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Datorn – vän eller fiende? 

En jämförande studie mellan elevers datoranvändning utanför skoltid och 
betyg i engelska 

Catrin Järnberg & Angelica Öhrn 

Sammanfattning 

Barn och ungdomar ägnar idag en betydande del av sin fritid till datoranvändning. I 
denna uppsats har vi valt att undersöka datoranvändningens eventuella effekter på 
ungdomarnas betyg i språk. 

Uppsatsens syfte är att undersöka om man kan se samband mellan, dvs. positiva eller 
negativa effekter på, betygen i engelska hos elever i år 9 och deras datoranvändning 
utanför skoltid. Utifrån detta har vi även undersökt vilken typ av datoranvändning som 
har dessa effekter, hur lång tid framför datorn som motsvarar dessa resultat, samt om det 
finns skillnader mellan flickors och pojkars datoranvändning och deras mätbara 
språkkunskaper. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät kring datoranvändning utanför 
skoltid där 94 elever i årskurs 9 deltog. Elevernas svar analyserades med hänsyn till 
deras kön samt betyg. Resultaten visar att skillnaderna i hur eleverna använder datorer 
är större mellan könen än mellan de olika betygskategorierna. Pojkarna i 
undersökningen har ett högre snittbetyg i engelska än flickorna, de uppger att de 
använder engelska i högre utsträckning, och de spelar online-spel och andra datorspel 
betydligt mer än flickorna. Flickorna i undersökningen använder framförallt chat som 
aktivitet vid datorn, och detta gör de främst på svenska. Vår undersökning visar även att 
flickornas snittbetyg i svenska är betydligt högre än pojkarnas. 

Resultaten tyder på att pojkarnas engelskbetyg är högre ju mer de uppger att de 
använder engelska vid datorn. Flickornas engelskbetyg följer inte samma mönster. 
Däremot har flickorna högre betyg i svenska ju mer datoranvändning de uppger. Vår 
teori är att detta har ett samband med att pojkarna använder mer engelska vid datorn än 
flickorna. Vi har inte kunnat påvisa att datoranvändningen har några negativa effekter 
på elevernas betyg, oavsett användningens omfattning eller innehåll. Vår slutsats är 
därför att datoranvändning utanför skoltid kan ha ett positivt samband med elevernas 
språkutveckling. Detta bör enligt vår mening uppmärksammas och tas i beaktande såväl 
för betygssättning som för att stärka elevernas motivation inom språkundervisningen. 

Nyckelord 

Datoranvändning, Engelska, Betyg, Kön, Språkutveckling 
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Abstract 

Children and young people nowadays spend a substantial part of their spare-time using 
computers. Often, media focuses on its negative effects. In this paper, we have chosen 
to study the effects computer use has on the grades students receive in language courses, 
specifically in the 9th grade. 

The focus of this study is to see if there is a link between 9th grade students’ grades in 
English and their spare-time use of computers, and whether it has a positive or negative 
effect. On the basis of this question, we studied what type of computer use had these 
effects, what amount of time in front of the computer corresponds to these results, and 
whether girls’ and boys’ computer use and measurable language skills differs. 

The study was conducted using questionnaires concerning spare-time computer use. 94 
9th grade students participated. The answers were analyzed based on the students’ sex 
and grades. The results show a more significant difference between the two sexes than 
between the grades received where computer activities are concerned. The boys in the 
study were found to have a higher average in English than the girls. The boys also state 
that they use English to a greater extent, and that they play online games and other 
computer-games more frequently than the girls. The girls of our study stated that 
chatting is their prime computer activity, and it is conducted in Swedish. Our study also 
shows that the girls have a significantly higher average in Swedish than the boys. 

The results seem to indicate that the boys have higher grades in English the more they 
say they use English at the computer. The girls’ English grades do not follow the same 
pattern. On the other hand, the girls’ grades in Swedish are higher the more they say 
they use the computer. Our theory is that this is related to the fact that boys use more 
English when using the computer than the girls do. We have not been able to show any 
negative effects on the students’ grades due to computer use, regardless of its extent or 
content. Our conclusion is therefore that computer use in the spare-time may have a 
positive effect on the students’ language acquisition. We mean that this knowledge 
should be considered for grading as well as for motivating students in language classes.     

Keywords 

Computer use, English, Grades, Sex, Language acquisition 
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Inledning 

Bakgrund 
Den tekniska utvecklingen går framåt med stormsteg. På bara några år har den 
utrustning som räknas till normal standard i svenska hem mångdubblats. När vi själva 
växte upp, under 70- 80- och 90-talet, cyklade vi hem till våra kompisar och frågade om 
de ville leka. TV-utbudet bestod av två kanaler som sände på dagtid och endast ett fåtal 
av våra vänner hade tillgång till dator. Varför skulle vi kasta bort flera timmar om dagen 
framför skärmen? Så tänkte vi då… 

Idag ser verkligheten annorlunda ut. Mobiltelefoner, TV, och inte minst datorer är en 
naturlig del av svenska ungdomars vardag - få cyklar idag hem till en kompis utan att 
först ha tagit kontakt på mobilen eller chatten. Många elever har datorn som största 
fritidssysselsättning, och dessutom som framtida yrkesmöjlighet. Detta leder till nya 
umgängesformer och läroprocesser, där möjligheterna att upptäcka omvärlden är 
närmast obegränsade.  

En förutsättning för att kunna delta i många av datorns funktioner är dock att man 
behärskar det engelska språket. Innebär det också att de ungdomar som använder 
datorer mycket får en god andraspråksutveckling?  

Tänk dig följande scenario: 

- Nu måste du sluta spela! 

- Varför då? 

- Du har faktiskt suttit där flera timmar nu, det är inte bra för dig! 

- Vad ska jag göra då? 

- Kom ner och gör något annat… ut och cykla, titta på TV… 

- Det regnar ute. Dessutom blir man blir dum av att titta på TV, det har du själv 
sagt. Datorn blir man smart av. Jag kommer få mycket bättre betyg i engelska än 
de som aldrig använder dator i min klass. 

- Ska vi slå vad?!  

Den här dialogen är inte påhittad. Den har inträffat, flera gånger faktiskt, med lite olika 
slut, mellan en av författarna till denna uppsats och hennes son, 13 år. Författarna till 
denna uppsats började diskutera vad som låg bakom sonens påstående. Kunde han 
(hemska tanke) ha rätt, och alla föräldrar och lärare som förfasar sig över barnens 
datoranvändning ha fel? Kunde det vara så att de elever som använder datorer mycket 
får högre betyg i engelska? 

Vår forskningsfråga var född! 
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Undersökningsområde 
För att ringa in kunskapsområdet har vi läst litteratur som berör datoranvändning, 
språkutveckling samt betyg och bedömning.  

• Inom området datoranvändning har vi studerat omfattning, utveckling, effekter 
och genusaspekter.  

• Inom området språkutveckling har vi studerat ungdomars språkbruk, 
genusaspekter samt inlärning.  

• Inom området bedömning har vi fokuserat på att studera styrdokumenten; Lpo 
94 och kursplanen i engelska. 

I detta arbete har vi gått in med antagandet att kunskap kan mätas i betyg. Vi antar 
också att lärandet sker även utanför skoltid samt att elevens kön kan ha betydelse för 
våra resultat. Vi är samtidigt medvetna om att elevers betyg påverkas av en mängd olika 
faktorer. Vi gör i detta arbete inga anspråk på att undersöka samtliga parametrar som 
leder till språkutveckling, utan har valt att fokusera enbart på datoranvändning. Studien 
genomförs i, och är därmed bunden till, den kultur och tid vi lever i. 

För att arbeta med de här frågorna skulle man till en C-uppsats kunna göra en 
litteraturstudie. Det finns omfattande forskning som berör respektive område. Litteratur 
som berör just det samband vi ämnar undersöka fann vi inte då vi skulle inleda vår 
studie och vi ansåg därför inte att en litteraturstudie var lämplig1. Enskilda intervjuer 
med elever och lärare skulle kunna ge intressanta synpunkter, men på grund av 
uppsatsens tidsram skulle endast ett fåtal individer ha möjlighet att komma till tals och 
vår fråga skulle därmed inte kunna besvaras. Fokusgruppsamtal skulle kunna ge annan 
vinkling till frågeställningen och är därmed en lämplig metod om man få fram olika 
uppfattningar kring exempelvis vad som påverkar betygen.  

Vi menar dock att en statistisk sammanställning i kombination med en 
enkätundersökning ger bäst förutsättningar för att finna ett svar på vår frågeställning 
inom den givna tidsramen. 

Syfte och problem 

Uppsatsens syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka konsekvenser olika typer av datoranvändning får 
för elevens mätbara engelskkunskaper. Vår studie syftar till att jämföra ungdomarnas 
egna uppgifter om datoranvändning utanför skoltid med de betyg de har i skolämnet 
engelska i år 9.  

Vi menar att den ökade datoranvändningen är ett faktum, och att vi som lärare antingen 
kan ignorera utvecklingen eller utnyttja elevernas motivation till ett mer effektivt 
lärande. Vi vill med denna undersökning ge en större kunskap och förståelse kring detta 
fenomen för att därmed bidra till engelskämnets didaktisering. 

                                                
1 Vid ventileringstillfället (2007-06-07) upplyste examinator om att litteratur som berör just detta samband finns. 
Som exempel nämndes Prensky, Carlqvist, Gee samt Street. 
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Forskningsfrågor/problemformuleringar  

Vi har valt att använda oss av en huvudfråga för att undersöka uppsatsens syfte:  

• Kan man se samband mellan, dvs. positiva eller negativa effekter på, betygen i 
engelska hos elever i år 9 och deras datoranvändning utanför skoltid?  

Utifrån detta har vi även formulerat tre delfrågor: 

• Finns det skillnader mellan flickors och pojkars datoranvändning och deras 
mätbara språkkunskaper? 

• Vilken typ av datoranvändning har dessa effekter?  

• Hur lång tid framför datorn motsvarar dessa resultat?  

Centrala begrepp 
De centrala begrepp som används i uppsatsen förklaras här med utgångspunkt i dess 

användning i uppsatsen samt med hjälp av Nationalencyklopedins ordlista. 

Datoranvändning 

Med datoranvändning avses all typ av aktivitet där datorn är involverad, dvs. samspelet 
mellan människa och dator. Termen innefattar interaktion ur alla aspekter, däribland 
datatekniska, datalogiska, psykologiska, ergonomiska, sociologiska och estetiska. Detta 
beskriver aktiviteter på såväl som utanför Internet, samt allt från att använda Word till 
att spela World Of Warcraft. 

Betyg 

Betyg innebär en utsaga om eller bedömning av prestationer av olika slag, ofta ett 
samlande mått på prestationer under en viss tidsperiod, exempelvis skolprestationer. I 
undersökningen används elevernas skriftliga betyg från årskurs 9. 

Kön 

Kön är ett ord man använder för att skilja på människor, djur och växter beroende på 
vilken sorts könsceller vi har. I uppsatsen syftar uppdelningen i kön på detta biologiska 
kön.  

Språkutveckling 

Med språkutveckling avses all utveckling inom såväl elevens första som andra språk, i 
skriftlig och muntlig form. I undersökningen ingår endast elever vars förstaspråk är 
svenska, och vi hänvisar därför till engelska som ett andraspråk. I texten fokuserar vi på 
de datorrelaterade användningsområdena. 

Engelska 

Engelska är ett världsspråk som fått sin spridning främst tack vare politiska och 
ekonomiska faktorer. Det är även det främmande språk som lärs ut mest i skolorna i de 
flesta länder. Engelskan är ledande inom en mängd områden, däribland internationell 
kommunikation, vetenskap, diplomati, transporter, media, sport, turism, underhållning 
och information. I vår uppsats använder vi begreppet engelska såväl när vi avser 
skolämnet som när vi syftar på dess mer vardagliga kommunikativa användning. 
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Teoretiskt perspektiv 

Teoretiskt perspektiv 
Fenomenet datoranvändning kan studeras från flera olika perspektiv. I följande 
text presenteras i korthet de tre perspektiv vi funnit mest användbara; 
konstruktivism, progressivism och behaviorism.  

Jörgensen (1995) beskriver konstruktivism som att man utgår från att eleven konstruerar 
sin egen kunskap utifrån självstyrning. Det innebär att lärandet är beroende mer av 
elevens egen motivation än av lärarens ämneskunskap. Namnet konstruktivism kommer 
från en annan, alternativ modell, enligt vilken den som lär sig måste konstruera, eller 
bygga upp, kunskapen på nytt varje gång. Piaget, som normalt ses som den mest 
inflytelserika förespråkaren för en konstruktivistisk utbildning, myntade uttrycket: ”Att 
förstå är att uppfinna”. Detta synsätt kan appliceras på fenomenet datoranvändning 
genom att ungdomarna själva konstruerar sin kunskap genom att utforska datorns 
möjligheter. De arbetar självständigt utan att ha blivit instruerade och förstår på så sätt 
genom att uppfinna. 

Ett annat perspektiv som kan appliceras på detta fenomen är progressivismen och en av 
dess företrädare, John Dewey. Hans tankar beskrivs i boken Individ, skola och samhälle 
(20042). Skolan ska inte vara isolerad från omvärlden, utan fungera i samspel med den. 
Den kunskap eleverna bör få av skolan är den som kan användas till något verkligt, den 
funktionella, i motsats till de mer traditionella skolkunskaperna som snarast har till 
uppgift att lära eleverna att klara av sina kurser. Undervisningen skulle bygga på de 
behov barnen hade, anknyta till deras erfarenheter och aktiviteter samt tillåta barnen att 
finna egna lösningar. Då språkutvecklingen sätts i relation till elevernas användning av 
datorer utanför skoltid utnyttjas den egna kunskapen och motivationen, vilket möjliggör 
ytterligare utveckling. 

Ytterligare ett användbart perspektiv på datoranvändning är det behavioristiska, vilket 
är starkt förknippat med B. F. Skinner. I boken Utvecklingspsykologiska teorier av 
Jerlang et. al. (2006) beskrivs denna inriktning som att lärande äger rum när eleven får 
respons till ett specifikt stimuli och får en belöning eller bestraffning beroende på om 
önskat beteende uppnås eller inte. Elevens mentala process vid inlärningen är inte 
relevant. Lärarens (i vårt fall datorns) roll är att arrangera upplägg, frågor och 
återkoppling och presentera detta för eleven. Läraren guidar eleven genom materialet, 
talar om vilka målen är och ger återkoppling beroende på om eleven uppnår önskat 
resultat eller inte. Detta kan jämföras med de belöningar eleverna upplever ju bättre de 
behärskar tekniken inom datoranvändningen.    

Konstruktivism och progressivism är två teorier vars perspektiv på inlärning båda 
fokuserar på individen som aktiv skapare av den egna kunskapen. Behaviorism å sin 
sida ser individen som en passiv mottagare av tillrättalagd kunskap. Trots vissa inbördes 
skillnader mellan perspektiven kan de alla appliceras på vår studie, vilket vi återkommer 
till i diskussionsdelen.    

                                                
2 Nyutgåva. Urval, förord och kommentarer av Hartman, Lundgren & Hartman 
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Tidigare forskning och styrdokument 
Det finns forskning kring tidig undervisning i främmande språk, och det har 
forskats relativt mycket kring förhållandet mellan ekonomiska resurser, sociala 
villkor och föräldrars utbildningsnivå i relation till elevers skolresultat. Det har 
däremot visat sig svårt att hitta forskning som undersöker det samband vi vill 
studera, och vi har därför fokuserat på texter som beskriver fenomenen var för 
sig.  

De sökord vi har använt oss av på Libris har varit fritid, datorspel, inlärning, 
undervisning i engelska, språkutveckling samt betygsjämförelser. Den följande 
texten har strukturerats i relation till vårt syfte och delas därför in under 
ämnesområdena datoranvändning, betyg och bedömning, samt språkutveckling. 

Datoranvändning 

I den enkätundersökning som vår studie baseras på besvarar elever i år 9 frågor kring 

på vilket sätt och i hur stor utsträckning de använder sig av datorn utanför skoltid. För 

att kunna ställa dessa svar i relation till tidigare forskning har vi undersökt litteratur 

som främst fokuserat på omfattningen av barn/ungdomars datoranvändning, men också 

på datoranvändningens utveckling, effekter och genusaspekter. 

Hernvall (2003) förklarar i boken barn@com hur det kulturella fenomenet från tv till 
datorer och Internet har uppstått. Hernvall diskuterar bland annat hur Piaget och 
Vygotskijs tänkande är applicerbart även på detta moderna fenomen samt hur de 
kompletterar varandra. Piaget anser att människan aktivt utvecklar sitt eget tänkande 
genom inre kognitiva processer, vilket kompletteras av Vygotskijs tankar kring hur 
människans skapande av kunskaper sker i en samhällelig och kulturell historisk 
situation. Detta sätts i förhållande till temat i boken; att barnet inte är en passiv 
mottagare som reagerar på yttre stimuli utan snarare fungerar som en aktiv konstruktör 
av sin egen förståelse, som gör aktiva val. 

Säljö (2001) diskuterar i en artikel i Datorn i utbildningen vilka följder det får för en 
familj som investerar i en ny dator. Den som köper en dator i ett visst syfte, får 
automatiskt möjligheten att använda den till en rad andra aktiviteter. Datorn som en 
investering i effektivitet och rationalitet har varit påtaglig även i skolans skilda 
datorsatsningar under andra delen av 1900- talet.  

Denna historia har medfört att datorn i relation till skolans värld tenderar att bli placerad i, och 
reducerad till, en dualism, med nytta och nöje, eller skola och fritid, som motsatspar. Samtidigt 
har teoretiker uppfattat en gränsöverskridande potential i datorn, då den förekommer i båda 
dessa miljöer. Att barn har erfarenhet av datorer från sin fritid skulle kunna innebära att 
gränserna mellan skola och fritid, mellan nytta och nöje suddas ut och att skolan uppfattas som 
mer intressant. (Hernvall 2003) 

Hernvall (1999) beskriver en utvecklingskurva när det gäller användningen för datorn. 
Dataspel är det som först fångar intresset, sedan olika program som t.ex. 
ordbehandlingsprogram och ritprogram. Efter det kommer Internet, e-post och chat.  

Johansson (2000) konstaterar i sin avhandling Kom och ät! Jag ska bara dö först – 

datorn i barns vardag att många barn uppger att en stor fördel med datorer är att är att 
det är roligt att spela dataspel. Barn talar också om datorn som något som är bra att ta 
till när man inte har något annat att göra; de sätter sig en stund framför datorn så snart 
de kommer hem från skolan och kan bli sittande i flera timmar om de blir engagerade i 
en aktivitet. Dataspelens struktur efterliknar dessutom lekens; liksom i leken är 
brukaren av dataspelet aktör och det sker ett ömsesidigt utbyte mellan dataspelet och 
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användaren. Interaktiviteten, spänningen i att inte veta hur det ska gå balanseras med 
tryggheten som lekens/spelets struktur utgör. Gemenskapen med andra som ägnar sig åt 
detsamma, ofta tillsammans med ett tävlingsinslag, gör också aktiviteterna lockande. 

Datorspelandets fysiska effekter förklaras på följande sätt av Martin Ingvar, professor i 
neurofysiologi vid Karolinska Institutet: 

Vid lyckad problemlösning översvämmas vi av belöningskänsla och signalsubstanserna ökar 
sin närvaro i hjärnans pannlob. Det är så belöningssystemet är uppbyggt. I ett bra konstruerat 
spel är det svårt att sluta på grund av rytmen mellan överraskningarna och 
problemlösningarna. En grundregel sägs vara att man ska klara över 75 % av problemen. Går 
man i land med över 90 %, känns spelet för lätt och tråkigt. Målet är alltså att designa spel så 
att belöningssystemsubstanserna i pannloben maximeras. (Ur Agenda 2007-03-25) 

Effekterna av datorspel undersöks i flera projekt, bl. a. vid Institutionen för pedagogik 
och didaktik där Linderoth (2006) har lagt fram avhandlingen Datorspelandets mening. 
Studien visar att barn växlar fokus mellan spelets tema, spelets regler och spelets 
estetik. När de saknar begrepp för eller erfarenhet av sådant de möter i spelen uppfinner 
de egna ord. Linderoth och ett par doktorander undersöker idag frågor som 
högkonsumtion av onlinespel, onlinebaserad kommunikation och könsroller i SIMS-
spelen.  

Även på tidningarnas ledarsidor diskuteras barn och datorer, exempelvis när sambanden 
mellan datoranvändning och skolresultat studerats i internationella studier. Åman 
(2006) skriver i Dagens Nyheter att resultaten tyder på att datoranvändning har en 
positiv inverkan på kunskapsnivån hos de elever som använder dator i hemmet i en 
kontrollerad utsträckning, medan elever med ingen eller mycket hög användning 
presterar sämre.  

Siffror från Statistiska Centralbyrån, som Ungdomsstyrelsen sammanställt i rapporten 
New game – om ungdomar och datorspel, visar att i åldersgruppen 16-24 år använder ca 
77 % Internet dagligen. Detta är även den enda åldersgrupp där det inte är någon 
skillnad mellan könen; hos alla de äldre grupperna står männen för en större användning 
(se bilaga 2). Spelen finns i de flestas vardag i form av TV- och datorspel eller på 
Internet eller i mobilen. En aktuell siffra visar att sex miljoner spel om året säljs i 
Sverige till ett värde av 1,7 miljarder kronor. Idag har hälften av hemmen TV-spel och 
nio av tio hem har datorer med inbyggda spel.  

Else Nygren, docent i människa-datorinteraktion, kommenterar de stora skillnaderna 
mellan generationerna i en intervju av Olson för tidningen Genus:  

Medan medelålders läser linjärt, börjar med att läsa texten och gärna vill sitta ensamma kan 
"Nintendo-generationen" börja var som helst och tar gärna grafiken först. De är snabba och 
aktivt utforskande, håller många spår igång samtidigt, experimenterar och lär sig genom "trial 
and error". Dataspel är ett nytt media där man är aktiv hela tiden och måste fatta olika små 
beslut. Kring dataspelen finns också en ny kultur, ofta "lek och lär", som innebär att barnen får 
belöningar för att vilja fortsätta. (Olson, 2005)  

Nygren menar även att datoranvändning är stärkande för självkänslan, vilket kan 
innebära ett problem när majoriteten av datorspelen riktar sig till pojkar. Erfarenheter 
från datorspel påverkar också den framtida kompetensen: 

Det är synd att flickorna ligger så långt efter pojkarna eftersom man lär sig så mycket av att 
spela. Det är ett sätt att leka sig till kunskap som kommer att vara väsentlig i en nära framtid. 
Det påverkar yrkesvalsmöjligheterna att spela dataspel. […] Själva utforskandet är stärkande 
för självkänslan. Man lär sig dessutom samarbeta över Internet och att kommunicera effektivt 
på engelska. (Olson, 2005) 

Många undersökningar om datoranvändning på fritiden fokuserar enligt vår erfarenhet 
på dess negativa effekter. Det finns relativt få som har studerat användningens positiva 
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effekter och sådana undersökningar är dessutom en relativt ny företeelse. Några av dem 
visar på att datorspelande har en positiv effekt på spatial förmåga, reaktionstid, 
familjerelationer, skolengagemang, mental hälsa, kompisnätverk, föräldralydnad och 
avhållsamhet från missbruk (Durkin & Barber, 2002; Quaiser-Pohl, Geiser, & 
Lehmann, 2006).  

Ett exempel på en undersökning vars kategoriseringar tyder på en negativ inställning till 
spelandets effekter är en systematisk genomgång av vetenskapliga studier av Lager & 
Bremberg (2005). De har studerat spelandets hälsoeffekter genom sex utfall bland 
försökspersonerna (10-17 år): spatiala förmågor, reaktionstid, aggressiv lek, aggressiva 
tankar/tolkningar, aggressiva känslor och aggressivt beteende. Positiva effekter kunde 
konstateras på spatiala förmågor samt reaktionstid, medan aggressivitetsstudierna inte 
uppfyllde alla formella kriterier och därför inte kunde påvisa något resultat. 

Svikovic (2006) har undersökt sambandet mellan elevers fritidssysselsättningar och 
betyg. I undersökningen ingår 77 ungdomar. Resultaten visar att elever med höga betyg 
i större utsträckning sysselsatte sig med läxor, disco, kläder/frisyrer/smink. Bland elever 
med låga betyg var data/Internet en vanligare aktivitet.     

Olin-Scheller skriver i sin doktorsavhandling Mellan Dante och Big Brother (2006) om 
gymnasieungdomars datoranvändning. Hon har använt intervjuer och enkäter, och 
hennes resultat visar att en stor del av ungdomarna, då särskilt pojkarna, dagligen 
använder en stor del av sin fritid till datorer. En pojke förklarar i en skrivuppgift kring 
lycka hur han känner för sin dator:  

Det viktigaste i livet, skriver Kalle, ”är nog Datorn och mina nära vänner. Utan dem är mitt liv 
ingenting”. (Olin-Scheller, 2006) 

Ungdomarna motiverar sin datoranvändning med att man blir smartare och lär sig tänka 
mer logiskt av att spela datorspel, samt att man blir mer social än man annars hade varit, 
eftersom blygseln försvinner på Internet. Olin-Scheller beskriver även hur många vuxna 
känner en sorts ”mediepanik”, då den egna okunskapen leder till en rädsla för att 
datoranvändningen medför skadlig påverkan på de unga. Kanske kan detta fenomen 
förklara frånvaron av kopplingar till datoranvändningen i den undervisning som sker i 
klassrummet. 

Överlag när det gäller forskning om datorspelsvärlden krävs mer systematiska studier 
med vitt skilda infallsvinklar för att bättre förstå vilka effekter datorspelandet har på 
barn och ungdomars fysiska, intellektuella och sociala utveckling (Subrahmanyam m fl., 
2000). 

Språkutveckling 

I undersökningen studerar vi eventuella samband mellan datoranvändning och betyg i 

engelska. För att kunna göra en analys av resultaten behöver vi ha en grundläggande 

uppfattning om vilka faktorer som enligt litteraturen påverkar barns och ungdomars 

språkutveckling. 

Fast (2007) beskriver i sin doktorsavhandling hur barn lär sig läsa och skriva med hjälp 
av populärkultur och medier. I studien har hon följt sju barn under tre år och bland annat 
konstaterar hon att de kunskaper barnen tillägnat sig före och utanför skoltid till stor del 
utvecklas genom barnens kontakter med tidstypiska leksaker och elektronisk 
underhållning. Trots det utnyttjas dessa medel inte alls i skolans värld – de ses i många 
fall till och med som ett problem. Lärarna i studien har en traditionell syn på hur 
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barndom och lärande ska se ut, och i den bilden finns inget utrymme för exempelvis 
datorspel.  

Ahlsén & Allwood (1995) beskriver typisk andraspråksutveckling i olika åldrar med 
reservation för individuella variationer. De konstaterar bl. a. att den snabbaste 
inlärningen som regel sker i åldrarna 7 år till puberteten. De barn och ungdomar som lär 
sig ett andra språk i den åldern uppnår som regel en hög nivå av såväl uttal som 
grammatik och användning. Efter puberteten tycks inlärningstakten fortfarande vara 
hög, men inte lika effektiv som hos de yngre. Skillnaderna rör framförallt uttalet men 
även viss grammatik.  

I samma bok diskuteras även olika läsinlärningsmetoders förtjänster. Det konstateras att 
det inom forskningsvärlden råder stor oenighet om vilka metoder som bör användas, 
men att de flesta kan enas om att det är den sammanlagda tiden som används till 
aktiviteterna som avgör hur utvecklingen sker. Detta kan jämföras med att det inte är 
vad eleverna gör vid datorn som är viktigt, utan hur länge och på vilket språk de gör det. 

Språkutveckling genom datoranvändning kan jämföras med den s.k. direktmetoden. 
Tornberg (1997) beskriver hur metoden bygger bl. a. på antagandet att inlärningen av ett 
främmande språk i stort sett liknar inlärning av modersmålet, samt att 
inlärningsprocessen bygger på elevernas förmåga att skapa associationer mellan det 
främmande språkets ord och intryck och händelser/föremål i närmiljön. Det innebär bl. 
a. att: 

• Det vardagliga, talade språket står i centrum 

• Undervisningen sker uteslutande på målspråket 

• Tonvikt läggs på ordens betydelse, uttal och intonation; inte på dess stavning 
eller grammatik 

Samma metod tillämpas i praktiken av eleverna själva när de utforskar och erövrar de 
kunskaper inom språket som krävs föra att kunna utnyttja datorns olika funktioner. 

Araï (2002) diskuterar vad som händer när barn inte erbjuds ett språk av de vuxna, trots 
att det finns ett behov av att kommunicera. De blir då tvungna att uppfinna ett eget 
språk. Denna förmåga tros vara inbyggd, och kan innefatta såväl ord som hela fraser och 
satser. Språket når dock normalt inte upp till samma nivå som ett språk som utvecklats 
på normalt sätt. I datavärlden märks detta fenomen tydligt på att det språk 
barnen/ungdomarna använder ofta består av förkortningar och korta kommandon, som 
inte används i det naturliga språket men som även innebär en exkludering av de 
oinvigda. 

Hernvall (2003) beskriver i sina samtal med barn som chattar att den språkliga 
behärskningen är avgörande för att överhuvudtaget fortsätta vara del i dialogen. Det 
gäller att uttrycka sig klart och koncist för att undvika missförstånd. Det gäller även när 
samtalen förs på engelska: 

– Är det på engelska du chattar? 

– Engelska och svenska, svarar Jonathan.  

Jonathan berättar att det är lite svårare att chatta på engelska, men att det annars inte är 
någon egentlig skillnad. (Ur barn@com, Hernvall 2003) 

Enligt Jörgensen (1995) finns även genusrelaterade skillnader i språkanvändningen. 
Flickor tenderar att fokusera på samtalet i sig; de sitter ofta tillsammans och samtalar. 
Pojkar samtalar hellre under tiden som de är sysselsatta med andra aktiviteter. Heintz 
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(1997) skriver också att pojkar och flickors sätt att förhålla sig till datorer bildar ett 
entydigt mönster. Pojkar intresserar sig för datorn som sådan medan flickor använder 
den främst som ett medel att nå andra mål. I vår undersökning skulle dessa 
samtalsformer kunna motsvaras av chat-forum respektive online-spelens dialog.  

Dessa könsskillnader är även ett hett ämne i pressen, där genusarbete ofta framhålls som 
något som är nödvändigt för att ge flickor och pojkar samma möjligheter till utveckling. 
I en artikel av Ahlsén (2005) intervjuas Ingrid Stenman, barnskötare, om förskolans roll 
i jämställdhetsarbetet. Hon beskriver hur pojkarna vid matbordet skriker och kräver 
uppmärksamhet, medan flickorna redan i tvåårsåldern har lärt sig att sitta stilla och 
skicka potatisen. Hon menar att det är de vuxnas fördomar som skapar könsroller, och 
att det enda sättet att bryta dessa är att bli medveten om att de finns och att de har 
betydelse för barnens fortsatta möjligheter till individuella val i framtiden. Dessa val 
kan i förlängningen även antas gälla barnens datorvanor. 

Betyg och bedömning 

I vår undersökning använder vi oss bland annat av betygskataloger där betygen för de 

elever som ingår i enkätundersökningen sammanställts. För att få en uppfattning om 

vilken typ av kunskaper som bedöms och betygsätts i svensk grundskola har vi studerat 

lokala och nationella styrdokument, samt aktuell forskning kring betygsättning och 

bedömning.  

De nationella dokumenten inkluderar skollag, läroplaner, kursplaner, betygskriterier och 
programmål. Dessa fastställs av regering och riksdag i syfte att beskriva huvudmannens 
uppdrag och ansvarsområden, verksamhetens mål samt de ämnen som ska ingå i 
undervisningen. De lokala dokumentens syfte är enligt Skolverket att på en konkret nivå 
beskriva kunskapsmålen i relation till nationellt uppsatta mål. För vår studie har vi 
bedömt det som relevant att granska innehållet i ”Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet” (Lpo 94) samt kursplanen i engelska. 
De delar som citeras är valda med tanke på relevans för syftet med vår studie, dvs. att 
undersöka om det går att upptäcka samband mellan elevers datoranvändning på fritiden 
och deras betyg i engelska i år 9. 

Lpo 94 

I läroplanen anges inte hur läraren ska bedriva sin undervisning eller vad den ska 
innehålla, utan endast vilka kunskaper undervisningen ska resultera i. Det innebär enligt 
Skolverket att läraren har ett stort ”frirum” när det gäller att organisera undervisningen 
så länge den når upp till de nationella målen. Valet av ämnesinnehåll görs efter 
diskussioner på den enskilda skolan.  

I läroplanen beskrivs även elevens rätt till inflytande i undervisningen. Eleven ska ha 
möjlighet att påverka undervisningens innehåll, men endast läraren ska göra en 
bedömning av elevens kvaliteter och kunskapsnivåer. Läraren ska enligt Lpo 94 
(Skolverket 2007) bl. a. allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling samt utnyttja 
all tillgänglig information vid betygssättning.  

Kursplanen i engelska 

I kursplanen förklaras ämnets syfte och roll i utbildningen: 

Utbildningen i engelska syftar till att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga och sådana 
språkkunskaper som är nödvändiga för internationella kontakter, för en alltmer 
internationaliserad arbetsmarknad och för att kunna ta del av den snabba utveckling som sker 
genom informations- och kommunikationsteknik samt för framtida studier. […] Ämnet syftar 
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också till att eleven skall vidmakthålla och utveckla sin lust och förmåga att lära sig engelska. 
[…] Eleverna stöter i dag på många varianter av engelska utanför skolan. De möter engelska i 
skiftande sammanhang: i teve, i filmer, i musikens värld, via internet och datorspel, i texter och 
vid kontakter med engelsktalande. I ämnet ingår både att granska det innehåll som språket 
förmedlar och att språkligt dra nytta av det rika och varierade utbud av engelska som barn och 
ungdomar möter utanför skolan. […] När de egna språkkunskaperna inte räcker till behöver 
eleven kompensera detta genom att använda strategier som omformuleringar, synonymer, 
frågor och kroppsspråk. (Skolverket, Kursplanen i engelska; Ämnets syfte och roll i 
utbildningen) 

Bland de mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret kan ett flertal 
antas vara av intresse för vår studie, exempelvis att eleven ska: 

– förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som 
rör kända förhållanden och egna intresseområden,  

– kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att 
kommunikationen fungerar,  

– kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt 
uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne,  

– kunna reflektera över och dra slutsatser om sitt sätt att lära sig engelska,  

– kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter 
samt därvid dra slutsatser av sitt arbete. (Skolverket, Kursplanen i engelska; Mål som elever 
skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret) 

I bedömningen av elevens kunskaper ingår såväl det talade som det skriftliga språket. I 
kriterierna för Mycket väl godkänt står bl. a. att eleven ska kunna medverka i olika 
samtalssituationer och lösa språkliga problem på ett effektivt sätt, samt kunna anpassa 
framställningen efter olika mottagare. 

Tolkning av betygskriterier 

De betygskriterier som fastställts av Skolverket är inte självklara. Diskussioner kring att 
de tillämpas olika beroende på vilken skola eller lärare som tolkar dem har resulterat i 
en mängd uppsatser och undersökningar. Hammarlund (2006) skriver i Lärare och 

elevers syn på betygsättning att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet inte 
fungerar tillfredsställande. Lärarna i undersökningen tycks inte ha fått möjlighet att 
förstå de grundtankar som betygssystemet bygger på, vilket leder till en ojämlik 
bedömning av elevernas prestationer.   

Karlsson & Olsson (2005) undersöker gymnasielärares inställning till bedömning och 
betygsättning genom kvalitativa intervjuer. Deras resultat pekar mot att 
förutsättningarna inte är optimala för en likvärdig bedömning, eftersom lärarnas 
uppfattning av vad som är betygsgrundande varierar stort. Som exempel kan nämnas att 
några av lärarna uppgav att de även tog hänsyn till faktorer som inte ingick i 
betygskriterierna när de satte betyg, såsom personliga egenskaper. 

Nordström (2005) skriver om hur olika lärare bedömer samma elevtexter på olika sätt 
trots att de utgår från samma kursplan. Kursplanen bygger på att läraren ska bedöma 
elevens förmåga att prestera, inte prestationen i sig. Ett problem med detta är att det 
skapar utrymme för subjektiva bedömningar av elevens förmåga. Det i sin tur riskerar 
att urholka elevernas förtroende för betygssystemets likvärdighet.  

 



 

 11 

Metod 

Metod 
Syftet med vår studie är att undersöka om det finns ett samband mellan elevers 
datoranvändning utanför skoltid och deras betyg i engelska i år 9. För att undersöka 
detta har vi valt att genomföra en statistisk sammanställning i kombination med en 
enkätundersökning. Då dessa metoder sätts i relation till varandra kan vi använda dem 
för att belysa vår forskningsfråga genom s.k. metodtriangulering (Stensmo, 2002). Vi 
anser därmed att denna metod är den bäst lämpade för att besvara vår frågeställning 
inom den givna tidsramen. 

Urval 
Undersökningen genomfördes i två olika skolor i en förort söder om Stockholm. I 
undersökningen ingår samtliga elever i år 9 som var närvarande när enkäten 
genomfördes; sammanlagt 94 st. Skolorna är belägna någon kilometer ifrån varandra i 
ett villaområde med goda sociala och ekonomiska förutsättningar. Årsinkomsten i 
området ligger ca 30 000 kr över medelinkomsten i kommunen och 80 % av barn 0-17 
år lever med båda sina föräldrar. Endast 4 % av barnen mellan 0-15 år har utländsk 
bakgrund3. Urvalet baserades därmed såväl på ett bekvämlighetsurval som på ett 
strategiskt urval. 

Vilka kriterier som påverkar elevernas betyg kan diskuteras. Elevernas bakgrund, 
socioekonomiska förutsättningar, språkbakgrund etc. är viktiga faktorer, så även de 
grunder på vilka läraren gör sin bedömning. Detta diskuteras bl. a. i ett arbete av 
Hedblom & Karlsson (2006). Deras undersökning visar att socioekonomiska och 
utbildningsmässiga aspekter spelar en roll i elevers skolresultat och betyg i engelska. 
Med hänsyn till detta valdes skolor med samma upptagningsområde för att eleverna i 
möjligaste mån skulle ha en likartad bakgrund. 

Antalet deltagande elever bestämdes av att vi ville att undersökningen skulle ha ett 
statistiskt hållbart underlag. Vi begränsades samtidigt av tidsramen för projektet och 
beslutade därmed att 5 klasser var rimligt att undersöka. Detta resulterade i 94 
deltagande elever. 

Uppläggning och genomförande 

Uppläggning 

Vi har valt att göra en empirisk undersökning baserad på en kvantitativ studie.  

Elevernas engelskbetyg begärdes ut genom så kallade betygskataloger där samtliga 
ämnesbetyg redovisas.  

Genom att jämföra elevernas betyg i engelska i år 9 med deras egen uppskattade 
datoranvändning undersökte vi om det fanns något samband mellan dessa två faktorer. I 
slutet av undersökningen studerades även elevernas betyg i svenska. 
                                                
3 Siffrorna är hämtade från Stockholms läns landsting (2005) 
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Trost beskriver i Enkätboken (1994) hur man bör tänka när man utformar frågeformulär. 
Detta beskrivs även i Vetenskapsteori och metod av Stensmo (2002). Följande punkter 
utgick vi från när vi konstruerade vår enkät: 

• Frågeformuläret bör inte vara för omfattande; det ska endast innehålla frågor 
som rör undersökningens huvudsyfte.  

Vi begränsade antalet frågor till 5 stycken för att resultatet endast skulle ge svar på 
det vi avsåg att undersöka, dvs. elevernas datoranvändning. 

• Frågorna bör vara enkelt och klart formulerade.  

Enkäten utformades med tanke på vår forskningsfråga och eventuella ”kringfrågor” 
sorterades bort. Enkäten provades dessutom på ett antal vana dataanvändare i 
åldrarna 13-28 år och justerades därefter. 

• Frågorna bör komma i en logisk ordning enligt ”trattekniken”; dvs. börja 
generellt för att sedan bli mer specifika.  

Vi frågade inledningsvis om eleverna använde dator utanför skoltid för att sedan gå 
in på mer detaljerade frågor om ämnet. 

• Frågorna bör vara slutna med fasta svarsalternativ.  

Vi valde att låta eleverna kryssa för de alternativ de tyckte passade bäst. I slutet av 
enkäten fanns utrymme att skriva ner eventuella övriga kommentarer, så även i 
slutet på fråga 4 och 5. 

• Frågeställningen bör hålla sig till ”en fråga per fråga”.  

Detta tog vi fasta på då vi särskiljde frågorna om tid för datoranvändningen såväl 
som frågorna kring datoraktiviteterna. 

• Formuläret bör innehålla anvisningar för hur informanterna ska svara; om man 
exempelvis får välja flera svarsalternativ ska detta anges.  

Varje fråga hade en kort svarsinstruktion. 

• Relationen mellan de tillfrågade och forskaren har stor betydelse.  

Vi tog därför några minuter i anspråk i varje klassrum för att presentera oss själva 
och enkätens syfte samt dess utformning. Detta medförde enligt vår uppfattning att 
eleverna tog undersökningen på allvar och svarade seriöst på våra frågor. 

I undersökningen deltog 94 elever i årskurs 9. 

Genomförande 

Vi inledde vår undersökning genom att ringa till de berörda skolorna för att få e-
postadresser till lärarna i årskurs 9. Efter att vi sänt ut e-post och väntat på svar i 10 
dagar valde vi att istället ta kontakt direkt med berörda lärare per telefon. Vi blev då 
inbjudna för att genomföra enkätundersökningen redan dagen efter i samtliga klasser.  

För att försäkra oss om en hög svarsfrekvens presenterade vi enkätens syfte muntligt i 
respektive klassrum innan enkäten delades ut. Eleverna fick sedan svara på frågorna 
enskilt, vilket tog ca 10 minuter/klass. Efter avslutad undersökning fick vi ta del av 
elevernas betygskataloger på respektive skolas expedition.  
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Elever och lärare tackades för sin medverkan och positiva inställning till 
undersökningen genom e-post samt en insändare till ”veckans hjältar” (se bilaga 3) i 
lokaltidningen4 (Trost, 1994).  

Materialbearbetning 
De kategorier som användes för databearbetningen valdes till största delen deduktivt. 
Materialet bearbetades genom att vi grupperade enkätsvaren efter elevernas betyg. Detta 
medförde att vi fick fyra grupper att jämföra (betygskatalogens beteckning inom 
parentes):  

1. elever med ”Betyg ej satt” (1)  

2. elever med betyg ”Godkänd” (G) 

3. elever med betyg ”Väl godkänd” (VG) 

4. elever med betyg ”Mycket väl godkänd” (MVG) 

Varje grupp delades sedan upp i flickor respektive pojkar för att kunna undersöka 
eventuella könsrelaterade skillnader. För att i möjligaste mån skydda deltagarnas 
identiteter studerades därefter inte längre några resultat på individnivå.  

Enkätsvaren sammanställdes inom respektive grupp och resultatet fördes in för statistisk 
behandling i datorprogrammet Excel. I de fall där vi kunde se skillnader, antingen via 
kön eller via betyg, redovisas resultaten genom stapeldiagram. I analysen jämförde vi 
sedan svaren inom respektive grupp såväl som mellan grupperna. 

I samband med detta kategoriserades delar av materialet om induktivt genom att vi på 
fråga 4 och 5 valde att studera kön respektive betyg separat. I analysen jämförde vi 
sedan svaren inom respektive grupp såväl som mellan grupperna. 

Tillförlitlighetsfrågor 
Enligt Stensmo (2002) betyder reliabilitet noggrannhet eller pålitlighet. Det innebär 
bland annat att en undersökning ska ge ungefär samma resultat om den upprepas. 
Validitet i sin tur står för giltighet eller överensstämmelse, dvs. att den mätmetod man 
använder faktiskt mäter det man avser att mäta.  

Enkätundersökningen innehöll endast frågor kring ämnet datoranvändning utanför 
skoltid. Enkäten provades även på ett antal försökspersoner innan undersökningen 
genomfördes för att se att den mätte det vi avsåg att mäta samt för att kontrollera att 
frågorna uppfattades likvärdigt av samtliga. Genom att använda oss av ett större antal 
informanter (94 stycken) anser vi att resultaten har god validitet. Det bör dock tilläggas 
att antalet elever inom respektive betygskategori varierar stort, vilket gör att resultaten 
inte är direkt jämförbara – exempelvis ingår endast 3 elever i betygskategori 1 (betyg ej 
satt) medan 42 elever har betyget godkänd. 

Betyg som mätverktyg är inte absoluta och har ingen garanterad överensstämmelse 
mellan olika lärares bedömning. I vår studie ingår dock betyg som satts av fem olika 
lärare på två olika skolor och vi anser därför att reliabiliteten i vår studie är god. 

                                                
4 Införd i Lokaltidningen Mitt i, 2007-04-24  
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I vår undersökning har vi medvetet valt två skolor med elever som har likartade 
socioekonomiska förutsättningar, eftersom vår studie inte är inriktad på att undersöka 
olika bakgrundsfaktorers betydelse för betygen. Det innebär att vår studie väl mäter det 
vi vill undersöka trots att våra informanter inte nödvändigtvis ska ses som ett 
representativt urval av hela populationen niondeklassare i Sverige.  

Då undersökningens syfte endast är att jämföra elevernas engelskbetyg med deras 
datoranvändning har inga andra faktorer för språkutveckling beaktats. 

Etiska aspekter 
Undersökningen har gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets fyra grundläggande 
forskningsetiska principer. Dessa rekommenderas även i Skrivhandledning för 

examensarbeten och rapporter av Hartman (2003).  

• Informationskravet 

Samtliga informanter i undersökningen deltog frivilligt efter att ha informerats om 
studiens syfte.  

• Samtyckeskravet 

Eftersom eleverna är 15 år eller äldre har vi inte begärt föräldrarnas samtycke innan 
enkätstudien genomfördes, och vi bedömer heller inte enkätens frågor som känsliga ur 
en etisk aspekt.  

• Konfidentialitetskravet  

De betygskataloger som ligger till grund för vår studie är offentliga handlingar. De 
innehåller personuppgifter, men är alla avidentifierade och används enbart som 
statistiskt underlag i vår analys. Vi gör därmed bedömningen att informanternas 
identiteter är skyddade. 

• Nyttjandekravet 

De uppgifter som används för vår studie kommer inte att användas i andra sammanhang 
än det som deltagarna informerats om. 

Efter avslutad studie avser vi att ge de deltagande skolorna återkoppling genom att låta 
dem ta del av resultaten. 
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Resultat 

Beskrivning av data 
I undersökningen används data från en enkätstudie (se bilaga 1) kring elevers 
datoranvändning som genomfördes 2007-04-11, där 92 elevsvar ingår, samt 
betygskataloger från 2006-12-21 där medverkande elevers betyg i engelska studerats. 
Elevernas betyg i svenska redovisas separat och påverkar ej senare kategorisering.  

Betygskataloger 

Av de 92 eleverna är 40 flickor och 52 pojkar. Betygen i engelska fördelar sig enligt 
följande:  

Betyg ej satt (1): 2 flickor, 1 pojke 

Betyg Godkänd (G): 20 flickor, 22 pojkar 

Betyg Väl Godkänd (VG): 13 flickor, 25 pojkar 

Betyg Mycket Väl Godkänd (MVG): 5 flickor, 4 pojkar 

 

Betygen i svenska fördelar sig enligt följande:  

Betyg ej satt (1): 0 flickor, 2 pojkar 

Betyg Godkänd (G): 15 flickor, 35 pojkar 

Betyg Väl Godkänd (VG): 22 flickor, 13 pojkar 

Betyg Mycket Väl Godkänd (MVG): 3 flickor, 2 pojkar 

 

Följande resultat presenteras i en enkätform som motsvarar den som användes i 

undersökningen. 94 elever svarade på enkäten. Den person som svarade ”nej” på fråga 

1 svarade ej på resterande frågor. 2 elever hade inte uppgivit fullständigt namn och 

räknas därför som bortfall. Ett antal elever har inte svarat på samtliga frågor
5
 men 

ingår trots det i vår undersökning, vilket innebär att antalet svar på respektive fråga 

kan variera (s.k. internt bortfall). Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

Enkätundersökning: Datoranvändning utanför skoltid 

    
1. Använder du dator utanför skoltid? 
Ange det alternativ du tycker stämmer bäst.  
 
 Ja: 91 st  Nej: 1 st 
Om du svarat nej, tackar vi för din medverkan! 

 

                                                
5 Bortfallet var störst på fråga 4 och 5, där eleverna tillfrågades huruvida de använder aktiviteten ”surfa”. 6 av 94 
elever svarade ej på dessa frågor. 
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2. Hur ofta brukar du använda dator utanför skoltid? 
Ange det alternativ du tycker stämmer bäst.  
 
 6-7 dagar/vecka: 63 st  4-5 dagar/vecka: 22 st  2-3 dagar/vecka: 6 st 
 högst 1 dag/vecka: 0 st  1-2 dagar/månad: 0 st  mera sällan: 0 st 
 
3. När du använder dator utanför skoltid, hur länge brukar du då använda den 
per dag? 
Ange det alternativ du tycker stämmer bäst.  
 
 högst 30 minuter: 2 st  30-60 minuter: 16 st  1-2 timmar: 23 st 
 2-3 timmar: 15 st  3-4 timmar: 11 st  4-5 timmar: 9 st 
 5-6 timmar: 7 st  6-7 timmar: 2 st  7 timmar eller mer: 5 st 
 
 
 
4. Vad använder du datorn till utanför skoltid?  
Ange ett svarsalternativ per aktivitet. 
  Aldrig Ibland Ofta Alltid 
 
Chatta    3 st  15 st  29 st  44 st 
Göra skolarbete  4 st  56 st  29 st  2 st 
Använda skriv/ritprogram  21 st  49 st  15 st  4 st 
 
Använda e-post   7 st   50 st  20 st  13 st 
Spela online-spel  34 st  33 st  20 st  18 st 
Spela andra datorspel  35 st  32 st  16 st  6 st 
 
Skapa musik/film etc.   51 st  23 st  24 st  4 st 
Lyssna på/ 
ladda ner musik etc.   1 st  16 st  33 st  39 st 
Titta på/ 
ladda ner film/bilder etc.   7 st  31 st  29 st  22 st 
Surfa   4 st  16 st  24 st  37 st 
Övrigt: wow: 2 st, porr: 3 st, playahead: 2 st, leta info: 1 st, shoppa: 1 st, photoshop: 1 st 
 
5. Vid vilka av dessa aktiviteter använder du engelska när du använder datorn 
utanför skoltid?  
Ange ett svarsalternativ per aktivitet. 
  Aldrig/ Ibland Ofta Alltid  
  Använder 
  ej funktion     
Chatta    20 st  48 st  20 st  2 st 
Göra skolarbete  21 st  54 st  14 st  0 st 
Använda skriv/ritprogram  47 st  24 st  9 st  7 st 
 
Använda e-post   32 st  43 st  10 st  4 st 
Spela online   38 st  24 st  14 st  21 st 
Spela andra datorspel  35 st  16 st  12 st  16 st 
 



 

 17 

Skapa musik/film etc.   48 st  20 st  19 st  5 st 
Lyssna på/ 
ladda ner musik etc.   9 st  23 st  27 st  30 st 
Titta på/ 
ladda ner film/bilder etc.   15 st  30 st  24 st  20 st 
Surfa   9 st  29 st  38 st  10 st 
Övrigt: mobilspel 1 st 
 

Sammanfattning 

Resultaten visar att alla elever utom en som ingick i undersökningen använder dator 
utanför skoltid samt att de flesta använder dator 6-7 dagar/vecka. Ingen elev uppgav att 
de använde dator mer sällan än 2 dagar/vecka. Hur länge eleverna uppgav att de 
använde datorn/dag varierade mellan mindre än 30 minuter/dag och 7 timmar eller mer. 
Det vanligaste svaret var 1-2 timmar. 

När det gällde elevernas aktiviteter vid datorn var spridningen också stor. Den aktivitet 
flest elever uppgav att de aldrig gjorde var att skapa musik/film etc. Den aktivitet flest 
elever uppgav att de alltid gjorde var att chatta, tillsammans med att lyssna på/ladda ner 
musik etc. samt att surfa.  

Eleverna fick även svara på vid vilka aktiviteter de använde engelska. Flest var de 
elever som uppgav att de alltid använde engelska när de lyssnar på/laddar ner musik etc. 
samt när de spelar online. Den aktivitet som flest angav att de aldrig använde engelska 
vid var att skapa film/musik etc. samt att använda skriv/ritprogram. 

Analys 
I följande analys kommer vi att studera de resultat som presenterades i föregående 

kapitel. Texten kommer att koppla resultatdelens olika kategorier till varandra i avsikt 

att se vilka nya mönster som framträder.  

För att ge en tydlig överblick analyseras resultaten med hänsyn till kön och betyg för 

sig, för att sedan kopplas samman. 

I undersökningen används data från en enkätstudie (se bilaga 1) kring elevers 
datoranvändning som genomfördes 2007-04-11, där 92 elevsvar ingår, samt 
betygskataloger från 2006-12-21 där medverkande elevers betyg i engelska studerats. 
Elevernas betyg i svenska redovisas separat och påverkar ej senare kategorisering.   

Av de 92 eleverna är 40 flickor och 52 pojkar.  

Betygskataloger 

Betygen i engelska för eleverna i år 9 fördelar sig enligt följande:  

Betyg ej satt (1): 2 flickor, 1 pojke 

Betyg Godkänd (G): 20 flickor, 22 pojkar 

Betyg Väl Godkänd (VG): 13 flickor, 25 pojkar 

Betyg Mycket Väl Godkänd (MVG): 5 flickor, 4 pojkar 
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Betygen i svenska fördelar sig enligt följande:  

Betyg ej satt (1): 0 flickor, 2 pojkar 

Betyg Godkänd (G): 15 flickor, 35 pojkar 

Betyg Väl Godkänd (VG): 22 flickor, 13 pojkar 

Betyg Mycket Väl Godkänd (MVG): 3 flickor, 2 pojkar 

 

Betygens tregradiga skala motsvarar följande poäng:  

G = 10 p, VG = 15 p, MVG = 20 p.  

Medelvärde engelska flickor: 12,38 Medelvärde svenska flickor: 13,50 

Medelvärde engelska pojkar: 12,98 Medelvärde engelska pojkar: 11,25 

Vår slutsats är att kön har en viss betydelse för betyget i ämnet engelska samt en 
markant betydelse för betyget i ämnet svenska. 

Följande resultat presenteras efter de frågor som användes i elevenkäten. Under varje 
fråga anges de svarsalternativ som ingick i enkäten. Svaren analyseras med hänsyn till 
elevens kön samt betyg i engelska (redovisas med förkortning). Tabeller i procentform 
används i de fall där resultaten behöver belysas ytterligare. Antalet svarande elever 
redovisas endast i de fall där detta är motiverat; i övrigt redovisas endast de slutsatser vi 
dragit utifrån materialet. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av analysen. 

Enkätundersökning: Datoranvändning utanför skoltid 

Fråga 1: Använder du dator utanför skoltid? 

Svarsalternativ:  

Ja/Nej 

Enkätsvaren visar att 91 av 92 elever uppger att de använder dator utanför skoltid. 
Eleven som svarat ”nej” på frågan är en pojke med betyget G i engelska. 

Kön: Svaren visar inga skillnader med hänsyn till kön. 

Betyg: Svaren visar inga skillnader med hänsyn till betyg. 

 
Fråga 2: Hur ofta brukar du använda dator utanför skoltid? 

Svarsalternativ:  

6-7 dagar/vecka, 4-5 dagar/vecka, 2-3 dagar/vecka, högst 1 dag/vecka, 1-2 
dagar/månad, mera sällan 

Enkätsvaren visar att ingen elev anger en användning som är mindre än 2-3 
dagar/vecka. Det vanligaste svaret är 6-7 dagar/vecka. 

Kön: 26 av de 40 flickorna och 37 av de 52 pojkarna svarade 6-7 dagar/vecka. Svaren 
visar alltså inga signifikanta skillnader med hänsyn till kön. Detta gäller samtliga 
svarsalternativ. 

Betyg: Bland de 63 elever som svarade 6-7 dagar/vecka fördelar sig betygen enligt 
följande:  

Betyg 1: 3 st av 3 möjliga 
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Godkänd: 27 st av 42 möjliga 

Väl Godkänd: 27 st av 38 möjliga 

Mycket Väl Godkänd: 6 st av 9 möjliga 

Svaren visar inga signifikanta skillnader med hänsyn till betyg oavsett svarsalternativ. 

Fråga 3: När du använder dator utanför skoltid, hur länge brukar du då använda 
den per dag? 

Svarsalternativ:  

högst 30 minuter, 30-60 minuter, 1-2 timmar, 2-3 timmar, 3-4 timmar, 4-5 timmar, 5-6 
timmar, 6-7 timmar, 7 timmar eller mer. 

Enkätsvaren visar att den tid eleverna uppgav varierade stort. Samtliga tidsintervaller 
från svarsalternativen används av båda könen, däremot inte av samtliga 
betygskategorier. 4 pojkar och 1 flicka uppger en användning på över 7 timmar/dag.  

För att tydliggöra resultaten i diagrammet nedan har vi minskat antalet svarsalternativ 
genom att sammanföra 2 eller 3 tidsintervaller. 

Fråga 3: När du använder dator utanför skoltid, 
hur länge brukar du då använda den per dag?
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Diagram 1: Användningsfrekvens 

Kön: Av tabellen framgår att de flesta flickor (31 av 40) uppger att de använder datorn 
högst 3 timmar/dag utanför skoltid. Bland pojkarna uppger hälften att de använder 
datorn 3 timmar eller mer/dag utanför skoltid. Här kan konstateras en skillnad i den tid 
eleverna uppger för sin datoranvändning beroende av kön. 

Betyg: Samtliga elever som uppgett att de använder datorn högst 1 timme/dag återfinns 
inom kategorierna G samt VG. Elever med betyg 1 står för en högre datoranvändning 
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(100 % uppger 5 timmar eller mer) än elever med betyg MVG (15 % uppger 5 timmar 
eller mer). Utifrån detta kan vi inte dra slutsatsen att den tid eleven spenderar vid datorn 
utanför skoltid påverkar betygen i engelska. 

Fråga 4: Vad använder du datorn till utanför skoltid? 

Svarsalternativ:  

aldrig/ibland/ofta/alltid 

chatta, göra skolarbete, använda skriv/ritprogram, använda e-post, spela online-spel, 
spela andra datorspel, skapa musik/film etc., lyssna på/ladda ner musik etc., titta 
på/ladda ner film/bilder etc., surfa, övrigt 

Kön: Enkätsvaren visade skillnader i hur eleverna svarade beroende av kön i vissa 
aktiviteter. Dessa redovisas i nedanstående diagram. De aktiviteter som endast visade på 
marginella skillnader mellan könen (göra skolarbete, använda skriv/ritprogram, använda 
e-post, lyssna på/ladda ner musik etc., titta på/ladda ner film/bilder etc., surfa, övrigt) 
har uteslutits ur diagrammet. 

Fråga 4: Vad använder du datorn till 
utanför skoltid?
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Diagram 2: Val av aktivitet beroende av kön 

Diagrammet visar att bland flickorna uppger 59 % att de alltid chattar när de använder 
datorn utanför skoltid. Motsvarande siffra för pojkarna är 39 %.  

65 % av flickorna uppger att de aldrig spelar online-spel, medan endast 16 % av 
pojkarna uppger samma sak. Hela 32 % av pojkarna säger att de alltid spelar online, 
mot endast 5 % av flickorna.  
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För svarsalternativet ”spela andra datorspel” är resultaten ungefär de samma, med 
undantag av att färre, såväl pojkar som flickor, anger att de alltid spelar andra datorspel. 

Hela 67 % av flickorna uppger att de aldrig skapar musik/film etc., medan endast 2 % 
säger att de alltid gör det. Bland pojkarna är det endast 43 % som säger att de aldrig 
skapar film/musik etc. 6 % uppger att de alltid gör det.  

Resultaten visar att det finns en skillnad i vilka aktiviteter eleverna väljer beroende på 
kön. 

Betyg: Resultaten visar endast små skillnader i hur eleverna svarat beroende av 
betygskategori. Det flest elever uppger att de gör ibland, ofta eller alltid är att chatta. 
Betygsfördelningen för detta svarsalternativ illustreras i nedanstående diagram. 

 

Fråga 4: Elevers användning av chat
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Diagram 3: Användning av chat beroende av betyg 

Diagrammet visar att elever med betyg 1 i högst utsträckning svarar att de alltid chattar 
när de väljer aktivitet vid datorn. Elever med VG chattar minst.  

Vi kan inte se något samband mellan vilka aktiviteter man väljer vid datorn eller i 
vilken utsträckning man gör dem och betygen i engelska. 

Fråga 5: Vid vilka av dessa aktiviteter använder du engelska när du använder 
datorn utanför skoltid? 

Svarsalternativ:  

aldrig/ibland/ofta/alltid/använder ej funktion 

chatta, göra skolarbete, använda skriv/ritprogram, använda e-post, spela online-spel, 
spela andra datorspel, skapa musik/film etc., lyssna på/ladda ner musik etc., titta 
på/ladda ner film/bilder etc., surfa, övrigt 
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Kön: Inom ett antal svarsalternativ (göra skolarbete, använda skriv/ritprogram, lyssna 
på/ladda ner musik etc., surfa, övrigt) finns inga större skillnader mellan könen. Dessa 
har uteslutits ur nedanstående diagram. Svarsalternativen ”aldrig” samt ”använder ej 
funktion” har båda räknats som svarsalternativet ”aldrig”. 

Fråga 5: Vid vilka av dessa aktiviteter använder 
du engelska när du använder datorn utanför 
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Diagram 4: Användning av engelska beroende av aktivitet samt kön 

Diagrammet visar att hela 38 % av pojkarna uppger att de ofta eller alltid chattar på 
engelska. Motsvarande siffra för flickorna är endast 7 %.  

64 % av flickorna uppger att de använder engelska när de e-postar ibland och endast 7 
% att de gör det alltid/ofta. Bland pojkarna uppger hela 23 % att de gör det alltid/ofta. 

61 % av flickorna uppger att de aldrig använder engelska när de spelar online-spel, 
medan endast 17 % av pojkarna uppger samma sak. Ingen flicka säger sig använda 
engelska alltid vid online-spel medan 43 % av pojkarna gör det. 

80 % av flickorna och 25 % av pojkarna uppger att de aldrig använder engelska när de 
spelar andra datorspel. Ingen av flickorna men 33 % av pojkarna uppger att de alltid 
använder engelska när de spelar datorspel. 

När man skapar film/musik etc. uppger 68 % av flickorna men endast 41 % av pojkarna 
att de aldrig använder engelska. 10 % av flickorna säger att de gör det alltid/ofta och 
hela 39 % av pojkarna uppger samma sak. 
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23 % av flickorna och 12 % av pojkarna uppger att de aldrig använder engelska när de 
tittar på/laddar ner film/bilder etc. 32 % av flickorna och hela 61 % av pojkarna uppger 
att de alltid/ofta gör det. 

Vid en undersökning av hur många aktiviteter eleverna uppger att de använder engelska 
till framkom ytterligare skillnader mellan könen. 

Antal aktiviteter i genomsnitt som eleven angett att den 
ofta/alltid använder engelska vid

0

1

2

3

4

5

6

7

pojkar flickor

betyg 1

godkänd

väl godkänd

mycket väl godkänd

 
Diagram 5: Antal aktiviteter i genomsnitt 

Diagrammet visar att pojkar i genomsnitt uppger att de använder engelska betydligt mer 
än flickor. Pojkarnas svarsfrekvens ligger på 4,28 aktiviteter/elev. Motsvarande siffra 
för flickorna är 1,87 aktiviteter/elev. 

Resultaten visar att flickor använder engelska mest när de chattar, använder e-post samt 
när de tittar på/laddar ner film/bilder etc. Pojkarna använder engelska mest när de spelar 
online-spel eller andra datorspel samt när de tittar på/laddar ner film/bilder etc. Vår 
slutsats är att elevernas användning av engelska vid olika datoraktiviteter skiljer sig åt 
beroende av kön.  

Det finns även markanta skillnader i hur mycket eleverna uppger att de använder 
engelska vid datorn beroende av kön. Vår slutsats är att pojkarna i undersökningen 
uppger att de använder engelska betydligt mer än flickorna. 

Betyg: Ingen av eleverna med betyg 1 uppger att de alltid använder engelska när de 
chattar, gör skolarbete, använder skriv/ritprogram, använder e-post, skapar musik/film 
etc. samt surfar. De aktiviteter där de använder engelska mest är lyssna på/ladda ner 
musik etc. samt surfa. 

Elever med betyg G använder engelska i ungefär lika hög utsträckning (ca 5 %) när de 
chattar, gör skolarbete, använder skriv/ritprogram, använder e-post, spelar andra 
datorspel samt skapar film/musik etc. Något fler använder engelska när de spelar online-
spel eller surfar. Flest (ca 20 %) använder engelska när de lyssnar på/laddar ner musik 
eller tittar på/laddar ner film/bilder etc. 
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Elever med högre betyg (VG eller MVG) använder engelska i ungefär lika hög 
utsträckning som eleverna med lägre betyg (G). VG- samt MVG-eleverna chattar något 
mer men gör något mindre skolarbete på engelska. Elever med betyget VG använder 
engelska när de e-postar mindre än G- och MVG-eleverna. MVG-elever surfar mer på 
engelska. 

Elevernas svar skiljer sig mindre mellan betygen än mellan könen men skillnader finns. 
Antal aktiviteter i genomsnitt som eleven angett att den alltid/ofta använder engelska 
vid kan beskrivas med följande siffror: 

Betyg ej satt (1): 3, 0 aktiviteter/elev 

Godkänd (G): 3,04 aktiviteter/elev 

Väl Godkänd (VG): 3,42 aktiviteter/elev 

Mycket Väl Godkänd (MVG): 3,77 aktiviteter/elev 

Vår slutsats är att undersökningen tyder på att datoranvändning på engelska har ett 
samband med elevernas betyg i engelska. 

Sammanfattning 

Resultaten visar att alla elever utom en som ingick i undersökningen använder dator 
utanför skoltid. De flesta använder den 6-7 dagar/vecka, oavsett kön eller betyg. De 
flesta flickorna använder dator högst 3 timmar/dag medan de flesta pojkarna använder 
den mer än 3 timmar/dag. Elever med betyg 1 uppger en högre användning/dag än 
elever med MVG. Vi kan konstatera att pojkarna i undersökningen använder dator mer 
än flickorna. Vi har inte kunnat påvisa några samband mellan den tid eleverna ägnar åt 
datoraktiviteter och elevernas betyg. 

Flickorna i undersökningen chattar mer än pojkarna. Pojkar chattar däremot mer på 
engelska. Pojkar spelar online-spel och andra datorspel i mycket högre utsträckning än 
flickor och använder då också mer engelska. Pojkar skapar oftare musik/film än flickor. 
Generellt sett uppger pojkar att de använder mer engelska vi datoranvändningen än vad 
flickorna uppger, och de har i genomsnitt högre betyg i engelska än flickorna. Vi kan 
inte se något samband mellan vilka aktiviteter man väljer vid datorn eller i vilken 
utsträckning man gör dem och betygen i engelska. Däremot kan vi konstatera att ju fler 
av dessa aktiviteter som genomförs på engelska, ju högre betyg har eleven. Detta 
samband är särskilt tydligt för pojkarna. 
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Diskussion 

Vi har i vår studie studerat de samband som finns mellan elevers datoranvändning 
utanför skoltid och deras betyg, i första hand betygen i engelska, men även betygen i 
svenska. Resultatet grundas på de uppgifter eleverna själva lämnat om sin 
datoranvändning samt de betygskataloger som respektive skola låtit oss ta del av.  

Under arbetet med studien har vi många gånger fått förklara, och i vissa fall försvara, 
undersökningens syfte och upplägg. Varför har vi bara studerat datoranvändningens 
effekter på språkbetygen, och inte exempelvis hälsoeffekter eller sociala aspekter? Hur 
kan vi vara säkra på att det är just datoranvändningen som påverkar betygen och inte 
något annat? Om nu undersökningen visar ett samband mellan hög datoranvändning och 
höga betyg, är det verkligen ett resultat som vi vill att ungdomarna ska ta del av? Är inte 
det att uppmana till ännu mer stillasittande? 

Svaret på ovanstående frågor är att vi är de första att påpeka att vår undersökning 
varken täcker in alla faktorer som kan påverka ungdomarnas språkutveckling eller alla 
faktorer som kan påverka betygen. Vi har heller inte undersökt alla eventuella effekter 
som datoranvändningen kan ha, utan har valt att fokusera på just språkaspekten. Vår 
förhoppning är att de resultat vi kunnat påvisa ska bidra till att man på ett bättre sätt tar 
till vara ungdomarnas egna intressen i undervisningen. Här kan också nämnas att våra 
egna förutfattade meningar fått sig en törn; att elever kan spendera över 7 timmar om 
dagen vid datorn och ändå ha betyget MVG var ingenting vi hade räknat med. Dessa 
resultat överensstämmer inte heller med de internationella studier som bl.a. Åman 
(2006) hänvisar till, där goda elevresultat är beroende av en noga avvägd 
datorkonsumtion.  

De ungdomar som ingick i undersökningen kom från ett upptagningsområde med 
likartade, goda, sociala och ekonomiska förutsättningar. Detta har naturligtvis påverkat 
resultaten. Om vi gjort vår enkät i ett annat upptagningsområde hade vi kanske fått ett 
helt annat resultat. Alla elever utom en uppgav exempelvis att de använde dator utanför 
skoltid. De flesta använde den i stort sett varje dag och till flera olika aktiviteter. Detta 
förutsätter i de allra flesta fall att eleverna har tillgång till dator i hemmet, och i de 
områden där studien genomfördes finns det goda ekonomiska förutsättningar för detta.  

Den metod som användes för vår studie var en empirisk kvantitativ enkätstudie i 
kombination med en statistisk undersökning av elevernas betyg i engelska och svenska. 
Fördelarna med dessa metoder är att de på ett övergripligt och värderingsfritt sätt visar 
på de samband vi velat belysa utan att ta hänsyn till personliga tolkningar från 
informanter eller oss själva. Nackdelarna är att vi endast kan konstatera att ett samband 

finns, utan någon möjlighet att undersöka dess bakomliggande orsaker. Studien hade 
naturligtvis även vunnit på att genomföras i en större skala; resultaten hade haft högre 
tillförlitlighet om elevunderlaget varit mer omfattande.   

Uppsatsens huvudfråga var: ”Kan man se samband mellan, d.v.s. positiva eller negativa 
effekter på, betygen i engelska hos elever i år 9 och deras datoranvändning utanför 
skoltid?” Denna fråga anser vi oss nu kunna besvara. Vi kan se ett samband mellan 
datoranvändningen och betygen hos ungdomarna i undersökningen, och dessa effekter 
är enligt vår studie positiva.  Resultaten pekar dock mot att datoranvändning i sig inte är 
det som ger effekt; eleverna måste utföra aktiviteter på engelska för att det ska ha 
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betydelse för deras engelskbetyg. Ju fler aktiviteter på engelska eleverna uppger att de 
använder, desto högre betyg har de.  

Denna huvudfråga ledde oss även till tre delfrågor. Den första var: ”Finns det några 
skillnader mellan flickors och pojkars datoranvändning och deras mätbara 
språkkunskaper?” Våra resultat visar inte helt oväntat att det finns stora skillnader 
mellan könen. Pojkars snitt för hur många aktiviteter på engelska de använder är högre 
än flickors. Pojkars snittbetyg i engelska är högre än flickors. Pojkars betyg i engelska 
följer hur många aktiviteter de använder på engelska. Flickors betyg i engelska följer 
inte hur många aktiviteter de använder på engelska. Pojkars och flickors aktiviteter vid 
datorn är olika. 

Vår andra delfråga var: ”Vilken typ av datoranvändning har dessa effekter?” Elevernas 
enkätsvar visade att det inte hade någon betydelse vilken aktivitet de valde, om de 
exempelvis spelade online eller gjorde något annat, endast huruvida aktiviteten 
genomfördes på engelska eller inte.  

Vår tredje och sista delfråga var: ”Hur lång tid framför datorn motsvarar dessa 
resultat?” Här kunde vi inte påvisa några samband mellan den tid eleverna använde 
datorn utanför skoltid och deras betyg. MVG-elever angav att de satt allt mellan 30 
min/dag till över 7 timmar/dag; detsamma gjorde eleverna i övriga betygskategorier.  

Vad kan då dessa resultat bero på? Om vi väljer att analysera våra slutsatser ur ett 
konstruktivistiskt perspektiv kan vi tolka det som att de elever som använder datorn 
utanför skoltid konstruerar sin egen kunskap. De styr själva över sitt lärande och har en 
hög motivation till att lära sig mer inom sin intressesfär. Detta leder till ett effektivare 
lärande än i en situation där läraren är den som besitter all ämneskunskap.  

De könsrelaterade skillnader vår studie visar på kan ur detta perspektiv förklaras genom 
att verkligheten inte är helt objektiv och materiell, utan också immateriell och 
intersubjektiv. Denna sociala konstruktion innebär att det vi upplever som verkligt är 
det som blir verkligt. Flickor och pojkars möjligheter till utveckling är olika eftersom vi 
uppfattar dem som olika – inte nödvändigtvis för att detta är verkligheten. Kanske är det 
också rimligt att anta att könens intressen skiljer sig åt. 

Om vi istället anlägger ett progressivt synsätt kan elevernas inlärning via datorerna ses 
som en verklig kunskap, en funktionell kompetens som formas efter elevens egna 
behov. Eftersom pojkar och flickor väljer olika aktiviteter vid datorn kan vi enligt detta 
perspektiv anta att de har olika behov att fylla. Eftersom inlärningen sker utanför skoltid 
uppfattas den inte heller som ämnesbunden eller isolerad från omvärlden, utan mer som 
ett verktyg för att hantera – och förgylla - verkligheten. Detta perspektiv ligger även väl 
i linje med det Hernvall (2003) diskuterar i barn@com; barnet är en aktiv konstruktör av 
sin egen förståelse. 

Svagheten i såväl det konstruktivistiska som det progressiva synsättet är enligt vår 
mening att de bygger på en aktiv medverkan från eleven. En motiverad elev kan nå 
mycket långt, medan en elev utan denna motivation riskerar att helt stanna, eller till och 
med gå tillbaka, i sin kunskapsutveckling. 

Resultaten kan även ses ur ett behavioristiskt perspektiv. Datorn fungerar då som en 
överförare av kunskap, utan de fel och tillkortakommanden som en mänsklig lärare 
otvivelaktigt har. Eleven har dessutom fördelen av att ha ”läraren” för sig själv, vilket 
ger möjlighet till omedelbar personlig respons. Detta motsvarar en optimal 
lärandesituation. Lärandet skulle enligt detta synsätt vara ett resultat av elevens respons 
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på specifika stimuli, och på den belöning/bestraffning eleven får som en konsekvens av 
detta beteende.  

Skillnader mellan vilka aktiviteter könen väljer vid datorn skulle då kunna förklaras 
genom att pojkar och flickor reagerar olika på samma stimuli; traditionellt brukar man 
enligt Heintz (1997) tala om att pojkar intresserar sig för datorn som sådan, exempelvis 
för programmering, medan flickor använder den som ett medel att nå andra mål. Olika 
stimuli leder till olika responser, vilket i sin tur ger olika resultat. Fördelen med att 
arbeta behavioristiskt kan vara att alla elever får samma möjligheter till inlärning, 
oavsett motivation eller egen drivkraft. Nackdelen är att den kunskap som ges ofta 
syftar till att eleven ska klara av sina skolämnen snarare än att ge användbara 
kunskaper. Synen på eleven som passiv mottagare känns också förlegad.   

Även om elevernas val av aktiviteter inte hade något tydligt samband med deras betyg 
kunde vi se en tydlig könsskillnad. Pojkar spelar online-spel och andra datorspel mest. 
De uppger även att de använder engelska i mycket högre utsträckning än flickorna. 
Flickor chattar mest, och då oftast på svenska. Vi tolkar det som att det finns ett 
samband mellan dessa olikheter och elevernas betyg; pojkarna, som använder mer 
engelska, har högre betyg i detta ämne, medan flickorna, som mest använder svenska, 
har markant högre svenskbetyg.  

Vad som orsakar dessa könsskillnader ligger inte inom vårt forskningsområde, men vi 
vill ändå uppmana till uppmärksamhet inför fenomenet. När skillnaderna leder till olika 
betyg måste vi se hur vi kan överbrygga dem. Här har många förskolor kommit längre 
än samhället i stort. I en intervju av Ahlsén (2005) säger barnskötare Ingrid Stenman:  

– Det finns en föreställning om att det är flickorna som vinner på jämställdhet. Men killarna är 
också vinnare. De lär sig att kommunicera och samarbeta. [---] Det handlar inte om att vi ska 
förändra barnen. Det är vi som ska ändra våra förväntningar på dem. Vi tar inte bort något, vi 
tillför. Vi ger dem möjligheten att använda hela sin kapacitet. (Ur DN, 2005-10-11) 

Under arbetet med denna uppsats har vi funderat mycket kring vad sambanden mellan 
datoranvändning, kön och språkutveckling egentligen beror på. Vad är hönan och vad är 
ägget? Det framstår som rimligt att anta att eleverna tillägnar sig språkkunskaper genom 
att använda språket mer i sin datoranvändning. Å andra sidan framstår det som lika 
rimligt att de elever som redan har starka språkkunskaper har lättare att välja aktiviteter 
som kräver detta. Samtidigt kan vi se att pojkar och flickor skiljer sig åt såväl i val av 
aktiviteter som i betyg. Med andra ord kan vi konstatera att ett samband finns, men inte 
vad det beror på eller vad som orsakat vad. 

Andraspråksutveckling är beroende av många faktorer; många fler än vi har möjlighet 
att undersöka inom ramen för denna uppsats. Den största utvecklingen sker enligt bl.a. 
Ahlsén & Allwood (1995) under skolåren, inom såväl uttal som grammatik och 
användning. De barn/ungdomar som ägnar flera timmar extra varje dag till att använda 
engelska vid datorn mångdubblar därmed den undervisningstid som skolan kan erbjuda 
inom ämnet, och det känns inte allt för långsökt att anta att detta ger resultat. Ofta hittar 
man dock uttalanden som pekar mot en skepsis till den nya tekniken. Följande citat av 
Åman (2006) är hämtat från Dagens Nyheters ledarsida: 

Problemet är inte bara att det finns elever som tappar kontrollen och förhåller sig till datorn som 
missbrukaren till sin drog. Skolor som väljer att ofta låta eleverna använda datorer, exempelvis 
till att inhämta information via Internet, väljer inte bara en metod. De väljer också bort andra 
arbetssätt, som kanske verkar lite mossigare men ger eleverna mer. 

Att tid med en bok eller i dialog med en lärare byts mot tid framför en skärm kan möjligen kallas 
modernisering – men inte framsteg. (Ur DN 2006-05-06) 
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Vi kan även konstatera att en hel del av den litteratur vi tagit del av beskriver 
vuxenvärldens avståndstagande från barn och ungdomars datoranvändning. Vuxna är 
rädda för att datoranvändningen bl.a. ska leda till övervikt, social isolering, 
passivisering och försämrade skolresultat. Fast (2007) m.fl. tillskriver detta fenomen till 
vuxenvärldens rädsla för sådant de inte behärskar; inom detta område är det 
ungdomarna som är experter medan de vuxna känner sig otillräckliga. Genom samtal 
med äldre släktingar har vi förstått att detta inte är något nytt fenomen, och att samma 
diskussioner kunde höras ett par generationer tillbaka då ungdomar började läsa 
skönlitteratur för nytta och nöje.  

Vi anser att synen på barn och lärande måste utvecklas i takt med det övriga samhället, 
och att framförallt skolan har mycket att tjäna på att se till datoranvändningens 
möjligheter istället för dess risker. Även i klassrum där datorer nyttjas i undervisningen 
begränsas ofta dess användning till det allra mest basala. Säljö (2001) påpekar att 
datorer ofta ses som antingen skola eller fritid, nytta eller nöje, men sällan som en 
möjlighet att kombinera de båda. Vår undersökning tyder dock även på att elevernas 
inlärning sträcker sig utanför klassrummets väggar och att de följaktligen kan 
kombinera det de tycker är roligt med ett inhämtande av kunskap. Allt som kan stärka 
elevernas språkutveckling bör enligt vår åsikt beaktas. 

Vår studie visar på att datoranvändning kan ha ett samband med högre språkbetyg. 
Detta resultat går delvis emot det som Svikovic (2006) visade i sin studie, där det var de 
lågpresterande eleverna som stod för den största datoranvändningen. Svagheten i 
Svikovics studie, vilket den delar med vår, är dock att slutsatserna vad gäller denna 
betygskategori bygger på ett mycket litet elevunderlag. Viss försiktighet då siffrorna 
tolkas kan därför vara att rekommendera. 

Ytterligare ett viktigt område som vår uppsats gränsar till är vad lärare tar hänsyn till 
när de sätter betyg. Att bedömningar görs på olika sätt trots att de grundar sig på samma 
kursplaner är bara att konstatera. I den litteratur som vi tagit del av framgår det att lärare 
behöver ett så brett underlag som möjligt när de gör sina bedömningar för att betygen 
ska bli mer likvärdiga. Vår förhoppning är att en ökad kunskap om vad eleverna gör på 
sin fritid kan bidra till detta underlag, och på så sätt verka mot ett rättvisare 
bedömningssystem.  

I Lpo 94 betonas vikten av att lärare tar hänsyn till elevernas lust att lära, deras egna 
intressen samt den kommunikativa funktionen av språket som uppstår i mötet mellan 
individer. Denna lust kan enligt vår mening på ett enkelt sätt tillvaratas i samspelet 
mellan lärare och elever om viljan finns.  

Slutsatser 
Bland de ungdomar som ingick i undersökningen kunde vi konstatera vissa tendenser. 
Många faktorer har naturligtvis spelat en roll för dessa resultat. Uppsatsens syfte är 
endast att studera de samband som finns mellan datoranvändning, betyg och kön. För 
ungdomarna i vår studie ser dessa samband ut på följande sätt: 

• Pojkars snittbetyg i engelska är högre än flickors. 

• Flickors snittbetyg i svenska är betydligt högre än pojkars. 

• Pojkars snitt för hur många aktiviteter på engelska de använder är högre än 
flickors, oberoende av betyg. 
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• Pojkars betyg i engelska följer hur många aktiviteter de använder på engelska; ju 
högre betyg de har, ju fler aktiviteter på engelska. 

• Flickors betyg i engelska följer inte hur många aktiviteter de använder på 
engelska. 

• Pojkars och flickors aktiviteter vid datorn är olika, oberoende av betyg. 

• Pojkar spelar online-spel och andra datorspel mest.  

• Flickor chattar mest.  

• De flesta eleverna använder datorn nästan varje dag oberoende av kön och 
betyg.  

• Pojkar sitter mer än 3 h/dag. Flickor sitter kortare än 3 h/dag. Betygen påverkas 
inte av tiden vid datorn. 

Resultaten kan ses ur olika teoretiska perspektiv. Sett genom ett konstruktivistiskt 
perspektiv kan vi konstatera att elever som använder mycket engelska vid datorn 
konstruerar en egen kunskap, genom att styra över sin inlärning. Dessa elever har också 
högre betyg enligt vår studie. Flickor och pojkar kan antas ha olika intressen vilket leder 
till att de motiveras att lära sig olika saker, vilket förklarar de könsrelaterade 
skillnaderna.  

Det progressiva perspektivet ser inlärning som ett resultat av individens behov. Dessa 
kan skilja mellan könen; det eleven vill och behöver lära sig resulterar i användbar 
kunskap. Eftersom eleverna upplever datoranvändning som både nödvändig och 
lustbetonad ökar deras motivation till inlärning, vilket kan resultera i högre betyg.  

Ur ett behavioristiskt perspektiv motsvarar datorn den optimala inlärningssituationen. 
En inlärning som bygger helt på omedelbar respons på de stimuli som ges resulterar i 
högre betyg. Skillnader mellan könen kan enligt detta synsätt antas bero på att flickor 
och pojkar reagerar på olika sätt. 

Avslutningsvis vill vi återknyta till uppsatsens bakgrund. Vår forskningsfråga föddes ur 
en konversation med en 13-årig pojke som enligt sin mamma spenderar alltför mycket 
tid vid datorn. Han var själv övertygad om att detta skulle ge honom högre betyg i 
engelska.  

Vi kan nu motvilligt konstatera att våra resultat pekar mot att han har rätt.  

Betydelse 
Den kunskap som denna studie medfört har för oss inneburit att vår syn på 
datoranvändning har förändrats. Vår erfarenhet är att det är en allmänt spridd 
uppfattning att för mycket stillasittande framför skärmen kan få negativa konsekvenser, 
på elevernas betyg såväl som på deras övriga utveckling. Vår undersökning visar inga 
sådana samband. Faktum är att de visar på rakt motsatta effekter inom det 
kunskapsområde vi studerat. 

Vi vill samtidigt påpeka att det behövs ytterligare studier inom området för att fastslå 
resultatens relevans. Ett större elevunderlag, elever från olika socioekonomiska 
bakgrunder och så vidare skulle kunna visa på andra resultat, vilket måste tas i 
beaktande när studiens betydelse diskuteras. 
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Vi anser framförallt att vår studie kan bidra till att lärare och andra vuxna får möjlighet 
att diskutera datoranvändningens effekter utifrån ett positivt synsätt. Då studien pekar 
på att höga betyg och hög datoranvändning har ett samband anser vi det naturligt att 
även skolan förändrar och anpassar sina metoder efter detta.  

Reflektion över forskningsprocessen 
Arbetet med denna uppsats inleddes med att vi upprättade en tidsplan. I samband med 
detta beslutade vi att vi skulle arbeta med uppsatsen på heltid redan från början, samt att 
vi skulle börja genom att söka litteratur på varsitt håll. Alla övriga delar av processen 
skulle genomföras gemensamt, så även författandet av själva texten, för att vi båda 
skulle ha samma insyn i det som studien resulterade i. Det medförde att vi redan från 
dag ett hade en tydlig strategi för hur undersökningen skulle genomföras. Framförallt 
har vi hela tiden haft tillgång till varandras tankar, vilket har underlättat det praktiska 
arbetet betydligt. De kunskaper vi inte hade från början, exempelvis kring hur 
databearbetningsprogrammet Excel är uppbyggt, har vi med gemensamma krafter 
tillägnat oss under resans gång.  

En stor del av arbetet med databehandlingen har fått omstruktureras ett otal gånger, då 
resultaten har visat sig oanvändbara och diagrammen omöjliga att avläsa.  

Enkäten utformades efter alla konstens regler och testades dessutom i liten skala innan 
vi gick ut till skolorna. Trots detta visade det sig när vi sammanställde resultaten att det 
var ett oväntat internt bortfall på en fråga6. Orsaken till detta får antas vara enkätens 
utformning, där svarsalternativet ”surfa” kunde tolkas som att det hörde samman med 
alternativet ”övrigt” (se bilaga 1). 

Det material vi haft tillgång till har gång efter gång lyckats överraska oss. Så snart vi 
trott oss ”veta” något har en ny genomgång lett till nya insikter. Detta har medfört att vi 
ständigt under projektets gång känt en ny vetgirighet och entusiasm inför vad dagens 
resultat skulle leda oss fram till. 

Nya frågor 
Under arbetet med denna studie har vi haft en tydlig målsättning, där vi ständigt har 
strävat efter att besvara vår forskningsfråga. Detta har medfört att vi medvetet valt bort 
alla de intressanta sidospår som osökt dykt upp. Vi kan dock inte avhålla oss från att 
spekulera kring vad, inom samma område, man skulle kunna undersöka om tiden och 
resurserna fanns. 

• Kvalitativa studier med resultaten från denna undersökning som grund. Hur 
anser eleverna att deras datoranvändning påverkar betygen?  

• Djupintervjuer eller fokusgrupper med ämneslärare. Hur används elevernas 
kunskaper? Hur värderas dessa kunskaper av lärarna/betygssättarna? 

• Undersökning av orsakssambandet. Använder eleverna mer engelska vid datorn 
för att de redan har en god språkkunskap eller utvecklas språket av att de 
använder datorn? 

                                                
6 Bortfallet utgörs av 6 (av 94) elever som inte besvarat huruvida de använder aktiviteten ”surfa” på fråga 4 och 5. 
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I analysen har vi även kunnat konstatera stora skillnader mellan könen. Det ligger inte 
inom ramen för denna uppsats att spekulera i vad dessa skillnader beror på. Det skulle 
dock vara såväl intressant som användbart att klargöra orsakerna, för att i ett senare led 
kunna arbeta för att överbrygga dem. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätundersökning: Datoranvändning utanför skoltid 

    
 
Namn: ____________________________ 
 
 
1. Använder du dator utanför skoltid? 
Ange det alternativ du tycker stämmer bäst.  
 
 Ja   Nej 
 

Om du svarat nej, tackar vi för din medverkan! 

 

 

2. Hur ofta brukar du använda dator utanför skoltid? 
Ange det alternativ du tycker stämmer bäst.  
 
 6-7 dagar/vecka  4-5 dagar/vecka  2-3 dagar/vecka 
 
 högst 1 dag/vecka  1-2 dagar/månad  mera sällan 
 
 
3. När du använder dator utanför skoltid, hur länge brukar du då använda den 
per dag? 
Ange det alternativ du tycker stämmer bäst.  
 
 högst 30 minuter  30-60 minuter  1-2 timmar 
 
 2-3 timmar  3-4 timmar  4-5 timmar 
 
 5-6 timmar  6-7 timmar  7 timmar eller mer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs! Enkäten fortsätter på nästa sida! 
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4. Vad använder du datorn till utanför skoltid?  
Ange ett svarsalternativ per aktivitet. 
   Aldrig Ibland Ofta Alltid 
 
Chatta        
Göra skolarbete      
Använda skriv/ritprogram      
 
Använda e-post       
Spela online-spel      
Spela andra datorspel      
 
Skapa musik/film etc.       
Lyssna på/ladda ner musik etc.      
Titta på/ladda ner film/bilder etc.      
 
Surfa       
Övrigt ________________________     
 
 
5. Vid vilka av dessa aktiviteter använder du engelska när du använder datorn 
utanför skoltid?  
Ange ett svarsalternativ per aktivitet. 
   Aldrig/ Ibland Ofta Alltid           
   Använder  
   ej funktion                       
Chatta        
Göra skolarbete      
Använda skriv/ritprogram     

  
Använda e-post       
Spela online-spel      
Spela andra datorspel      
 
Skapa musik/film etc.       
Lyssna på/ladda ner musik etc.      
Titta på/ladda ner film/bilder etc .   

  
Surfa       
Övrigt ____________________  
 
 
6. Övrig kommentar 
Är det något vi har glömt, så skriv gärna här! 
 
 
Tack för din medverkan!  /Angelica och Catrin 
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Bilaga 2 

Daglig användning av Internet uppdelat på kön, samtliga och ålder 

 
Procent, avser första kvartalet 2006 
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Bilaga 3 

Insändare till lokaltidningen Mitt i (publicerad 2007-04-24). 

(Skolornas namn är ändrade för att skydda elevernas identiteter.) 

 

Veckans hjälte 

Veckans hjältar är alla elever och lärare i år 9 på x-skolan och y-skolan. Ni ställde upp 
med kort varsel när vi behövde genomföra en enkät om elevernas datoranvändning till 
vår C-uppsats. Tack till er alla för ett fantastiskt trevligt bemötande! 

Catrin och Angelica, lärarstudenter 
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