klass på samhällsveteskapliga programmet i årskurs ett deltog i undersökningen. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer av 10 elever samt observationer av hela 

klassen på totalt 30 elever. Valet av elever gjordes genom att det vid första mötet med klassen 

noterades vilka elever som verkade öppna för kommunikation. Bakom det urvalsförfarandet 

fanns en strävan att välja elever som förhoppningsvis skulle känna sig obesvärade av en 

intervjusituation och öppet svara på frågorna. Vid observationstillfällena gjordes inget urval 

av eleverna i klassen utan samtliga elever observerades 

 

Intervjuerna ägde rum vid två olika tillfällen, inledningsvis och avslutningsvis, under VFU-

perioden. Eleverna fick besvara totalt fem intervjufrågor. Frågorna var utformade så att de 

skulle kunna besvara arbetets syfte. Intervjuer valdes för att eleverna skulle ges en möjlighet 

att resonera kring sina svar och för att vi skulle kunna försäkra oss om att vi fick svar på de 

frågor vi ville ha svar på. Vi valde att arbeta efter en strukturerad intervju. Svaren var öppna, 

eleverna hade alltså inga givna svarsalternativ.  

 

Huvudsyftet med observationerna var att komplettera den information vi samlade in med 

hjälp av intervjuerna. För att fånga vad som pågick under lektionerna vid datorn ägnade en av 

oss enbart sig åt strukturerade observationer av elevernas aktivitet vid datorn. Eleverna 

observerades vid sammanlagt fem lektionstillfällen. Utgångspunkten för observationerna var 

dels att studera elevernas motivation och arbetslust och dels om de arbetade enskilt eller 

samarbetade.  

 

Vi genomförde också litteraturstudier och reflekterade sedan över ett antal aspekter på 

datoranvändningen i undervisningen, som tidigare forskning lyft fram. De böcker vi har 

behandlat i vår litteraturgenomgång har vi valt eftersom den behandlar datoranvändning i 

undervisningen ur ett elevperspektiv. Vi behandlar även en bok som har ett lärarperspektiv. 

De olika aspekterna vi reflekterade över, motivationsaspekten, delaktighetsaspekten och 

effektivitetsaspekten, har på olika sätt relevans för hur lärandeprocessen eventuellt kan 

påverkas av e-lärande i undervisningen. Dessa tre aspekter ledde oss fram till de 

analysverktyg - motivation och arbetslust, enskilt arbete och samarbetet samt elevers eget 

lärande - som i analysen användes för att belysa elevernas syn på sitt eget lärande.  

 

När det gäller motivationsaspekten, påstår exempelvis Hernwall (2003) att eleverna upplever 

datoranvändningen i skolan som något roligt, men de visar även på att kopplingen till 
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elevernas lärandeprocess inte är självklar. Eleverna uppfattar datoranvändningen som något 

som är förankrat i deras fritid i första hand. Jedeskog (1998) påstår å sin sida att dagens 

ungdomar tillhör datagenerationen och att man bör ta tillvara deras intresse för datorer då det 

kan resultera i ett större intresse för skolarbetet i stort.  

 

När det gäller samarbetsaspekten vid datoranvändning i skolan menar exempelvis Hernwall 

(2003) att e-lärande generellt sett inbjuder till samarbete mellan eleverna. Enligt Jedeskog 

(1998) är det däremot många lärare som påstår att eleverna når bäst resultat i studierna om de 

får möjlighet att arbeta enskilt, i egen takt och med uppgifter som är speciellt anpassade för 

henne/honom själv. 

 

Jedeskog (1998) menar att med hjälp av e-lärande i undervisningen stimuleras eleverna till 

ökad nyfikenhet och ett större intresse för att utveckla och fördjupa kunskaperna väcks. Detta 

utgör i sin tur ett stöd för lärandet. En annan forskningsinriktning som bland annat innefattar 

Lindwall, Lindström och Bernhard, (2002) menar att det är svårt att säga något generellt om 

hur datorer i största allmänhet fungerar i undervisningen. Vad eleverna lär sig kan inte på ett 

enkelt sätt definieras i termer av bättre och sämre.  

 

Som redskap för att förstå hur e-lärande kan påverka lärandeprocessen menar vi att det 

sociokulturella perspektivet erbjuder fördelar. Artefakters betydelse för mänskligt lärande är 

en utgångspunkt för vår studie. När man talar om e-lärande, som ett övergripande begrepp för 

datoranvändning i skolan, är datorn en sekundär artefakt. Den används som ett 

kompletterande hjälpmedel. Vad vi menar med e-lärande i denna bemärkelse, är att man 

använder datorn vid enstaka tillfällen för att exempelvis söka information eller skriva en text. 

När det gäller webbaserad undervisning blir datorn en primär artefakt, eftersom så gott som 

all undervisning är uppbyggd på att man ska jobba vid datorn. Eleverna använder datorn vid 

varje undervisningstillfälle och till fler saker än informationssökning och ordbehandling.  

 

Undersökningen visar att elevernas förväntningar överlag var att det skulle bli roligt att 

använda det nya webbaserade läromedlet. Det som eleverna främst framhöll som positivt var 

avbrottet från den traditionella undervisningen. Detta tyder på att eleverna snarare tilltalades 

av avbrottet från ”vanlig” undervisning än av det webbaserade arbetssättet i sig. Övervägande 

delen av eleverna ansåg inte att deras arbetslust och motivation hade ökat. Detta motsägs dock 

av resultaten från observationerna, som visade att elevernas arbetslust och motivation var hög.  
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När det gäller arbetet med det webbaserade läromedlet så valde eleverna nästan uteslutande 

att arbeta enskilt. De uppgifter som eleverna var anvisade under de undersökta 

lektionstillfällena var utformade så att ett samarbete inte direkt tillförde något. De flesta 

eleverna ansåg att läromedlet hade påverkat deras sätt att lära. Men de kunde inte direkt ge 

några svar på vad som hade bidragit till detta. Det som framgick generellt i svaren från dessa 

elever, var att det var roligt och att: ”man pluggar samtidigt som man har kul”. Detta tyder på 

att eleverna snarare tilltalades av avbrottet från ”vanlig” undervisning än av det webbaserade 

arbetssättet i sig. 

 

Undersökningen visar inte att läromedlet tillför lärandeprocessen något. Däremot visar 

undersökningen att den variation, ett webbaserat läromedel erbjuder, bidrar till att elevernas 

motivation och arbetslust ökar. Läromedlet har definitivt potential att tillföra mycket i 

elevernas lärandeprocess. Vi tror dock inte att man kan utröna dessa fördelar förrän kursen, 

svenska A, är avslutad. Kan man få eleverna motiverade genom att undervisningen varieras 

med exempelvis webbaserad undervisning tror vi man har vunnit en hel del. 
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Bilaga 1. 

 

Keywords: motivation/ arbetslust, lärande, delaktighet 

 

Första intervjutillfället 

1. Vilka förväntningar har du på det nya webbaserade läromedlet? 

2. Vilket arbetssätt föredrar du?  

 

Andra intervjutillfället 

1. Vad tycker du har varit bra respektive mindre bra med det nya läromedlet? 

2. Tycker du att det webbaserade läromedlet har påverkat din motivation och arbetslust och i 

så fall vad är det som gör att din motivation och arbetslust har påverkats?   

3. Upplever du att det webbaserade läromedlet har påverkat ditt sätt att lära och i så fall på 

vilket sätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Elev Motivation/arbetslust Samarbete Enskilt arbete 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
22       
23       
24       
25       
26       
27       
28       
29       
30       

 


