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Abstract 
 
Today we have a number of technical teaching aids that are meant to help students in 
their studies. One of these aids that have been developed lately is a wireless network. 
In this paper we have brought up and tried to explain the attitude towards wireless 
network among students. This has further been intended to be used in research and 
continued development in this area. The study is based on a quantitative research with 
follow-up supplementary qualitative interviews by students that are studying on the IT 
– university in Gothenburg. In the study we have also tried to describe the working 
environment on two different schools, one school that doesn’t have a wireless network 
and one school that have a wireless network. The conclusions we found in the study 
was that the student’s attitude were in favour to work with the wireless network. 
However this attitude has in the study been proved to be based on many factors and not 
just the wireless network. Also these other factors have been brought up in this paper.  
 
Sammanfattning 
 
Det finns idag en rad olika tekniska hjälpmedel som är till för att underlätta för 
studenter och deras studier. Ett utav dessa hjälpmedel som utvecklats på senare tid är 
trådlöst nätverk. I denna uppsats har vi tagit upp och försökt förklara inställningen till 
trådlöst nätverk hos studenter. Detta har vidare varit tänkt att kunna användas som 
forskningsunderlag och fortsatt utvecklingen inom området. Studien har baserats på en 
kvantitativ undersökning med uppföljande kvalitativa kompletterande intervjuer av 
studenter som läser på IT – universitet i Göteborg. I studien har vi även försökt skildra 
arbetsmiljöerna på två olika skolor, en skola utan trådlöst nätverk och en med trådlöst 
nätverk. De slutsatser som dragits av studien har varit att studenter är positiva till att 
arbeta med trådlöst nätverk. Dock har denna inställning i studien verkat bero på fler 
faktorer än enbart det trådlösa nätverket. Vi har också tagit upp dessa faktorer i 
uppsatsen. 
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1. Introduktion 
 
Det finns idag ett antal olika sorts hjälpmedel som är tänkt att underlätta för studenter 
och deras studier. Ett sådant hjälpmedel som har framträtt på senare tid är trådlöst 
nätverk eller som det också kallas WLAN. Ett trådlöst nätverk är precis som det låter 
ett nätverk som fungerar helt utan de fysiska sammankopplingar som ett traditionellt 
nätverk använder sig av. Detta innebär att personer i en byggnad som har ett trådlöst 
nätverk installerat kan röra sig fritt och med exempelvis en bärbar dator eller pocket-pc 
som stöder trådlöst nätverk ändå kan vara uppkopplad mot nätverket som finns i 
byggnaden. Därmed har personen med bärbar dator eller handdator också tillgång till 
alla de tjänster som de hade haft om de kopplat sig till nätverket på ett traditionellt sätt 
det vill säga med en sladd, detta kan exempelvis vara Internet uppkoppling eller 
tillgång till ett användarkonto på en server. Det är bland annat dessa möjligheter som 
gör ett trådlöst nätverk så attraktivt som hjälpmedel för studenter i deras studier.          
 
På senare tid har utvecklingen inom trådlöst nätverk gått framåt samtidigt som 
kostnaderna både för införande av ett trådlöst nätverk i en byggnad och kostnaderna 
för bärbara datorer och handdatorer har minskat. Detta innebär att ett trådlöst nätverk 
skulle kunna ses som ett intressant alternativ till fasta datasalar för skolor i deras 
utbildningar.  
 
Införande av ett trådlöst nätverk skulle också kunna innebära förändringar i 
utbildningen. Exempelvis skulle ett trådlöst nätverk kunna användas även på 
föreläsningar då studenterna under föreläsningen är uppkopplade mot nätverket och 
direkt i sin dator kunna få föreläsningsanteckningar och andra hjälpmedel under 
föreläsningen. Frågan är då bara om studenterna använder denna teknik i dess avsedda 
syfte eller om den används för att utföra andra sysslor som exempelvis att ”surfa” eller 
spela under föreläsningarna. 
 
En skola som har infört ett trådlöst nätverk som hjälpmedel till utbildningen är IT-
Universitetet i Göteborg (ITU). Vi kommer därför att inrikta oss på studenter som 
studerar på ITU i vår undersökning. 
 
På ITU: s hemsida finns följande information om IT-universitetet. 
 

IT - Universitetet i Göteborg står för Chalmers och Göteborgs universitets 
samordnade satsning på forskning och utbildning inom området 
informationsteknologi. I IT - Universitetet ingår de verksamheter inom IT- 
området som Göteborgs universitet och Chalmers bedriver idag.  
Vid Göteborgs universitet har en fakultetsnämnd inrättats för IT- 
Universitetet. I IT- Universitetets fakultetsnämnd ingår institutionen för 
Tillämpad Informationsteknologi och institutionen för Datavetenskap med 
utbildningar på Chalmers Gibraltarområdet. Det här innebär 245 
helårsstudenter på grundutbildningsnivå samt forskning och 
forskarutbildning ” (IT-universitetet, 2004).  
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2. Disposition  
 
Denna uppsats skulle kunna beskrivas utifrån 5 huvuddelar. I den första delen tas 
problemområde och avgränsningar upp. Det är i denna del som vi kommer fram till 
vad det är vi ska undersöka samt vad vi inte tänkt undersöka. I denna del tas även 
syftet med uppsatsen upp.  
Nästa del består i hur vi kommer att utföra själva undersökningen. Här tas urval, 
urvalsmetoder och även en beskrivning av det material vi kommer att använda oss utav 
för att genomföra undersökningen.  
Uppsatsens tredje del innehåller en förklaring till de teorier vi senare i uppsatsen 
kommer att använda oss utav då vi analyserar den data vi fått från undersökningen.  
I den fjärde delen presenterar vi kortfattat de resultat vi fått i vår undersökning med 
hjälp utav både text och diagram, detta för att göra det lätt för läsaren att ta till sig 
informationen. I denna del tas inga egna synpunkter eller vidare analyser upp utan 
endast data från undersökningen. 
Den sista huvuddelen av uppsatsen innefattar analys, diskussion och slutsats.  Här tar 
vi in våra egna åsikter då vi analyserar resultatet utifrån de teorier vi tidigare tagit upp 
samt kommer fram till slutsatser.   
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3. Problemområde 
 
3.1 Problemanalys 
 
Det är självklart att studenters studiesituation påverkas på många olika sätt vid 
införandet av ett trådlöst nätverk. Både föreläsningar och annat arbete inom skolan 
borde påverkas vid införandet av ett trådlöst nätverk. Det skapar större frihet genom att 
studenterna kan vara uppkopplade till nätverket när som helst och var som helst inom 
skolbyggnaden, men detta medför också ett större ansvar för studenterna inte minst 
under föreläsningar och seminarier då studenterna istället för att använda det trådlösa 
nätverket i utbildningssyfte istället skulle kunna använda det för att exempelvis ”surfa” 
eller andra ej utbildningsfrämjande ting.  
 
3.2 Problemformulering 
 
Den fråga som vi ställer oss är vad studenterna själva tycker om ett trådlöst nätverk 
som hjälpmedel till deras studier i förhållande till det mer ”traditionella” systemet med 
fasta datasalar som studenterna är bundna att befinna sig i om de vill utnyttja skolans 
nätverk. Anser de att det trådlösa nätverket ger en positiv inverkan på deras studier 
eller anser de att det mer ”traditionella” systemet med fasta datasalar är ett bättre 
alternativ?  
En annan fråga som kan tänkas vara intressant är vilka effekter det trådlösa nätverket 
har för studenternas inlärningsförmåga, vi kommer däremot i denna uppsats inte gå in 
djupt på detta område utan kommer istället att koncentrera oss på studenternas 
inställning till trådlöst nätverk som hjälpmedel i deras studier.   
 
Vår problemfrågeställning blir därför följande: 
 
Vad är inställningen till trådlöst nätverk hos studenter som studerar på universitet och 
högskolor med avseende på studiekvalitet och varför har de den inställningen till 
trådlöst nätverk? 
 
3.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en bild av studenters inställning till trådlöst nätverk som 
ett hjälpmedel i deras högskoleutbildning. Det är sedan tänkt att detta skall kunna 
användas för framtida utveckling inom området och är också tänkt att kunna användas 
vid beslut av ett eventuellt införskaffande av trådlöst nätverk vid olika typer av skolor 
och andra institutioner. Det kan även tänkas ligga till grund för en fortsatt fördjupad 
forskning inom skolmiljön med trådlöst nätverk. 
 



Mikael Krafft   mikaelkrafft@hotmail.com   
Daniel Nilsson   dn22ai@msn.com 

4

3.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer i vår undersökning att avgränsa oss till studenter som går på IT -
universitetet i Göteborg. Detta för att dessa använder ett trådlöst nätverk i de dagliga 
studierna men också har erfarenhet av en utbildning utan trådlöst nätverk som 
hjälpmedel eftersom de med största sannolikhet studerat utan detta i tidigare 
utbildningar. Vi kommer också att avgränsa oss ifrån hur lärandet med trådlöst nätverk 
fungerar och koncentrera oss på attityden hos studenterna till det trådlösa nätverket. En 
avgränsning kommer även att ske från lärarnas synpunkter då vi bara inriktar oss på 
studenternas inställning till trådlöst nätverk och inte lärarnas. 
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4. Metod  
 
För att få en bild utav inställningen till det trådlösa nätverket har vi valt att göra en 
kvantitativ undersökning i form av enkäter med kompletterande kvalitativa intervjuer, 
detta för att nå ut till så många studenter som möjligt samt att även få ett djup i 
undersökningen. Att vi valt denna undersökningsstrategi bidrar även till att öka 
validiteten i undersökningen beroende på att om enkäterna och intervjuerna skulle 
sträva åt samma håll så ökar även tillförlitligheten i materialet. Vi har även valt att 
göra en jämförande miljöbeskrivning mellan ITU som har infört ett trådlöst nätverk 
och högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) som ännu ej infört det. Att valet just föll 
på HTU beror på att vi som studenter på denna skola har erfarenheter utav hur det är 
att studera på denna skola och därmed har lättare att jämföra denna med ITU. Detta för 
att försöka ge en djupare förståelse för hur studenterna arbetar på de två skolorna och 
hur det trådlösa nätverket påverkar deras arbetsmiljö. Det finns dock fler skillnader 
mellan skolorna än bara det trådlösa nätverket. ITU är ett så kallat universitet samtidigt 
som HTU är en högskola. En annan viktig skillnad är att studenterna på ITU får hyra 
en bärbar dator utav skolan samtidigt som denna möjlighet ej finns på HTU. Vi 
kommer senare i uppsatsen att gå in djupare på de skillnader som finns mellan 
skolorna.  
 
 
4.1 Validitet 
 
Validitet i en undersökning innebär att den information som samlats in genom 
undersökningen är så giltig som möjligt. För att öka validiteten i undersökningar 
brukar man använda sig utav en kvalitativ undersökningsmetod. Detta för att i dessa 
undersökningar finns det en mycket större närhet till det som undersöks. Fast denna 
metod är dock inte helt problemfri då forskarens upplevelse eller tolkningar utav olika 
situationer kan vara felaktig. De signaler som respondenterna i undersökningen sänder 
ut kan vara svåra att tolka och detta leder lätt till missuppfattningar. Det är även svårt 
för forskaren att veta hur han eller hon ska kunna få information som är så giltig som 
möjligt. Får forskaren detta genom att vara passiv eller aktiv i sitt deltagande? detta är 
ett övervägande han eller hon får göra innan undersökningen inleds. Ett annat problem 
är den närhet som uppstår mellan forskare och respondenter. Detta kan påverka 
undersökningens utgång på så sätt att respondenten uppföra sig på ett sätt som han 
eller hon tror förväntas av dem. Detta är något forskaren måste vara fullt medveten om 
och även ta hänsyn till då han eller hon presenterar undersökningen. För att öka 
validiteten i uppsatsen har som tidigare nämnts kompletterande intervjuer skett till den 
kvantitativa delen av undersökningen. Om resultaten från den kvalitativa delen av 
undersökningen går åt samma håll som resultaten i den kvantitativa undersökningen 
får vi en bekräftelse på att informationen är giltig dvs. har hög validitet. 
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4.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten i en undersökning innebär att den information som samlats in är korrekt. 
Det vill säga att innan insamlingen av information har forskaren sett till att 
insamlingen utav information sker så felfritt som möjligt. Det är med andra ord mycket 
viktigt med en hög reliabilitet av informationen för att undersökningen ska bli pålitligt 
även så att det går att belysa frågeställningen. Har forskaren ställt fel frågor och fått in 
fel information kan han eller hon inte besvara frågeställningen på ett bra sätt. Det går 
att pröva pålitligheten i en undersökning på flera sätt. Ett alternativ är att låta flera 
forskare göra samma undersökning men vid två olika tidpunkter. Detta är dock ett en 
mycket ovanlig åtgärd då det krävs mycket tid och pengar som oftast inte finns tillgång 
till. Ett andra alternativ är att använda olika mätredskap för viktiga variabler i 
undersökningen. För att öka reliabiliteten i vår undersökning har ett noggrant 
utvärderande av våra enkätfrågor och intervjufrågor skett. Vad gäller den kvantitativa 
delen av undersökningen så har en elektronisk enkät använts vilket beskrivs närmare 
senare i uppsatsen. Valet av denna form av enkät bidrar till att sammanställningen av 
enkätsvaren blir smidigt och minskar även risken att felaktigheter sker vid denna 
sammanställning. Man kan därmed säga att valet av en elektronisk enkät bidrar till en 
ökad reliabilitet i undersökningen.  Vid sammanställningen av enkätsvaren användes 
statistikprogrammet SPSS vilket anses som ett program som räknar mycket exakt, även 
detta har bidragit till ökad reliabilitet i undersökningen. 
 
 
4.3 Urval 
 
Försökspersonerna i undersökningen studerar på IT-universitetet i Göteborg och de 
studerar på något av programmen Informations och kommunikationsteknologi (IKT), 
Mobil Informatik eller Business technology. Övriga program på IT universitetet är 
Entertainment Design & Technology, Intelligent systems design, Människa Dator 
Interaktion (MDI), Art and technology och Informationssystem i logistik.  
 
Programmen IKT, Mobil Informatik, MDI och Business Technology valdes som urval 
utav vår kontaktperson på ITU detta för att han har större inblick och erfarenhet vad 
gäller de olika programmen på ITU. Att just dessa program valdes ut beror på två 
saker: 
 
1. Dessa program var bland de första som var med i ITU: s programutbud och därmed 

har deltagarna i dessa program längst vana av att arbeta med det trådlösa nätverket.  
 
2. Bland dessa program används Intranätet olika mycket. Mycket beroende på hur 

kursledarna väljer att använda det.   
 
Alla programmen befinner sig även på magisternivå och utgör tillsammans en 
blandning av män och kvinnor. Att det slutgiltiga urvalet begränsades till programmen 
IKT, Mobil Informatik och Business Technology beror på att den programansvarige 
för programmet MDI inte funnits tillgänglig under tiden för undersökningen. 
Programansvariga kontaktades via e-post och e-postadresserna tillhandahölls utav vår 
kontaktperson på ITU. Att inte en totalundersökning av alla program på ITU utfördes 
beror på att detta skulle innebära en stor och svårhanterlig datamängd och att en 
urvalsundersökning i många fall ger noggrannare resultat på grund av mängden av 
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både enheter och information. Vid en stor mängd information minskar koncentrationen 
och vi blir fort trötta (Holme & Solvang, 1997). Ett annat problem med en 
totalundersökning skulle vara rent säkerhetsmässigt då det skulle vara svårt att 
kontrollera att studenterna inte svarat på vår enkät flera gånger. Det hade även varit 
svårt att få tag på alla studenter inom ITU, detta skulle kräva mycket tid och resurser 
som vi ej i denna undersökning haft till förfogande.  
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4.3.1 Urval för den kvantitativa delen av undersökningen 
 
Det totala antalet respondenter i den kvantitativa delen av undersökningen är 59 vilket 
motsvarar ca 23,7 % av de 245 helårsstudenter som studerar på ITU. Fördelningen av 
antal studenter i de program som valts ut för undersökningen är enligt följande. 
 
IKT: 17 
Mobil informatik: 19 
Business technology: 23 
  
Urvalet av respondenter för den kvantitativa delen av undersökningen har skett genom 
urvalsmetoden kvoturval vilket innebär att respondenter väljs ut för att de innehar vissa 
egenskaper (Backman, 1998). I vårt fall innebär detta att respondenter valts ut utifrån 
den egenskapen att de tillhör något av programmen IKT, Mobil informatik eller 
Business technology på ITU. Deltagandet i undersökningen har skett helt anonymt och 
detta har garanterats genom att personerna i undersökningen fyllt i en enkät i form av 
ett webbformulär där namn eller andra identifikations möjligheter ej funnits med. 
Exakt hur stort bortfallet i undersökningen varit är svårt att bedöma då det varit svårt 
att få tag på uppgifter om exakt hur många studenter som fått möjligheten att svara på 
enkäten via e-post. 

4.3.2 Urval för den kvalitativa delen av undersökningen 
 
Det totala antalet respondenter i den kvalitativa delen av undersökningen är 6 och 
fördelningen över kvinnor och män är följande. 
 
Män: 4 
Kvinnor: 2 
 
Urvalet av försökspersoner för den kvalitativa delen av undersökningen har skett 
genom urvalsmetoden tillfällighetsurval (bekvämlighetsurval) vilket innebär att 
respondenterna väljs ut genom att de är de respondenter som är lättast att få tag i utan 
att vidare försöker styra urvalet (Holme & Solvang, 1997). Det enda kriteriet för valet 
av respondenter som vi dock har är att de läser på något av programmen IKT, Mobil 
Informatik eller Business Technology på ITU i Göteborg. Detta kan då tyckas bli ett 
kvoturval i och med att vi har kriterier för vilka studenter vi väljer ut. Vi anser dock att 
det inte är så i detta fallet då vi inte bryr oss om vilket utav de tre programmen de går. 
Tack vare valet av detta urval så innebär detta att vi måste befinna oss på den plats vi 
skall undersöka och i vår undersökning blir det ITU. Vi valde denna typ av urval för 
att det är det enklast samt det mest relevanta för vår del eftersom vi vill åt elever på 
dessa tre program och det inte finns någon anledning att vidare styra urvalet.  
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4.4 Material 

4.4.1 Material för den kvantitativa delen av undersökningen 
 
För insamling av data i den kvantitativa delen av undersökningen konstruerades en 
elektronisk enkät i form av en Internet sida. Internet sidan består av ett webbformulär 
och en ASP sida som i sin tur länkar till en databas.  
 
Webbformuläret konstruerades genom programmering i programmeringsspråken 
HTML (Hyper Text Markup Language) som är ett programmeringsspråk som används 
för att styra designen på Internet sidor och JavaScript som är ett programmeringsspråk 
som exekveras direkt på användarens dator (Kihlman, 2001). JavaScript passar därför 
bra till att kontrollera inmatningar från användaren och användes på sidan för att 
kontrollera att användaren inte glömt att svara på någon fråga.  
 
Vi har i formuläret använt oss utav så kallade radioknappar detta för att förhindra att 
studenterna kan svara på flera alternativ samtidigt och på så sätt förstöra databasen.  
 
För att sedan koppla webbformuläret till den databas där data från enkäterna lagras 
användes programmeringsspråket ASP (Active Server Pages) som är ett 
programeringspråk som inte exekveras på användarens dator utan istället på en server 
(Kihlman, 2001). Detta gör att databaskoppling med detta programmeringsspråk blir 
möjlig. I och med användandet av detta programmeringsspråk så behövdes en server 
med stöd för ASP och detta tillhandahöll HTU med. Databasen dit sidan är kopplad 
konstruerades med hjälp av Microsoft Access. Innan enkäten delades ut utfördes 
noggrann testning av Internet sidan detta för att minimera risken för att tekniska 
problem skulle uppstå under undersökningen. 
 
Att en elektronisk enkät i form av en Internet sida valdes som insamlingsmedium beror 
dels på att sammanställningen av data skulle bli mindre tidskrävande men framförallt 
för att det är ett smidigt och effektivt sätt för studenterna på ITU att delta i 
undersökningen. En elektronisk enkät ökar även enligt vår mening reliabiliteten i 
undersökningen genom att bearbetningen av de elektroniska enkäterna blir mer exakt 
än om vi valt en pappersenkät. Ett problem med en elektronisk enkät är dock att 
respondenterna själva väljer om de vill svara på enkäterna eller inte (Preece et.al, 
2002). För att undvika detta har vi bett de programansvariga för programmen i urvalet 
att uppmana studenterna att svara på enkäten. 
 
Enkätfrågorna utformades utifrån två huvudgrupper av frågor. Den första 
huvudgruppen innehåller frågor som är formulerade i syfte att skilja olika grupperingar 
från varandra. Dessa frågor är exempelvis program, datorvana och hur länge de 
studerat med hjälp av trådlöst nätverk. Att vi valt att ha denna sektion av frågor beror 
på att vi tror att det kan finnas skillnader i hur försökspersonerna upplever det trådlösa 
nätverket beroende på vilken grupp de tillhör. I den andra huvudsektionen ställs sedan 
frågor som är tänkta att mäta inställningen till det trådlösa nätverket hos 
försökspersonerna.  
 
För en fullständig redovisning av enkätfrågorna se bilaga A.     
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4.4.2 Material för den kvalitativa delen av undersökningen 
 
För insamling av data i den kvalitativa delen av undersökningen skapades en 
intervjumall innehållande frågor som ansågs nödvändiga för att få en djupare bild 
utifrån den kvantitativa delen av undersökningen. Frågorna skapades genom att vi 
utgick ifrån den kvantitativa delen av undersökningen också frågade oss varför 
personerna i undersökningen tyckte som de gjorde. Detta gör att vi får en så kallad 
semi-strukturerad intervju, med semi–strukturerade intervjuer menas att vi har en mall 
utav frågor som vi utgår ifrån, men vi har friheten att ställa följdfrågor detta för att 
kunna få en djupare förståelse för vad försökspersonerna tycker och om något oväntat 
dyker upp ha tillåtelse att gå djupare in på det (Preece & Rogers & Sharp, 2002).  
 
 
4.5 Procedur 
 
Det första steget i vår undersökning är att göra en jämförande miljöbeskrivning mellan 
skolorna ITU och HTU, detta för att försöka skapa en bild av hur studenterna arbetar 
på de två skolorna. Vi går sedan vidare genom att utföra den kvantitativa delen av 
undersökningen och avslutar med den kvalitativa delen av undersökningen. 

4.5.1 Procedur för den jämförande miljöbeskrivningen 
 
Miljöbeskrivningen tas fram genom så kallade dolda - passiva observationer. Att de är 
dolda betyder att ingen får veta om att vi är där och observerar, att de är passiva 
betyder att vi inte deltar i arbeten och konversationer med studenterna (Holme & 
Solvang, 1997). Detta innebär att miljöbeskrivningen görs innan enkäterna skickas ut 
till studenterna då vi annars hade fått någon form av öppna observationer.  
Att vi valt detta tillvägagångssätt innebär alltså att vi försöker smälta in i miljön i 
största möjliga mån samt att inte delta i diskussioner och arbeten. Detta gör vi för att vi 
i miljöbeskrivningen vill få en så naturlig beskrivning utav miljön som möjligt och inte 
ändra studenternas beteende vilket skulle kunna ske om försökspersonerna vet att vi 
iakttar dem. I miljöbeskrivningen kommer vi att försöka kartlägga de skillnader som 
finns mellan studenternas sätt att arbeta på de två skolorna.  

4.5.2 Procedur för Den kvantitativa delen av undersökningen 
 
Den kvantitativa delen av undersökningen gick till på så sätt att de studenter som läser 
programmen IKT, Mobil informatik och Business technology fick ett e-
postmeddelande ifrån deras respektive föreläsare där de ombads att svara på vår enkät, 
epost-meddelandet innehöll också en länk till Internetsidan med webbformuläret. I 
början av webbformuläret finns en förklarande text till undersökningen och varför den 
utförs. Försökspersonerna fyller sedan i formuläret och svaren skickas till databasen. 
Vi var till en början ute i en klass där vi träffade eleverna och bad dom göra enkäten på 
plats. Detta för att testa hur den fungerade i praktiken. Att fylla i enkäten gick väldigt 
bra och smidigt i och med att alla i klassen hade med sig sina bärbara datorer. 



Mikael Krafft   mikaelkrafft@hotmail.com   
Daniel Nilsson   dn22ai@msn.com 

11

4.5.3 Procedur för Den kvalitativa delen av undersökningen 
 
Den kvalitativa delen utav undersökningen går till så att vi på ITU frågar studenter om 
de vill vara med på en intervju. Intervjuerna spelas sedan in med bandspelare, detta för 
att efteråt kunna sammanställa det i ett worddokument som vi kan använda oss utav i 
resultatet.  
 
 
4.6 Databehandling 
 
Den kvantitativa datan har lagrats i en accesdatabas som sedan importeras till SPSS 
(11.5) detta för att lätt kunna behandla den data som vi har fått in med hjälp utav 
enkäterna. Med hjälp av statistikprogrammet SPSS sammanställs sedan data i form av 
diagram och tabeller. Att vi valt SPSS för att sammanställa resultatet i den kvantitativa 
delen av undersökningen beror till stor del på att detta ger en ökad reliabilitet eftersom 
SPSS ger ett mer exakt resultat än exempelvis excel. Vi använder oss utav Adobe 
photoshop för att redigera diagrammen så att de inte innehåller blandning utav 
engelska och svenska ord.  
För behandlingen av den kvalitativa metodens data används enbart Microsoft Word 
(1997) detta för att dokumentera intervjuerna för att sedan enbart kunna använda 
dokumentet. Uppsatsen sammanställdes sedan med hjälp av Microsoft Office.  
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5. Teori  
 
I dagens samhälle finns det två grundsynsätt vad gäller teknik och samhällsutveckling 
de två olika sätten kallas teknikdeterminism och en sociologiskt inriktad 
teknikforskning som bygger på konstruktivistisk grund. 
 
Många stora samhällsanalytiker som till exempel Marx har uppfattningen att tekniska 
framsteg, innovationer och uppfinningar leder till en viss typ utav samhällsstruktur en 
uppfattning som idag kallas teknikdeterminism (Gür, 2000). 
 
Teknikdeterminismen bygger på två grundideér. Den första utav de två är det att 
tekniken är den helt avgörande faktorn för förändring och utveckling i 
samhällsstrukturen. Det är med andra ord tekniken som avgör vilka förändringar som 
kommer att ske på samhällsstrukturen inom områden såsom politik, ekonomi och 
kultur. Det kan sägas att tekniken är den tändande gnistan samt upprätthållare utav 
samhällets grundläggande funktioner (Sundqvist, 2001). Den andra utav de två är att 
teknologin är helt avskild ifrån samhället och behandlas som ett isolerat fenomen. 
Teknikutvecklingen är med andra ord helt styrd utav interna tekniska och 
vetenskapliga framgångar. Det kan sammanfattningsvis sägas att samhällsutvecklingen 
styrs utav tekniken men tekniken styrs inte utav samhällsutveklingen (Heed, 2000). 
Teknikdeterminism kan förklaras på följande sätt. 

 
Utvecklingen är näst intill ofrånkomlig och människan har med andra ord 
inte någon större möjlighet att påverka den. Tekniken går före den sociala 
utvecklingen och därför har sådana frågor som rör människans behov, 
intressen och värden en undanskymd och obetydlig roll. (Parsmo, 2003, 
s.3) 

 
I dagens samhälle använder vi oss dagligen utav tekniska apparater för att klara av vårt 
arbete samt våra sysslor i hemmet. Teknikens betydelse går inte att ta miste på och den 
är inte bara påtaglig för ingenjörer eller personer som arbetar med den utan den är 
viktig för så gott som alla människor i samhället (Parsmo, 2003).  
 
Det finns även en omarbetad variant av teknikdeterminsmen som kallas negativ 
teknikdeterminism. Skillnaden mellan denna och den mer hårddragna klassiska 
teknikdeterminismen ligger i att detta synsätt innebär att tekniken fortfarande är den 
avgörande faktorn för utvecklingen. Det är dock viktigt att påpeka att tekniken inte 
entydigt bestämmer hur utvecklingen ska se ut men den utesluter dock vissa 
möjligheter (Gür, 2003). Ett förklarande exempel på detta är: 
 

Tekniken bestämmer alltså inte hur samhället skall se ut, men utesluter 
vissa möjligheter; hierarkiska samhällen som Sovjetryssland, Nordkorea 
eller Irak kan inte gå in i informationsåldern och nätverkssamhället med 
bibehållna politiska strukturer (Gür, 2003). 

 
 
Om vi däremot ser på det konstruktivistiska tankesättet uppfattas tekniken som ett 
socialt konstruerat fenomen. Detta medför att sociala och tekniska faktorer påverkar 
varandra minst lika mycket och inte att något utav dom påverkar den andra mer. 
Tekniska apparater och sociala system påverkar varandra dagligen.  
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Tekniken befinner sig alltid i ett visst socialt sammanhang vilket påverkar vilka val 
aktörer och aktörsgrupper gör och därmed också för vilken riktning teknikutvecklingen 
tar. Detta gör att i ett konstruktivistiskt synsätt finns det inget deterministiskt samband 
mellan teknisk och social utveckling (Parsmo, 2003).  
I denna uppsats kommer vi att ha ett negativt teknikdeterministiskt synsätt. Nämligen 
att det trådlösa nätverket är den avgörande faktorn för studenternas sätt att arbeta och 
hur de beter sig i skolmiljön. Detta innebär dock inte att det är den enda faktorn utan 
studenternas sätt att arbeta styrs även enligt vår mening av skolans sätt att använda det 
trådlösa nätverket. Detta för att vi anser att det förhåller sig på sättet att när en student 
kommer till en skola som har ett trådlöst nätverk och därmed arbetar på ett visst sätt så 
kommer denne att forma sitt beteende och sätt att arbeta utifrån tekniken och inte 
tvärtom. Vi grundar dessa tankar utifrån egna erfarenheter som studenter på högskola 
där vi sett att studenter i vår omgivning ändrat sitt arbetssätt utefter den teknik som 
funnits tillgänglig på skolan.   
 
Vi kommer även i uppsatsen att använda oss utav teorin adaption theory med 
inriktning på technology adaption. Teorin går ut på att olika människor anpassar sig till 
ny teknik olika snabbt och på olika sätt. I boken Crossing the chasm (Moore. Refererad 
av Marick, 1996) presenteras en modell för hur vi kan se på begreppet technology 
adaption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5:1 ”The Chasm” (Moore. Refererad av Marick, 1996) 
 
 
Bilden beskriver technology adaption då en produkt förs in på en marknad från vänster 
till höger. Det finns på marknaden olika typer av människor som har olika lätt att ta till 
sig den nya tekniken.  
 
Vi har ”Technology entusiasts” (teknik entusiaster) som älskar nya prylar och ny 
teknik. Dessa är de som har lättast att ta till sig ny teknik. De tar till sig den nya 
tekniken för att den är ny och ”inne” och bryr sig egentligen inte om nyttan med den.  
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”Visionaries” (visionärer) ser potentialen och nyttan med den nya tekniken och är 
beredda att slåss för att den nya tekniken och dess potential skall komma in på 
marknaden. 
 
”Pragmatists” (Pragmatiker) vill ha en produkt som fungerar, de vill inte ha en produkt 
som krånglar och behöver lagas eller felsökas.  De vill ha lättillgängliga handböcker 
och information om hur produkten användas och hur de anpassar produkten efter deras 
egna behov. 
 
”Conservatives” (Konservativa personer) är inte redo att ta till sig den nya tekniken 
innan de inte har något annat val. De vill ha en produkt som är enkel att använda utan 
att de behöver läsa handböcker eller annat. 
 
”Sceptics” (Skeptiska personer) vill inte ta till sig den nya tekniken överhuvudtaget de 
kan också försöka övertala andra att inte ta till sig tekniken. 
 
Vi kommer att tillämpa denna teori genom att titta på vilka olika grupper bland 
studenterna det finns på ITU och på detta sätt försöka förklara inställningen till trådlöst 
nätverk. 
 
Att arbeta mobilt kan även skapa förändringar på det sociala planet och det har även 
gjorts studier som påvisat just detta. Det kan exempelvis uppkomma problem då 
människor jobbar på stora avstånd från varandra genom att de inte längre har någon att 
diskutera och ha ett socialt umgänge med (Widberg & Grönlund, 2000). Vi kommer i 
uppsatsen att försöka hitta och använda oss av sociala förändringar som en av 
tyngdpunkterna i att försöka förklara inställningen till trådlöst nätverk inom skolan.    



Mikael Krafft   mikaelkrafft@hotmail.com   
Daniel Nilsson   dn22ai@msn.com 

15

6. Resultat 
 
6.1 Miljöbeskrivning HTU i Uddevalla 
 
HTU i Uddevalla är en skola som ännu inte infört något trådlöst nätverk utan har på 
det mer traditionella sättet fasta datasalar där studenterna är bundna till att befinna sig 
om de vill ha tillgång till skolans nätverk. Det finns bord utplacerade runt om i skolan 
där studenterna kan sitta och diskutera med varandra. Det finns dock inte så många 
eluttag utplacerade vid borden och det kan sägas att denna miljö inte är uppbyggd för 
datorarbetet utanför datasalarna. Genom detta sker en sorts uppdelning bland 
studenterna. De som behöver ha tillgång till datorer och nätverk befinner sig oftast i 
datasalarna med få undantag då vissa studenter ändå har med sig en bärbar dator, dessa 
kan dock inte utnyttja skolans nätverk och oftast inte få tillgång till eluttag. Andra 
personer befinner sig vid borden utanför datasalarna där de diskuterar och antecknar 
med hjälp av papper och penna för att sedan bege sig in i datasalarna för att renskriva 
sina anteckningar. Under föreläsningarna sitter studenterna och antecknar med papper 
och penna eller bara lyssnar på föreläsaren. Föreläsaren använder sig oftast av 
PowerPoint bilder som de visar med hjälp utav en fotokanon på en vit duk. För att 
föreläsaren skall komma åt nätverket och sina filer kopplar de in sig med hjälp av en 
nätverkssladd i ett nätverksuttag som finns placerat i föreläsningssalarna. Vad gäller 
föreläsningssalarna så syns det tydligt att bänkarna inte är gjorda för elever med 
bärbara datorer. Gångarna är trånga och det är därför svårt för studenterna få plats med 
bärbara datorer i föreläsningssalarna. Det finns heller inga eluttag i närheten utav 
bänkarna. Detta gör att det under en lång föreläsning blir svårt för eleverna att ha sina 
bärbara datorer igång under hela föreläsningen då batteritiden på bärbara datorer är 
begränsad (Chlamtac & Redi, 1998).  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6:1 Datasal på HTU i Uddevalla                       Figur 6:2 HTU i Uddevalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6:3 Föreläsningssal på HTU  i Uddevalla                       Figur 6:4 Föreläsningssal på HTU  i 
Uddevalla snett bakifrån                                                snett framifrån 
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6.2 Miljöbeskrivning ITU i Göteborg 
 
ITU i Göteborg är helt uppbyggt kring att arbeta med ett trådlöst nätverk som 
hjälpmedel. Studenterna på skolan får möjlighet att hyra en bärbar dator under tiden 
som de studerar och även möjlighet att köpa loss den efter studietiden. Detta innebär 
att det på denna skola inte finns några fasta datasalar då det inte finns något behov utav 
detta och det finns endast ett fåtal stationära datorer på hela skolan. Detta medför vissa 
skillnader i arbetssätt och studier på skolan jämfört med skolor utan trådlöst nätverk 
och med fasta datasalar. En märkbar skillnad som märks direkt när vi kommer in på 
skolan är att folk sitter och arbetar med sina bärbara datorer istället för det mer 
traditionella sättet med papper och penna.  
 
Miljön är öppen och det finns även här arbetsytor i form av bord utplacerade runt om i 
byggnaden. Vid varje bord finns eluttag där studenterna kan koppla in strömsladdarna 
till sina datorer.  Det skulle kunna sägas att miljön är uppbyggd för att till så stor del 
som möjligt vara anpassad till att arbeta med bärbara datorer i ett trådlöst nätverk. 
Vad gäller föreläsningssalarna så ser vi tydligt att de är mer anpassade för elever med 
bärbara datorer. Det finns ordentliga bänkar där studenterna utan problem kan sitta och 
ha sin dator uppe. Det är inga problem med att ta sig ut och in i salarna med sina 
datorer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6:5 ITU i Göteborg                       Figur 6:6 ITU i Göteborg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6:7 Föreläsningssal på ITU i Göteborg                       Figur 6:8 Föreläsningssal på ITU i 
Göteborg snett framifrån                        snett bakifrån 
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6.3 Resultat kvantitativ del av undersökningen 
 
I den kvantitativa delen av undersökningen har 33 män och 26 kvinnor svarat på 
enkäten.  Vi har i undersökningen fått en relativt jämn spridning över de tre 
programmen som vi valt ut (IKT 28,8%, Mobil Informatik 32,2%, Business 
technology 39%). Genom enkäten fick vi även fram att majoriteten av 
försökspersonerna (78,3%) har studerat mindre än ett år med trådlöst nätverk som 
hjälpmedel. Bland försökspersonerna var det 94,9 % som tyckte det var antingen lätt 
eller mycket lätt att koppla upp sig mot nätverket och få tillgång till information.   
 
På frågan hur de tyckte att det fungerade att arbeta med trådlöst nätverk svarade 50,8 
% utav de tillfrågade att de tyckte att det fungerade mycket bra, 44,1 % tyckte att det 
fungerade bra och endast 5,1 % svarade att de tyckte att det fungerade dåligt. Då vi 
delade upp detta efter vilket program försökspersonerna gick fick vi följande resultat. 
 

 
I stapeldiagrammet ser vi att det 
verkar finnas skillnader dock små 
mellan vad försökspersonerna 
tycker beroende på vilket program 
de läser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6:9 Stapeldiagram över studenternas åsikt  
om hur det fungerade att jobba med trådlöst nätverk 
uppdelat efter program 
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Av de tillfrågade ansåg 5,1 % att de ofta hade tekniska problem med nätverket, 47,5 % 
ansåg att de hade tekniska problem ibland, 45,8 % tyckte att de sällan hade några 
problem och endast 1,6 % ansåg att de aldrig hade några tekniska problem med 

nätverket.  
 
Vi ställer oss nu frågan om de 
tekniska problemen kan ha 
någon anknytning till vilket 
program studenterna läser och 
har därför valt att visa detta 
förhållande med hjälp av ett 
diagram.  
 
Vi ser också i diagrammet att 
vissa skillnader finns mellan hur 
ofta studenterna upplever att de 
har tekniska problem beroende 
på vilket program de läser. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figur 6:10 Stapeldiagram över hur ofta studenterna  
upplever att de har tekniska problem med nätverket  
uppdelat efter program 
 
 
En övervägande del av studenterna (83 %) ansåg att det trådlösa nätverket påverkade 
deras skolarbete positivt, 8,5 % tyckte att det inte hade någon påverkan och 8,5 % 
tyckte att det hade en negativ påverkan. Däremot var det en mer jämn fördelning på 
frågan om hur de tyckte att det trådlösa nätverket påverkade föreläsningarna.  
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Bland försökspersonerna ansåg 37,3 % att det hade en positiv inverkan på 
föreläsningarna, 30,5 % tyckte att det inte hade någon påverkan alls och 32,2 % tyckte 
att det trådlösa nätverket försämrade föreläsningarna.  

 
Även på denna fråga gör vi en 
uppdelning efter program eftersom 
vi i tidigare frågor sett skillnader 
vad gäller åsikterna i de olika 
programmen och även här ser vi 
åsiktsskillnader mellan 
programmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 6:11 Stapeldiagram över hur studenterna  
upplever att det trådlösa nätverket påverkar  
föreläsningarna uppdelat efter program 
 
 

 
Vi har även funnit skillnader i hur 
försökspersonerna upplever att det 
trådlösa nätverket påverkar 
föreläsningarna beroende på vilket 
kön de tillhör vilket visas i 
diagrammet till vänster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6:12 Stapeldiagram över hur studenterna  
upplever att det trådlösa nätverket påverkar  
föreläsningarna uppdelat efter kön 
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Vi har gjort en könsfördelning över 
programmen detta för att vi ser att 
fördelning mellan män och kvinnor 
verkar vara olika beroende på vilket 
program de läser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6:13 Stapeldiagram över könsfördelning 
 uppdelat efter program. 
 
 

 
Av de tillfrågade ansåg 91,7 % att de 
hade stor eller mycket stor datorvana.  
Vi finner det mer intressant då vi 
delar upp detta efter kön och ser att 
det finns skillnader mellan kvinnor 
och män.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6:14 Stapeldiagram över datorvana 
 uppdelat efter kön. 

A
n
ta

l

Datorvana
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Vi ser också att det finns skillnader 
mellan de olika programmen vad det 
gäller hur studenterna uppfattar sin 
egen dator vana.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6:15 Stapeldiagram över datorvana 
 uppdelat efter program. 
 
 
På frågan om de skulle välja att arbeta med hjälp av ett trådlöst nätverk eller ett fast 
nätverk med stationära datasalar svarade 93,2 % av försökspersonerna att de skulle 
välja trådlöst nätverk samtidigt som endast 6,8 % skulle välja ett fast nätverk med fasta 
datasalar. 
 
6.4 Resultat kvalitativ del av undersökningen 
 
Av respondenterna i den kvalitativa delen av undersökningen var det fyra som läste 
programmet Business Technology och två personer som läste programmet Mobil 
Informatik. Alla respondenterna hade också studerat mindre än 1 år på ITU. 
 
När de tillfrågade fick frågan om de hade använt ett trådlöst nätverk innan de började 
på ITU så svarade alla att de inte hade använt det i någon större omfattning även om 
två personer svarade att de hade använt sig av ett trådlöst nätverk i mindre skala i form 
av ett hemnätverk. Så här svarar en av respondenterna på frågan om det var första 
gången då respondenten började på ITU som denne använde sig av ett trådlöst nätverk 

 
Nej det är det inte har ett hemma också men jag fick det samtidigt som jag 
började här så man kan säga att det var första gången i och för sig, men 
jag har ett hemma också. 
 

Respondenterna tyckte alla att det fungerade bra att arbeta med hjälp av trådlöst 
nätverk. Den största anledningen till varför de tyckte att det var ett bra arbetssätt var att 
det skapade en stor frihet jämfört med ett nätverk med det mer traditionella nätverket 
med fasta datasalar. Friheten skapas enligt respondenterna genom att de kan sitta och 
arbeta var som helst i byggnaden och inte är bundna till att befinna sig i några speciella 
datasalar för att utföra sitt arbete.  
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Så här svarar en av respondenterna på frågan om vad denne tycker om att arbeta med 
hjälp av trådlöst nätverk. 

 
Det är just friheten och rörelsemöjligheterna att man behöver inte sitta 
still på ett och samma ställe hela tiden och så vidare. Och att ha tillgång 
till Internet om det skulle vara något under en föreläsning att man har 
möjlighet att koppla upp sig mot Intranätet eller Internet eller vad som 
helst. För att få mer information eller hämta några filer. 
 

Respondenterna tyckte inte att de hade några direkta tekniska problem med det 
trådlösa nätverket även om två stycken tyckte att hastigheten på uppkopplingen mot 
nätverket bitvis var långsam. Så här svarar en av respondenterna på frågan om det varit 
några tekniska problem. 

 
Nej det har inte varit några problem faktiskt. Det som är negativt om man 
kan se det så det är hastighet att det är begränsat men då finns det ju 
möjlighet att koppla in nätverks kabel i något uttag för att få upp 
hastigheten lite grann. 
 

På frågan hur respondenterna tyckte att det trådlösa nätverket påverkade deras 
arbetssätt svarade alla att de tyckte det gav en positiv påverkan på deras arbetssätt. Den 
största anledningen till detta var att de hela tiden och var som helst i byggnaden hade 
tillgång till en dator och uppkoppling mot nätverket. Detta medförde att det var lätt att 
skapa arbetsgrupper och arbeta tillsammans. En av de tillfrågade tyckte också att det 
var bra att kommunicera med varandra med hjälp av datorn och nätverket under 
projekt då det sitter många i ett och samma rum och därigenom inte behövde störa de 
andra i rummet genom att kommunicera verbalt. Så här svarar en av respondenterna på 
frågan om hur denne tycker att det fungerar att arbeta med trådlöst nätverk.  
 

Jag tycker det fungerar väldigt bra fast till skillnad ifrån när jag pluggade 
i Halmstad förut så hade vi ju alltså fast nätverk. Och det är ju jobbigt för 
då måste man ju sitta vid stationära datorer och måste sitta i datasalarna 
om man ska pyssla med datorer. Så det är väldigt bra att kunna sitta vart 
man vill i och med att man har olika projektgrupper i olika projekt fast 
olika personer som ingår det är bra för då kan man ju sitta precis vart man 
vill och det är smidigt. För då blir ju alla salar datasalar om man vill 
alltså man kan ju sitta vart som helst. 

 
En negativ del som en av respondenterna tog upp var att denne ansåg att man som 
student lägger ner mer tid på att ”slösurfa” eller ”chatta” än vad som annars skulle ha 
gjorts. 
 
Respondenterna tyckte att det trådlösa nätverket påverkade föreläsningarna både 
positivt och negativt. Under föreläsningarna har de flesta studenter sina bärbara datorer 
igång på bänken. En positiv del av detta är enligt respondenterna att de snabbt kan få 
tillgång till olika typer av föreläsningsmaterial som föreläsaren lägger ut på nätverket. 
Detta kan exempelvis vara föreläsningsanteckningar, PowerPoint bilder eller länkar 
som föreläsaren anser relevanta för föreläsningen.  
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En negativ del med att ha tillgång till det trådlösa nätverket under föreläsningarna är 
dock enligt respondenterna att det lätt kan bidra till koncentrationssvårigheter. Det är 
exempelvis enligt försökspersonerna lätt att istället för att lyssna på föreläsningen sitta 
och ”slösurfar” eller ” chattar”. Så här svarar en av försökspersonerna på frågan om 
hur denne anser att föreläsningarna påverkas av det trådlösa nätverket. 
 

Ja det blir ju att man ha datorn påslagen  och tanken är att man ska ta 
anteckningar men det blir ju en del surfande. Men i och för sig det är upp 
till en själv det är självdisciplin det handlar om så det är som sagt ens eget 
fel om man sitter och surfar. Hade man tagit vanliga anteckningar så 
kanske man hade börjat tänka på något annat istället. Nej det får man 
skylla sig själv visst man kan ju surfa men.  
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7. Analys/Diskussion 
 
Utifrån de resultat vi fått i vår undersökning ser vi att svaret på vår 
problemfrågeställning är att studenterna i allmänhet och med mycket få undantag 
verkar vara positivt inställda till att använda sig av ett trådlöst nätverk som hjälpmedel 
i deras studier, med undantag då det gäller att använda det under föreläsningar då 
studenterna haft blandade åsikter. Vi kommer vidare i diskussionen att försöka förklara 
varför vi tror att studenterna har denna inställning utifrån ett antal faktorer. Dessa 
faktorer är datorvana och teknikintresse hos studenterna, studenternas 
anpassningsförmåga, tekniska problem med nätverket, arbetsmiljö på skolan och 
trådlöst nätverk under föreläsningar. Det finns troligtvis fler faktorer än dessa fem men 
det är dessa som har varit tydliga i vår undersökning.  
 
7.1 Datorvana och teknikintresse hos studenterna 
 
Som vi tidigare tagit upp i resultat delen så ansåg en övervägande del av studenterna i 
undersökningen att de hade stor eller mycket stor datorvana. Att datorvanan anses vara 
så stor bland studenterna kan enligt vår mening bero på två saker. Det mest troliga är 
att de studenter som studerar på ITU är en mycket teknik och datorinriktad grupp 
eftersom programmen på denna skola är mycket teknikinriktade. Den andra faktorn 
som i detta sammanhang måste diskuteras är att studenterna själva bedömer sin 
datorvana och att det är svårt att säga vad stor datorvana egentligen är. Detta är 
någonting som för studenten sätts utifrån en egen personlig skala och svaren från 
studenterna kan därför bli olika fastän de egentligen har samma datorvana. Detta skulle 
kunna tänkas förklara de skillnader vi sett vad gäller kön och hur studenterna uppfattar 
sin datorvana. Vi kan se att männen i allmänhet anser att de har mycket stor datorvana 
medan kvinnorna i allmänhet anser att de har stor datorvana, men vi kan eftersom detta 
sätts utefter en personlig skala och med de flytande alternativ som funnits på frågan 
inte dra slutsatsen att kvinnorna har mindre datorvana än männen. Vi kan heller inte 
dra några slutsatser från de skillnader vi sett vad gäller program och datorvana.  
 
Att datorvanan verkar vara så hög i vårt urval gör att vi i undersökningen fått en 
ganska speciell urvalsgrupp. Detta är någonting som förmodligen till stor del har 
påverkat de resultat vi fått i vår undersökning. Med negativ teknikdeterminsim (Gür, 
2003) som utgångspunkt ställer vi oss frågan om vi hade fått samma resultat om vi 
utfört undersökningen på en skola som inte har lika teknikinriktade utbildningar. Hade 
det trådlösa nätverket på en sådan skola fått samma innebörd för studenterna? Vi tror 
att så inte är fallet utan att resultaten hade kunnat se olika ut om vi hade utfört 
undersökningen på en skola som inte har lika teknikinriktade program. Detta tror vi 
hade kunnat leda till en mer negativ inställning till det trådlösa nätverket på grund utav 
att dessa studenter förmodligen har lägre grad av datorvana och teknikintresse. Vi tror 
att datorvana i samband med teknikintresse är några av huvudfaktorerna i studenternas 
positiva inställning till det trådlösa nätverket.  
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7.2 Studenternas anpassningsförmåga 
 
Vad gäller studenternas sätt att anpassa sig till att arbeta med trådlöst nätverk så verkar 
det ha gått relativt snabbt och lätt. Även detta tror vi är en stor del av studenternas 
inställning, hade det istället varit svårt och tidskrävande för studenterna att anpassa sig 
så hade deras inställning förmodligen varit annorlunda.  
Om vi ser på anpassningsförmågan för studenterna ur teorin technology adaptions 
synvinkel så verkar majoriteten av studenterna på ITU ligga någonstans mellan 
grupperna teknikentusiaster och visionärer. Detta innebär att de tagit till sig den nya 
tekniken mycket snabbt och tycker att det är roligt med ny teknik men de innebär 
också att de ser nyttan och potentialen med den nya tekniken (Moore. Refererad av 
Marick, 1996). Vi tror att anledningen till att de verkar tillhöra just dessa grupper till 
stor del beror på att de studenter som studerar på ITU som vi tidigare nämnt är mycket 
teknikinriktade framför allt inom IT och därför har lätt att ta till sig ny teknik. Även 
detta kan kopplas till datorvana då anpassningen förmodligen går snabbare för en 
student som har stor datorvana. 
 
7.3 Tekniska problem med nätverket 
 
Det verkar som om studenterna i allmänhet inte har några större tekniska problem med 
det trådlösa nätverket. De problem som verkar uppkomma har med hastigheten att göra 
och det verkar inte vara några längre eller större avbrott. Detta skulle kunna bero på att 
de flesta i vår undersökning har studerat mindre än ett år på skolan och därmed inte 
råkat ut för många problem. Det skulle även kunna tänkas bero på att studenterna i vår 
undersökning verkar som tidigare nämnts tillhöra en speciell urvalsgrupp som är 
mycket teknikinriktade och även anser sig ha relativt hög datorvana Att de tekniska 
problemen verkar vara få bidrar troligtvis även till studenternas positiva inställning. Vi 
kan dock se att de som anser att de har flest tekniska problem med nätverket läser 
programmet IKT vilket är intressant. En orsak till detta skulle kunna vara att de 
använder nätverket på ett sätt som belastar det mycket och att de därför upplever vissa 
tekniska problem med nätverket. Det skulle också kunna vara kopplat till datorvana då 
vi ser att de studenter som läser detta program i allmänhet anser att de har mindre 
datorvana än de andra programmen.  
 
7.4 Arbetsmiljö på skolan 
 
Då det gäller arbetsmiljö kan vi utifrån vår miljöbeskrivning se att det finns klara 
skillnader mellan de två skolorna HTU och ITU. De största skillnaderna ligger i hur 
studenterna arbetar både i och utanför föreläsningssalarna och hur skolorna är 
anpassade för arbete med ”elektroniska apparater” exempelvis bärbara datorer och 
handdatorer. Vi kan även dra slutsatsen att det trådlösa nätverket på ITU har varit en 
stor faktor för hur studenterna idag arbetar på denna skola jämfört med HTU. Det 
trådlösa nätverket i samband med bärbara datorer har medfört att elever på ITU inte är 
bundna till att befinna sig i fasta datasalar för att utföra elektroniskt arbete utan har 
friheten att sitta var som helst på skolan och ändå vara uppkopplade mot nätverket med 
sina bärbara datorer. I vår undersökning har det visat sig vara just den friheten som 
studenterna tycker är den mest positiva effekten som det trådlösa nätverket bidragit till. 
Det verkar dock inte bara vara det trådlösa nätverket som skapar denna frihet utan en 
bidragande orsak verkar även vara att studenterna får tillgång till en bärbar dator. 
Tillgången till en bärbar dator har gjort att studenterna känner att de har mer utrymme 
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på sina hårddiskar där de kan lagra sina filer och detta innebär i sin tur att de slipper 
springa till supporten när de har problem med diskutrymme på sina nätverkskonton.  
Detta ger troligtvis en känsla utav frihet då studenterna disponerar sitt diskutrymme 
som de själva vill. Det känns också enligt studenterna roligare att arbeta med ”sina 
egna” datorer jämfört med datorerna i exempelvis en datasal. Det kan även vara svårt 
att hitta datorer med ”rätt” programvara om man har fasta datasalar men med bärbara 
datorer så kan alla ha den programvara som krävs för kursen som studenterna läser. 
Enligt vår erfarenhet med fasta datasalar så kan det vara svårt att få tag på datorer och 
även datorer med den programvara som krävs för arbetsuppgiften eftersom det enligt 
vår erfarenhet inte heller brukar finnas samma programvara på alla datorerna i 
datasalarna. Detta är någonting som vi upptäckt kan leda till problem för de studenter 
som arbetar i grupp och vi har även fått detta bekräftat av studenterna i 
undersökningen. Det kan med fasta datasalar även ske uppdelningar mellan de 
studenter som arbetar med datorer och de studenter som arbetar med papper och penna 
fastän de arbetar med samma projekt. 
 
Det verkar med andra ord som om det finns vissa sociala skillnader i studenters sätt att 
arbeta på ITU jämfört med en skola som har traditionella fasta datasalar och att 
tekniken med trådlöst nätverk är en stor bidragande faktor till dessa förändringar. Som 
vi tidigare tagit upp i vår teori del så kan ett mobilt arbetssätt skapa problem då det är 
stora avstånd (Widberg & Grönlund, 2000). Vi ser dock inte direkt att några sådana 
problem skulle kunna uppkomma då studenterna befinner sig i samma byggnad och 
därigenom fortfarande kan föra konversationer med varandra. De förändringar som 
uppkommit verkar endast vara positiva både ur vår synvinkel och enligt majoriteten av 
de studenter som varit med i undersökningen. Frågan är dock om vi hade fått samma 
reaktioner om inte ITU hade varit uppbyggt både vad gäller arbetssätt och arbetsmiljö 
för att arbeta med det trådlösa nätverket. Detta kan diskuteras utifrån synsättet negativ 
teknikdeterminism som innebär att tekniken är den avgörande faktorn för förändring 
men dock inte den enda (Gür, 2003). Det verkar nämligen utifrån vår miljöbeskrivning 
som om det trådlösa nätverket inte varit den ensamma faktorn till förändringen av 
studenternas positiva inställning.  
 
7.5 Trådlöst nätverk under föreläsningar 
 
Då det gäller att använda det trådlösa nätverket under föreläsningarna har det varit 
blandade synpunkter från studenterna. Anledningen till att vissa av studenterna tycker 
att det trådlösa nätverket har en negativ effekt på föreläsningarna verkar förefalla så att 
de får koncentrationssvårigheter då de sitter uppkopplade mot nätverket och framför 
allt Internet under föreläsningarna. Att också vissa av studenterna tycker att det har en 
positiv inverkan på föreläsningarna verka ha sin grund i att det trådlösa nätverket 
skapar vissa fördelar genom att de under föreläsningarna snabbt kan få tillgång till 
information. I vår undersökning såg vi att det fanns stora skillnader mellan könen i hur 
de uppfattade föreläsningarna. Kvinnorna verkade vara mer positiva samtidigt som 
männen verkade vara mer negativa till att använda det trådlösa nätverket under 
föreläsningarna. Vi tror dock inte att detta är en könsfråga utan istället en fråga som 
har med vilket program som studenterna läser att göra. Denna slutsats kan vi dra då vi 
även sett att det fanns stora skillnader mellan programmen i hur de ansåg att det 
fungerade att använda det trådlösa nätverket under föreläsningarna samtidigt som det 
fanns stora skillnader vad gäller könsfördelningen mellan de olika programmen. Vi 
tror att det förefaller på det sättet att de olika programmen använder det trådlösa 
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nätverket på olika sätt under föreläsningarna och att studenterna därmed får olika 
uppfattningar om hur bra det trådlösa nätverket fungerar i samband med 
föreläsningarna.  
Vi tror att skillnaden i fördelningen över män och kvinnor i programmen sedan gör att 
det i undersökningen ser ut som att finnas skillnader vad gäller män och kvinnor i hur 
de uppfattar det trådlösa nätverket under föreläsningarna.  
Att använda det trådlösa nätverket på ett ”positivt” sätt under föreläsningarna tror vi 
kan vara en anpassningsfråga för studenterna, vissa av studenterna verkar ha haft lätt 
att anpassa sig till att använda nätverket till något positivt under föreläsningarna medan 
andra istället haft det svårare och istället exempelvis sitter och ”slösurfar”. En annan 
faktor som är viktig att ta med i detta spekulerande är studenternas egen självdisciplin 
då det gäller att istället för att ”slösurfa” lyssna på föreläsningarna. Det ligger enligt 
vår mening i studenternas eget intresse att ta del av föreläsningarna och kan därför 
ställa frågan varför studenterna inte stänger av datorerna om de anser att dessa skapar 
problem. Detta är någonting vi inte vidare undersökt eftersom det ligger utanför vårt 
problemområde men som kan vara intressant för fortsatta studier inom området. 
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8. Slutsats 
 
Som vi tidigare tagit upp i diskussionen så har majoriteten av studenterna visat sig ha 
en mycket positiv bild av trådlöst nätverk inom skolan. Detta verkar ha sin grund i att 
det trådlösa nätverket skapar en frihet då studenterna inte längre är bundna till att 
befinna sig i någon form av datasal för att utföra arbete som kräver en dator. Vi har 
även sett att skolmiljön och hur ITU har valt att arbeta med det trådlösa nätverket 
verkar ha spelat in på studenternas positiva inställning. En annan faktor till deras 
inställning har varit att de fått möjlighet att hyra en bärbar dator vilket även detta 
skapat en sorts frihetskänsla. Den enda punkt där studenternas synpunkter varit 
splittrade är att använda det trådlösa nätverket under föreläsningarna. Anledningen till 
att vissa av studenterna anser att det trådlösa nätverket är bra att använda under 
föreläsningarna är att de lätt och snabbt kan få tag på information som föreläsaren 
skickar ut på nätverket. De som tycker att det trådlösa nätverket medför något negativt 
under föreläsningarna menar att det ger koncentrationssvårigheter. De tekniska 
problemen med det trådlösa nätverket har visat sig vara få och består mestadels av att 
det vissa gånger går långsamt. Detta verkar dock inte vara något större problem för 
studenterna och verkar heller inte påverka deras inställning negativt i någon större 
utsträckning. 
 
Vi ser alltså att studenternas inställning till det trådlösa nätverket påverkas av en rad 
olika faktorer. För att få dessa positiva reaktioner räcker det enligt vår mening inte 
endast med att införa ett trådlöst nätverk på en skola. Förändringar måste även till viss 
del ske vad gäller miljö och arbetssätt för att anpassas till den nya tekniken.  
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