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Sammanfattning 

Vårt examensarbete belyser hur lärare och elever arbetar med Internet i skolan idag. Syftet är 

att undersöka om Internet kan vara ett verktyg för meningsfullt lärande. Det är det 

sociokulturella perspektivet enligt Lev Vygotskij (1896-1934), som ligger till grund för vår 

syn på lärande där den sociala interaktionen och omgivningen är viktiga delar i lärandet. 

Tidigare forskning visar att Internet som verktyg i undervisningen medför både för – och 

nackdelar. Den visar att Internet ses som ett kompetent hjälpmedel men att det inte används i 

så stor utsträckning inom skolan. En orsak är bristen på teknisk utrustning och en oro för 

innehållet på Internet. I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ intervjustudie som 

innefattade två lärare och tio elever. Resultatet av vår intervjustudie visar att Internet inte har 

en självklar plats i undervisningen utan används i mån av tid och mest som en 

informationskälla. Detta trots att intervjustudien visar att flera elever använder sig av Internet 

dagligen i hemmiljö. Vi finner att den energi och kunskap som eleverna besitter inom 

nyttjandet av Internet inte utnyttjas i undervisningen. Orsakerna är främst brist på konkreta 

undervisningsförslag och även här, brist på teknisk utrustning. Det är också tydligt att elever 

och lärare har olika erfarenheter och intressen när det gäller Internet. Vi menar att skolan bör 

ta mer ansvar när det gäller Internet för att undervisa eleverna om det enorma 

informationsflöde som hela tiden omger dem.   

 

Nyckelord: IT och media, Internet, den fjärde basfärdigheten, meningsfullt lärande. 
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Inledning 

Inom en snar framtid kommer vi att bege oss ut i arbetslivet efter fyra års studier på 

lärarprogrammet vid Örebro universitet. Vi kommer ut som nyutbildade pedagoger med 

eleverna i fokus. Undervisningsmetoderna är oräkneliga och det är bara fantasin hos 

pedagogerna och eleverna som sätter gränser för hur och var kunskapen skapas. I valet av 

dessa undervisningsmetoder skall läraren ”utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande”(Lpo 94 s17). 

 

Stig Roland Rask (2006) är lärare och ledamot i Medierådet vilket är en kommitté inom 

regeringskansliet som arbetar med frågor om mediepåverkan och barns och ungas 

mediesituation. Han menar att vi människor är djupt färgade av våra tidigare erfarenheter. Det 

finns risker att fastna i gamla mönster på grund av sina tidigare erfarenheter och rädslan till 

något nytt. Alla har en åsikt kring hur skolan och dess verksamhet ska vara. Mycket på grund 

av att alla någon gång i sitt liv har varit en del av denna verksamhet. Rask (2006) menar att 

dessa erfarenheter hindrar skolan från att utvecklas. Han hävdar att skolan många gånger ser 

bakåt och håller hårt på traditioner. Många metoder används år ut och år in, istället för att se 

till den utveckling som sker i samhället. De elever som kommer till skolan idag är inte samma 

som kom igår.  

 

”En skola som siktar framåt siktar på sina elever. De personifierar den tid som kommer. Den skola 

som strävar efter att möta och förstå sina elever kommer att vara i fas med sin samtid – och mer 

beredd att möta sin framtid” (Rask 2006, s 9)  

 

När vi står inför en ny klass anser vi att denna skall ses som unik och inte jämföras med 

föregående klasser. Därför anser vi att det är viktigt att man väver in elevers egen kultur i 

undervisningen. Läroplanen, Lpo94 lägger stor vikt på att lärandet skall vara meningsfullt och 

betyda något för eleverna. I mål att sträva mot står det att ”Skolan skall sträva mot att varje 

elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Lpo94 s 14). För att skapa en nyfikenhet hos 

eleverna tror vi på att deras egen kultur och erfarenhet måste bli en del i undervisningen. En 

del av elevernas kultur i dag är användandet av Internet.  Dock skiljer det sig mycket från när 

vi själva var grundskoleelever på mitten av 1980-talet. Våra egna referensramar och minnen 

från ungdomsåren räcker inte alltid till för att förstå dagens barn och ungdomar. Den stora 

skillnaden ligger i att vi inte är födda in i IT-kulturen som dagens generation som ser IT som 

något självklart. I dagens samhälle har nästan alla hushåll tillgång till Internet och dess 
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informationsflöde. Detta påverkar rimligtvis eleverna i hög grad. Därför vill vi undersöka 

elevers och pedagogers användande av Internet i skolan för att kunna se för- och nackdelar 

med detta undervisningsverktyg.  

 

Vi vill passa på att tacka Ann-Margret Grewin för att hon har handlett oss i vår process med 

detta examensarbete. Vi vill också tacka skolorna som deltog i intervjustudien samt våra 

studiekamrater som gett oss feedback under arbetets gång.   

 

Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka elevers och i viss mån lärares användande av 

Internet i skolan idag för att bättre förstå om Internet kan vara ett verktyg för meningsfullt 

lärande.  

 

Forskningsfrågor 

På vilket sätt kan Internet vara ett hjälpmedel för att skapa ett meningsfullt och ett lustfyllt 

lärande för eleverna i skolan idag? 

 

På vilket sätt kan Internet vara ett positivt respektive negativt verktyg för pedagogen i sin 

undervisning? 



 

3 

Bakgrund 

Vi vill i detta bakgrundskapitel redogöra för vad tidigare forskning anser om Internet i 

skolmiljön. Vi kommer också att redogöra för vissa centrala begrepp. Dessa är IT och media, 

Internet, den fjärde basfärdigheten och meningsfullt lärande. Avslutningsvis kommer vi att 

redogöra för vår teoretiska utgångspunkt.    

 

IT, media och Internet 

Förkortningen IT står för informationsteknologi. Det är ett samlingsnamn för den teknik som 

sammanför datorer och telefoni. Sedan 1990-talet har data – och telefonitekniken utvecklas i 

sådan takt att IT har en mycket betydande roll i samhället. Tekniken möjliggör lagring och 

överföring av bild, ljud och text i digitaliserad form (Nationalencyklopedin 2008). 

 

Media består av TV, radio, Internet, film och tidningar med mera. Media finns med i vår 

vardag och styr mer eller mindre våra liv. Media följer vårt vardagsmönster, vi vaknar till 

morgon-tv och vet att det är sent på kvällen när tv säger ”god natt”. Vi har möjlighet att välja 

vilka medier som passar oss bäst och vi gör individuella val utifrån det som passar vår 

personlighet (Gripsrud, 1999).   

 

I Una Cunningham & Staffan Anderssons (1997) bok ”Läraren-eleven-Internet” redogörs 

kort för begreppet Internet. Enkelt förklarat består Internet av ett nätverk med datorer som kan 

befinna sig på vilken plats som helst på jorden. I början var det enbart ett sätt för människor 

att kommunicera med varandra via e-post men kom senare att utvecklas till informationssidor 

som numera kännetecknas av det bekanta WWW (World Wide Web).  Informationen är 

skapad av människor och lagras på datorer med stort lagringsutrymme. Var du är befinner dig 

i världen är åtkomsten mer eller mindre den samma. Det som krävs av användaren för att 

kunna nå informationen är dels en viss teknisk utrustning samt en kunskap om var eftersökt 

information finns att hitta. (Cunningham & Andersson 1997). Patrik Hernwall (2003) 

beskriver Internet som ett cyberrum, en arena för möten och kunskapsinhämtande. En arena 

med livlig social och kulturell aktivitet som hela tiden skapas och förändras av individer. 

Maria Bergman (1999) förklarar begreppet Internet som en social konstruktion och som ett 

stort tekniskt system. När datorerna utvecklades till kommunikationsverktyg så skapades 

begreppet ICT som står för Information and Communication Technology. På svenska 
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förkortat IKT (Information och Kommunikationsteknik.) Bergman (1999) hävdar att denna 

utveckling betyder att datorn och Internet blev ett kommunikationsverktyg mellan människor. 

Detta kommunikationssystem förmedlade information och skapade möten mellan människor i 

större mängd än vad som tidigare var möjligt. I vår uppsats talar vi om Internet i huvudsak 

som källor för information men även som en kommunikationskanal och en samlingsplats för 

unga.  

 

Historik  

Patrik Hernwall (2005) skriver att Internet fick sitt genombrott över världen 1993. Vid den 

tidpunkten presenterades den grafiska webbläsaren Mosaic vilket sedan efterföljdes av den 

numera välkända Internet Explorer. En webbläsare är ett redskap för att hämta information 

och bilder via World Wide Web. Internet fick ett genombrott under denna tidpunkt både i 

samhället och politiskt. Många länder ville vara ledande inom IT, däribland Sverige. Den 

första IT-kommissionen tillsattes och KK-stiftelsen skapades. KK-stiftelsen står för Kunskaps 

och Kompetensutveckling och vill bland annat främja IT-användningen inom skola och 

lärarutbildning. Jörgen Nissen (2004) beskriver hur KK-stiftelsen låg bakom den första IT-

satsningen i den svenska skolan. 1984 beslutades att varje högstadieskola skulle utrustas med 

en datasal innehållande minsta 8 elevdatorer. I mitten av 90-talet så satsade KK-stiftelsen 

även på ITIS som står för IT i skolan. Denna satsning innefattade ett 30-tal projekt som fick 

stora resurser och kunskap till att införa IT i skolan. Alla skolor medverkade inte i projektet, 

vilket innebar att det kunde vara endast en skola i en kommun som fick tillgång till resurserna. 

Från början var projekttiden planerad att pågå under en treårsperiod men den förlängdes efter 

utvärdering till fyra år. Det sista året fick skolorna klara sig utan ekonomisk hjälp. 

Sammanlagt satsade stiftelsen 870 miljoner kronor på detta projekt som avslutades mellan 

1998 – 99. Redan 1994 påbörjades ett arbete enligt Bergman (1999), som bestod i att bygga 

upp ett skoldatanät. Målet med detta var att ge skolorna förutsättningar att hämta information 

och möjlighet att publicera eget material samt att starta en kommunikation mellan skolor i 

Sverige och andra delar av världen. Detta är nog det viktigaste som Skolverket har bidragit 

med när det gäller IT och Internetutvecklingen i skolan menar Bergman (1999).  

 

Hernwall (2005) hävdar att barn födda under 1980 -90 talet är nätgenerationens barn. De har 

alltid haft tillgång och närhet till digitala världar på olika sätt. Dessa digitala världar innebär 

inget nytt för denna generations barn. Nypublicerad statistik från Medierådet (2008) i 
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rapporten ”Ungar och medier” visar att Internets betydelse i barns vardag är stor. Rapporten 

visar att 97 % av samtliga ungdomar 12-16 år använder Internet på sin fritid.   

 

Den fjärde basfärdigheten  

I läroplanens mål att sträva mot står det ”Skolan skall sträva mot att varje elev lär sig att 

utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra” (Lpo94 s 14). Rigmor 

Lindö (2001) menar att eleverna skall lära sig att granska och reflektera utifrån material som 

de själva har sökt och hittat. Hon talar om att eleverna blir mer självständiga när de får tillfälle 

att utforska och söka information på egen hand. Rask (2007) introducerade begreppet den 

fjärde basfärdigheten där han beskriver den med hjälp av åtta S: söka, samla, sålla, sovra, 

sortera, strukturera, systematisera och sammanställa. Han menar att det är först när eleverna 

klarar av att bearbeta informationsflödet som det kan omvandlas till kunskap. Vidare måste 

eleven koppla denna kunskap till sina egna erfarenheter för att den skall bli användbar. Här är 

betydelsen av den fjärde basfärdigheten viktig menar Rask (2007). Så viktig att Lindö (2001) 

beskriver den fjärde basfärdighet som ett komplement till att lära sig läsa, skriva och räkna. 

Även Ann-Britt Enochsson (2007) beskriver den fjärde basfärdigheten som viktig då den 

innebär att eleven ska kunna hantera det stora informationsflödet i samhället.  

 

Meningsfullt lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotsky (1926,1996) menar att människan lever i en komplicerad social miljö som skall 

förstås i samspel med andra. Han menar att i det sociokulturella perspektivet utvecklas 

kunskaper i samspel med andra individer och omgivningen fungerar som kunskapskällor. 

Vidare menar Vygotsky (1926,1996) att skolan och undervisningen skall göras levande och 

läraren skall vara en inspirationskälla till eleverna. Roger Säljö m.fl. (2005) beskriver det 

sociokulturella perspektivet med att kunskap blir levande när det får samspela med andra 

människor och nyvunnen kunskap blir en del av individen. Espen Jerlang & Suzanne 

Ringstedt (2005) menar att det är viktigt att kunskapen förmedlas som spännande och 

meningsfull.  

 

Att göra kunskap meningsfull är något som också behandlas flitigt i forskning kring läs – och 

skrivinlärning. SOU rapporten: Att lämna skolan med rak rygg – om rätten till skriftspråket 

och skolans möjligheter att möta läs – och skrivsvårigheter (1997:108) klargör för det 
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socialinteraktionistiska synsättet som grundar sig i den sociokulturella synen på lärande. Detta 

synsätt påverkar sociala sammanhang och kommunikation med andra människor hur individer 

lär sig att läsa och skriva (SOU 1997:108). Ingvar Lundberg (1984) menar också att 

förståelsen är en viktig drivkraft och det är av stor betydelse att arbeta med meningsfulla 

uppgifter.  

 

Meningsfullt lärande handlar också om miljön enligt Monika H Sträng & Jörgen Dimenäs 

(2000). Skolan bör vara en plats där både elever och lärare skall kunna växa. Det är viktigt att 

den miljö som eleverna befinner sig i skapar nyfikenhet och utvecklar deras lärande.  

 

”Det innebär att om kunskap skall utvecklas – individuellt eller kollektivt – fordras att kunskapen 

upplevs som meningsfull, sker i meningsfulla läromiljöer och att barns och ungdomars 

erfarenheter och intressen verkligen återspeglas i skolans verksamhet” (Sträng & Dimenäs 2000 s 

9) 

 

Lindö (2002) har liknande tankegångar och beskriver i Det gränslösa språkrummet att det är 

viktigt att man som pedagog utgår från ”här och nu”, det vill säga det sammanhang och den 

kontext som barnen befinner sig i . Enligt Lindö (2002) är många forskare överens om att det 

är viktigt att sätta in kunskapen och förstå den i ett sammanhang för att eleverna skall lära sig. 

En förutsättning för att kunna sätta in kunskap i ett sammanhang är att utgå från elevers egna 

erfarenheter och intressen. Dessutom bör pedagogen ge elever möjlighet att utvecklas utifrån 

sin förmåga och sitt sätt att lära, samt skapa äkta och meningsfulla situationer och lärande 

(Lindö 2002).   

 

Ett exempel på meningsfullt lärande beskriver Magnus Persson (2000) som skriver om 

mediekulturen och dess inverkan på barn idag. Han menar att det är viktigt att se 

mediekulturen som något berikande för barnen. Han hävdar att användandet av mediekulturen 

är konkreta utbildningsvägar och dessa bidrar till ett mer meningsfullt lärande än det som 

erbjuds i skolan. Persson (2000) menar att medievärlden spelar stor roll när det gäller att 

komma nära barns egna erfarenheter.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Det sociokulturella perspektivet ligger nära till vårt sätt att se på lärande och all litteratur vi 

tagit del av genomsyras av detta perspektiv. Enligt H. Sträng & Dimenäs (2000) innebär det 

sociokulturella perspektivet att människor lever i ett livslångt lärande och lär sig genom 
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interaktion med andra. Det innebär att alla möten mellan människor bidrar till kunskap. 

Vygotskij (1999) var en stor förespråkare för det sociokulturella perspektivet. Han menar 

bland annat att eleverna tillgodogör sig kunskap tack vare sina egna erfarenheter. Dessa 

erfarenheter är styrda av den miljö som omger dem och lärarens roll i detta är att se till att 

miljön är anpassad för individerna. Han menar också att relationer mellan människor är en 

stor faktor i lärandet. 

 

Roger Säljö & Jonas Linderoth (2002) hävdar också att människans sätt att lära utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är genom interaktion och samspel med andra. Vidare beskriver de 

att vårt sätt att lära påverkas av de förändringar som sker i samhället. ”När tekniken ändrar 

sig, förändras det sätt på vilket vi kommer i kontakt med och agerar i världen” (Säljö & 

Linderoth 2002, s 15). När människor interagerar med varandra så förs information och 

kunskap vidare, denna kunskap möter våra egna erfarenheter. Säljö & Linderoth (2002) menar 

att människan alltid kommer att ha ett behov av att lära men det är dess karaktär som ständigt 

förändras. De menar att informationstekniken påverkar lärandet i skolan. Att använda sig av 

IKT och Internet i skolan är en stor utmaning för läraren då läraren inte alltid är den som vet 

mer än eleven kring just det temat. Elever har många gånger lärt sig att hantera datorn privat 

tillsammans med vänner. Detta sätt att lära kan beskrivas som elevaktiva arbetsformer vilket 

är just det som skolan bör sträva efter menar Säljö & Linderoth (2002). Användande av IKT i 

undervisningen anser de är en stor utmaning då det gäller att hitta en bra form för hur det skall 

användas i undervisningen 

 

Tidigare forskning om Internet i skolan 

I kommande kapitel behandlas olika forskares syn på Internet i skolan. Nedan presenteras de 

olika forskarna och deras fördjupningsområden. Dessa forskares studier är relevanta för vårt 

examensarbete och ligger till grund för vår egen studie. Vi har delat upp kapitlet i fyra olika 

fördjupningsområden: Internets intåg i skolundervisningen, generationers skilda världar, 

elevers och lärares syn på Internet i skolan, och fördelar och nackdelar med Internet i skolan.    

 

Patrik Hernwall är pedagog och forskare vid Södertörns högskola. I hans studier ligger fokus 

på barns syn på Internet och hur det är att leva som barn i ett växande mediesamhälle. En 

annan forskare som studerar barns användande av Internet i skolan är Maria Bergman som är 

universitetsadjunkt vid Högskolan Dalarna. Hennes fokus ligger på grundskoleelevers 
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användande av Internet. Jörgen Nissen har skrivit en rapport som är baserad på en stor 

satsning i grund- och gymnasieskolan kring IT-användandet. Stig-Roland Rask är pedagog 

och ledamot av Medierådet. Han har forskat mycket kring IT och värderingar. Ann-Britt 

Enochsson är universitetslektor i pedagogik vid Karlstads universitet. Hon har gjort en stor 

studie när det gäller barn och ungdomars informationssökning på Internet.   

 

Internets intåg i skolundervisningen  

Rask (2006) har forskat om skolan och den nya tekniken. Han skriver att i början av 1990-

talet ändrades skolans syn på datorer, istället för att undervisa om datorer började lärarna 

använda datorn som ett redskap i undervisningen. Datorns betydelse och funktion ändras från 

att vara ett verktyg med sluten information som vi preparerat den med till att bli ett globalt 

kommunikationsverktyg. Internet öppnade upp för ett stort informationsflöde som är 

lättillgängligt. ”Skolans monopol som tillhandahållare av information var brutet” (Rask 2006, 

s 20). Skolans styrdokument förändrades också i början av 1990-talet. När de nya 

läroplanerna blev aktuella 1994 så fanns det klara direktiv gällande IKT i skolan. I mål att 

uppnå står det: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”(Lpo 94 s16). I boken 

Bland barn och datorer hävdar Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth & Rigmor Lindö 

(2001) att utvecklingen inom IKT gått snabbt. Elever i grundskolan kan ha svårt att hantera all 

den information som IKT-utvecklingen medför. Det är viktigt att eleverna får de verktyg som 

behövs för att kunna hantera all den information som de möter. Även i kursplanerna för 

engelska, matematik och svenska är IKT närvarande. Kursplanen i svenska tydliggör följande 

mål att sträva mot:  

 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar förmåga att utnyttja 

olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig kunskap om mediers språk och funktion 

samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt granska och värdera olika källor och budskap” 

(Skolverket 2000. s 2) 

 

Alexandersson m.fl. (2001) beskriver tre olika motiv för varför IKT ska ha en viktig roll i skolan. 

Det första är något de kallar inlärningsaspekten som bland annat innebär att IKT ger en större 

variation på undervisningsformerna. Det andra motivet kallar de arbetslivsaspekten som innebär att 

skolan förväntas förbereda eleverna för vuxenlivet. I och med att samhället och näringslivet hela 

tiden utvecklas snabbt på ett tekniskt plan så innebär det att eleverna måste följa med i 

utvecklingen. Det tredje motivet utgör demokratiaspekten. För att eleverna skall kunna fungera i ett 
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demokratiskt samhälle är det viktigt att skolan tar på sig ansvaret att samtliga elever får en likvärdig 

IKT-utbildning.   

Generationers skilda världar 

Enochsson (2007) beskriver skillnader mellan generationerna när hon tittar på barns och 

vuxnas användande av Internet. Nästan alla barn i vår del av världen är uppvuxna med 

Internet och det är en naturlig del av deras liv. Föräldrarna till dessa barn har en helt annan 

erfarenhet då Internet har uppkommit under deras vuxna liv. De har fått lära sig Internet i 

efterhand och tänker sig att det fungerar på liknande sätt som att söka information i böcker. 

Men det är inte så enkelt enligt Enochsson (2007). Det krävs ett annorlunda tillvägagångssätt 

och kunskaper i teknisk hantering för att Internet ska bli betydelsefullt. Detta har redan många 

av dagens barn tack vare att det är ett vanligt inslag i deras vardag. Vuxna däremot får kämpa 

hårdare för att ta till sig den nya tekniken som Internet innebär. ”Däremot finns många saker 

som en äldre generation lärt sig på annat sätt som är mycket användbart i kombination med 

Internet och informationssökning” (Enochsson, 2007 s 13). Barn har en kultur som ligger 

närmare den digitaliserade världen än vad vuxna har. Det är den världen som lärare ska 

försöka förstå och därefter hitta verktyg och lösningar för att leda barnen rätt i användandet av 

Internet ur ett pedagogiskt perspektiv. Lärares levnadserfarenheter och värderingar i samspel 

med barns kultur är något av en nyckel till att ha möjlighet att arbeta med Internet i skolan 

(Enochsson 2007). Hon refererar även till den ryske pedagogen Vygotskij då han använde 

begreppet den proximala utvecklingszonen. Den innebär till exempel i en lärandesituation att 

eleven är i behov av hjälp från läraren till viss del. Eleven klarar inte av det helt själv, men när 

läraren bistår och tillsammans med eleven löser ett specifikt problem så uppstår ett optimalt 

lärande enligt Vygotskij. Att lära ut användandet av Internet kan beskrivas med hjälp av den 

proximala utvecklingszonen hävdar Enochsson (2007). Eftersom de flesta barn har ett 

grundintresse för Internet och teknik men inte har kunskapen att använda detta i skolarbetet, 

behöver de stöd och vägledning av sin lärare. Lärare och elevers olika kunskaper och 

erfarenheter möts och både lärare och elever bidrar till att skapa ett optimalt lärande. 

Enochsson (2007) hävdar att informationssökning på Internet består av många olika delar som 

ska ses som en helhet för att det ska kunna användas i pedagogiska sammanhang. 

 

Generationernas olika erfarenheter är även något som Hernwall (2003) har uppmärksammat i 

sin studie där han menar att elever och lärare har olika erfarenhet och använder sig av 

tekniken på olika sätt. De har också helt skilda idéer om hur tekniken kan användas i skolan. 
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Lärarna har en tanke om att datorn och IKT skall integreras i den pedagogik som verkar på 

skolan. Då utnyttjas tekniken utifrån de traditionella pedagogiska riktlinjer som finns. Här ser 

även Hernwall (2003) en tydlig skillnad på elevernas och lärarnas förhållningssätt till 

tekniken. Denna skillnad beror på att eleverna har en annan erfarenhet i sitt användande av 

IKT än lärarna som inte använder det i lika stor utsträckning. Det är ett faktum att lärarna inte 

känner till vad eleverna använder IKT till och detta kan leda till missförstånd och olika åsikter 

för hur IKT kan användas i undervisningssammanhang. 

Elevers och lärares syn på Internet i skolan 

Hernwall (2003) beskriver barns syn på datorer och IKT i skolan i boken Barn@com – att 

växa upp i det nya mediasamhället. Hans studie visar bland annat att barn ser användandet av 

datorer och IKT i skolan som en möjlighet att fly skolan. Hernwall (2003) hävdar att det ger 

dem möjlighet att för en kort stund ägna sig åt någonting annat. Eleverna i hans studie ser inte 

användandet av datorer och IKT som ett redskap för lärande. Utan de menar att det är böcker, 

lärarledda lektioner, läxor och prov som gynnar deras lärande. Hernwall (2003) hävdar att 

dessa elever har en traditionell syn på lärande i skolan. I Enochssons (2007) studie visar det 

sig att också pedagogerna har en traditionell syn på undervisning. Hon hävdar att pedagoger 

förlitar sig betydligt mer på fakta och information i böcker. Anledningen till detta är att de har 

mer kontroll över vad eleverna söker efter. Böcker som eleverna har tillgång till är 

kontrollerade av pedagogerna själva eller av bibliotekarier. Söker eleverna på Internet 

försvinner denna kontroll och detta kan upplevas som svårt för pedagogerna. Enochsson 

(2007) menar att ett sätt att skapa kontroll över elevernas användande av Internet är att bättre 

försöka förstå vad eleverna verkligen använder Internet till. Detta belyser även Hernwall 

(2003) då han ställer sig frågan om vad eleverna gör när de befinner sig på Internet och hur 

pedagogerna kan förstå detta ur elevernas perspektiv. Han menar att pedagogerna bör ta till 

sig elevernas tankar kring hur de ser på Internet och vad de gör på Internet. Denna kunskap 

kan hjälpa dem att hitta andra vägar i undervisningen. Hernwall (2003) menar att pedagoger 

inte bör tillämpa Internet i den pedagogik som verkar på skolan. Precis som Enochsson (2007) 

diskuterar böcker kontra Internet så menar även Rask (2006) att det som eleverna kan hitta på 

Internet många gånger innehåller mer kvalificerad informationen än det som står i en lärobok. 

Han ger exempel på doktorsavhandlingar och internationella forskningsrapporter. Inte så långt 

därifrån finns även material som inte erbjuder samma kvalité, det vill säga material som är 

innehållsmässigt vilseledande och manipulativt.    
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Jörgen Nissen (2004) beskriver en annan syn i sin rapport Säg IT – det räcker! Där visar 

undersökningen på att pedagogerna använder IT och Internet i olika stor utsträckning. Dessa 

pedagoger talar om ett individanpassat lärande som kan bli möjligt med IT och Internet som 

arbetsredskap. Eleverna anses då få en mer varierad undervisningsform och ges möjlighet att 

arbeta självständigt. Detta leder i sin tur till en högre motivation hos eleverna och ett mer 

läraktigt lärande. Tre av dessa pedagoger kallar Nissen (2004) för IT-entusiaster vilket 

innebär att de har IT och Internet som en självklar del i undervisningen. Detta menar Nissen 

(2004) beror på att dessa pedagoger har stor kunskap om IT och Internet och ett stort intresse. 

Dessa faktorer har stor inverkan på användande av IT och Internet i skolan. 

Fördelar och nackdelar med Internet i skolan 

Rask (2006) menar att förmågan att använda Internet på rätt sätt är en viktig kunskap som 

skolan har ett stort ansvar att lära ut. ”Att jobba med Internet och de myriader av webbsajter 

som finns förutsätter en grundkunskap så inte elever hamnar snett” (Rask 2006 s 30) 

Den traditionella undervisningsformen sätts på prov 

Bergman (1999) menar att Internet och dess värld kommer att förändra hur skolan och 

undervisningsmetoderna ser ut . Den information som finns från olika källor kan vara svåra att 

bearbeta för elever. Dessa källor behöver granskas och värderas vilket läraren måste 

synliggöra för eleverna. Bergman (1999) menar att Internet är ett verktyg som kan användas i 

skolan. Hon ser det både som ett läromedel och ett kommunikationsmedel, dock så ser hon 

svårigheter att hitta och sortera i innehållet. Detta innebär att eleverna också kommer att stöta 

på sidor som kan innehålla kommersiella och politiska budskap.  

 

Även Alexandersson m.fl. (2001) menar att IKT kommer att bidra med en variation i skolan 

om det används på rätt sätt. IKT underlättar kommunikation, skrivande och 

informationssökning i undervisningen. Men det krävs kunskaper hos pedagogerna inom 

området IKT för att kunna tillämpa det i undervisningen. Denna kunskap är inte alltid 

tillräcklig menar Alexandersson m.fl. (2001) då de anser att det saknas en metod för hur IKT 

kan användas i skolan. Få studier visar på vilka konsekvenser IKT kommer att ha på 

undervisningen i skolan. Förväntningar på IKT i skolan är höga då IKT anses kunna förbättra 

inlärning och bidra till en förbättrad kvalitet menar Alexandersson m.fl. (2001). Dessa höga 

förväntningar uppnås inte alltid. De menar att ” En ofta anförd anledning är att skolan 

försummat den pedagogiska inramningen av tekniken” (2001,s 14). Vidare menar de att 
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många lärare inte längre tror att IKT kan vara ett verktyg för bättre inlärning. För mycket 

fokus läggs på tekniken istället för de pedagogiska frågorna gällande IKT. Alexandersson 

m.fl. (2001) visar på forskning där pedagogens inställning är avgörande. Det är pedagogens 

syn på lärande och kunskap som påverkar vilken utformning undervisningen skall ha. Det är 

inte alltid tillgång till teknik som är det avgörande.  

 

Alexandersson m.fl.(2001) menar även att undervisning i skolan öppnar upp för mer variation 

när IKT används. Men detta betyder inte att IKT i sig nödvändigtvis leder till bättre 

undervisning. Det är hur läraren använder sig av de möjligheter som IKT erbjuder som avgör 

kvalitén på undervisningen. Med andra ord gäller det att strukturera och värdera den 

information och kunskap som IKT erbjuder.  Bergman (1999) anser att på grund av detta finns 

det en oro för att använda sig av Internet i undervisningssammanhang. Den oro speglar sig i 

att det innehåll som Internet erbjuder inte kan påverkas av lärare och skola. När eleverna 

använder sig av Internet i skolan så är det vissa regler som gäller (Bergman 1999). Eleverna 

har dels ett personligt konto som de ansvarar för själva och detta konto är kopplat till 

skolundervisningen. De skall klara av att hålla sig inom de ramar som skolan har skapat, trots 

ramarna innebär det mycket frihet för eleven, en frihet under ansvar. Skolan måste sätta upp 

vissa regler som eleverna skall rätta sig efter när de använder Internet som ett 

undervisningsverktyg. Bergman (1999) menar att undervisningen skall präglas av 

meningsfullhet och lustfylldhet. Det skall finnas elevaktivitet, elevinflytande och 

elevdemokrati. Allt detta kan hämma eleven om det upprättas för många regler och 

restriktioner kring användandet av Internet i skolan. Vidare innebär detta att det föreligger en 

risk att eleverna istället fokuserar på att bryta dessa regler. (Bergman 1999).  Hon har även i 

sin studie uppmärksammat teknisk problematik kring Internetanvändning i skolan. Dels var 

tillgången till datorer bristfällig och många andra tekniska problem uppstod. Exempel på detta 

kunde vara skrivare som inte fungerar, datorer som laddar ner information långsamt etc. 

Under lektionstid ledde detta till mycket dötid och blev inte effektiv. När det tekniska väl 

fungerade tog det lång tid för eleverna att hitta information. I sitt letande efter fakta gick de så 

snabbt fram att de inte alltid läste och tog till sig all information som de kom i kontakt med. 

 

Även Hernwall (2003) menar att det upprättas för många regler hur elever i skolan skall 

använda sig av Internet inom IKT. Vilket bland annat kan innebära att redskapet inte används 

fullt ut. Eftersom eleverna via Internet ges tillgång till information som inte alltid är lämplig 

så upprättar skolan regler för att kunna kontrollera elevernas Internetanvändande. Bryts dessa 
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regler blir eleverna avstängda från Internet. Hernwall (2003) ställer sig kritisk till detta och 

menar att hur skolan förhåller sig till tekniken och teknikanvändandet är avgörande. Han ger 

ett exempel på användandet av skriftspråkets redskap. ”Blir missbruket av pennan straffat 

med att eleven inte får skriva?” (Hernwall 2003, s 111). Han menar att skolan står inför en 

stor utmaning då den måste hitta metoder för hur kunskapssökande med hjälp av IT skall 

fungera. Han hävdar att skolan måste bli bättre på att möta sin tids generation barn och 

ungdomar. Den generation elever som kommer till skolan idag har inte samma erfarenheter 

och intressen som skolan står för. Vilket Hernwall (2003) anser bidrar till att eleverna inte 

finner någon utmaning i den lärandemiljö som erbjuds. 

Meningsfullt lärande med hjälp av IKT 

Hernwall (2003) menar att en av lösningarna är att naturligt introducera datorn och IKT i 

undervisningen. Med detta menar han att datorer och IKT inte skall betraktas som ett 

hjälpmedel eller verktyg utan att det skall ses från ett annat perspektiv som inte är i linje med 

den traditionella synen. Hernwall (2003) drar den slutsatsen ”att datorn inte nödvändigtvis 

refererar till något tekniskt eller en programvara, utan snarare till nya sätt att uttrycka sig 

kommunicera och bygga kunskap på” (Hernwall 2003 s.122). Han menar att datorns roll som 

informationshanterare och kommunikationsmedium skapar möjligheter för människor att hitta 

flera informationskällor. Han menar att det i och med detta skapas en ”symbolisk innebörd i 

datorn, som genererar nya tankar och andra perspektiv” (Hernwall 2003 s.122). Vidare menar 

Hernwall (2003) att IKT och datorer erbjuder oändligt mycket möjligheter när det integreras i 

undervisningsmiljön. Dock är detta en process som kommer att ta tid och utmaningen för 

skolan är inte bara att hitta bra tillvägagångssätt för IKT i skolan och att utveckla 

pedagogiken. Det gäller också att förmedla ett nytt kunskapsbegrepp till eleverna. Hernwall 

(2003) menar att det gäller att använda sig av informationsteknikens kommunikativa 

möjligheter för att bredda elevernas erfarenheter. Detta måste nödvändigtvis inte ske i det 

digitala rummet utan kan ske via simulerande händelseförlopp. Vidare menar Hernwall (2003) 

att det också är viktigt att eleverna i sitt användande av IKT inte bara skall lära sig den fjärde 

basfärdigheten. Han hävdar att ta till sig kunskap och att kritiskt granska den inte är 

tillräckligt. Här krävs ytterligare en nivå eftersom Internet inte bara erbjuder information och 

kunskap, det är även en plats där eleverna kan reflektera över sina egna kunskaper och 

kompetenser.    
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Enligt Rask (2006) ser lärarna skolan som en mötesplats där eleverna skall undervisas enligt 

traditionella normer. Dessa normer kan bestå av lärargenomgångar, diskussionsgrupper och 

redovisningar. Datorn har inte en lika självklar roll i skolan som den har i elevers vardag. Det 

diskuteras ofta i skolan hur användandet av Internet skall gå till. Skolan fokuserar mer på hur 

man ska kunna begränsa användandet av Internet och vilka regler som skall gälla. En oro 

finns över hur elevers värderingar påverkas av Internet. Rask (2006) hävdar att få lärare 

beskriver användandet av datorer och Internet som ett positivt verktyg för elevers utveckling i 

exempelvis värderingsfrågor. Han upplever att skolan lägger mycket kraft på att ”skydda” 

elever från Internet och alla dess farhågor istället för att låta det vara ett verktyg i 

undervisningen.   

 

Det finns möjligheter till att använda sig av Internet som ett mångsidigt verktyg i skolan men 

Nissen (2004) menar att detta inte utnyttjas fullt ut. ”Vi har snarast sett ett mångsidigt verktyg 

i relativt enkelspårig användning” (s125). Detta beror till viss del på att tillgången till teknisk 

utrustning är bristfällig. Eleverna har även en tidsbegränsning när de arbetar med IT och 

Internet eftersom skolan inte kan tillhandahålla tillräckligt med datorer. Nissen (2004) menar 

även att gränsen mellan nöje och skolarbete riskerar att suddas ut då eleven har möjlighet att 

göra andra saker än skoluppgifter framför datorn. Internet har öppnat en mängd olika dörrar 

som inte alltid är relevanta i det aktuella skolarbetet. Ett annat problem är att den fjärde 

basfärdigheten inte tillämpas utan arbetet framför Internet blir ett resultatlöst sökande (Nissen 

2004). Han talar om att Internet öppnar upp dörrar för en mer tematisk undervisningsform 

eftersom Internet inte är uppdelat i traditionella skolämnen. Att arbeta tematiskt tillämpades 

dock inte i så stor utsträckning bland de nio pedagogerna som han studerat. Nissen (2004) 

hävdar att de elever som inte klarar av att arbeta självständigt behöver få en inskolning i detta 

arbetssätt. Om eleven inte klarar av att arbeta självständigt så blir inte arbetsmetoden 

meningsfull. Trots att många elever är vana Internetanvändare så saknar de tillräckligt med 

kunskap för att kunna tillgodogöra sig Internets alla kunskapsvägar (Nissen 2004). 

 

Även Maria Bergmans (1999) studie visar på att Internet kan användas som ett verktyg i 

undervisningen. Hennes studie handlar om elevers användande av Internet på en skola med 

elever i årskurserna 1-9. Studien gjordes samtidigt som Internet introducerades på skolan. I 

sin studie redogör hon för begreppet kunskap i samband med Internet. Kunskap är 

konstruerad av människor, all information och fakta som finns digitaliserat är skapad av 

människan. När elever skall tillgodogöra sig kunskap så är det inte tillräckligt med enbart 
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information från datorer och Internet. Bergman (1999) beskriver kunskapsprocessen men 

hjälp av fyra F: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. För att kunna tillgodogöra sig den 

fakta och information som Internet har att erbjuda så krävs de andra kunskapsformerna det 

vill säga, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Människan skapar informationen på Internet 

men det går inte att digitalisera kunskap.  Därför kan inte datorn och Internet ersätta den 

komplexa processen som kunskap innebär. (Bergman 1999). 

Metodologiska överväganden och val av metod 

Enligt Steinar Kvale (1997) är en kvalitativ forskningsmetod viljan att ta reda på hur något 

förhåller sig i en viss miljö. I en sådan studie är helheten viktig och miljön spelar en stor roll. 

Till skillnad från den kvantitativa forskningsmetodens som har ett syfte att försöka ta reda på 

hur ofta något förhåller sig. Vidare beskriver Pål Repstad (2007) den kvantitativa metoden 

som ett bra verktyg att ta reda på hur vanlig en företeelse är jämfört med andra företeelser. En 

kvantitativ metod baseras mycket på siffror och statistik och tar lite eller ingen hänsyn till 

miljön. Ann Ryen (2004) menar att med en kvantitativ forskningsmetod prövar man hypoteser 

till skillnad från den kvalitativa där hypoteser utvecklas. Det centrala i en kvalitativ 

forskningsintervju är att tyda specifika åsikter hos specifika individer. Annika Eliasson (2006) 

anser att en kvalitativ forskningsmetod är lämplig när målet för studien är komplext och inte 

framkommer direkt, när det krävs en fördjupning inom det undersökta området. Verktyg för 

denna fördjupning kan vara intervjuer eller observationer. Eliasson (2006) beskriver olika 

intervjustrategier beroende på situationen och syftet. Dels finns det strukturerade intervjuer 

som har frågor som är bestämda på förhand och som inte ändras under intervjuns gång. 

Vidare kan man använda sig av en helt ostrukturerad intervju som mer kan ses som ett samtal 

mellan den intervjuade och den som intervjuar. Mellan dessa intervjuformer finns den 

semistrukturerade intervjun som är mer styrd än den ostrukturerade men mer fri än den 

strukturerade. I den semistrukturerande intervjun är frågorna mycket omfattande och kan 

täcka upp flera områden. Under en sådan intervju är det möjligt att följa upp intressanta eller 

oväntade svar som uppkommer. Eliasson (2006) menar att kvalitativa metoder ger en 

möjlighet till att anpassa sig efter de situationer som uppstår under en studies gång.  

 

Vi har valt att genomföra vår studie genom att använda oss av en kvalitativ intervjustudie. Det 

som intresserar oss är elever och lärares inställning till Internet. Pål Repstad (1987/1997) 

beskriver i Närhet och distans att den kvalitativa forskningstraditionen förespråkar ett nära 

samarbete med de personer som skall intervjuas. Vi kommer att använda oss av en 
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semistrukturerad intervjustudie för att öppna för möjligheter att anpassa oss efter studiens 

gång. I en intervjusituation vill vi kunna ställa följdfrågor på oväntade svar. Vi är intresserade 

av elevers och lärares inställning till Internet i skolan och denna intervjuform ger en bättre 

fördjupning.  Med hjälp av vår kvalitativa studie har vi för avsikt att låta samtalen bli en 

betydande del i vårt examensarbete. Vi vill möta lärare och elever i deras vardagliga skolmiljö 

för att försöka förstå deras uppfattning om Internet.  

 

Eftersom vårt syfte är att undersöka elevers och lärares användande av Internet i skolan idag, 

kommer vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod eftersom vi anser att denna 

metod är bäst lämpad för ändamålet. Vi vill skildra verksamma individer i skolans värld och 

deras kontakt med Internet. Vi söker svar på hur det används och förklaringar till varför det 

inte används. Till vår hjälp använder vi oss av intervjuer eftersom detta ger en direkt inblick i 

skolans undervisning. Henny Olsson & Stefan Sörensen (2007) beskriver intervjumetoden på 

följande sätt: ”Genom frågor söker man nå kunskap om undersökningspersonens värld” (s80). 

Hur intervjufrågorna är formulerade har stor betydelse för svaren. Är intervjufrågorna starkt 

strukturerat så finns det inte mycket utrymme för den intervjuade att blanda in känslor 

erfarenheter och värderingar, frågorna är då mer formulerade som ja och nej frågor, eller med 

olika svarsalternativ (Olsson & Sörensen 2007). I våra intervjufrågor kommer vi att använda 

oss av en låg grad av strukturering. Det är vad Olsson & Sörensen (2007) kallar för en 

journalistisk intervju. Inom den intervjugenren finns det utrymme för intervjupersonen att 

vara mer delaktig. Frågorna är mer öppna och det ökar möjligheterna för mer mångfasetterade 

svar. Ett exempel på detta är en fråga som vi skapat till vår intervjustudie: 

 

- Vilken är din personliga inställning till Internet? 

 

Denna fråga är journalistisk då den öppnar upp för intervjupersonen att bidra med sina egna 

åsikter i hög grad. Här kan intervjupersonen inte svara ja eller nej utan ges möjlighet att 

redogöra för sin syn på Internet (Olsson & Sörensen 2007). Kvale (1997) redogör för en 

mängd olika sätt att ställa frågor på. Bland annat redogör han för uppföljningsfrågor som är 

aktuella i vår studie. Dessa frågor skapas i stunden som en form av följdfråga. Det är viktigt 

att intervjuaren är lyhörd och uppmärksam för att det ska bli möjligt att ställa 

uppföljningsfrågor (Kvale 1997). En annan form av intervjufrågor är sonderande frågor som 

handlar om att intervjuaren vill att personen i fråga ska vidareutveckla sitt svar ytterligare. 

Kvale (1997) beskriver även tolkande frågor, dessa frågor fungerar som ett förtydligande där 
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den intervjuade får möjlighet att klargöra sitt svar. Det kan till exempel vara en fråga som 

sammanfattar det intervjupersonen har svarat, för att tydliggöra hur intervjuaren har förstått 

svaret. 

Reliabilitet och Validitet  

Elisasson (2006) menar att det har betydelse för reliabiliteten hur mätningarna genomförs och 

hur bearbetningen går till. Som till exempel vid en kvantitativ undersökning där det är viktigt 

att studien genomförs på exakt samma sätt oavsett var studien genomförs. Vid en kvalitativ 

undersökning är det viktigt att det material som samlas in är pålitligt. För att det skall bli 

pålitligt krävs det att uppgifterna som hämtas inte missuppfattas utan tolkas på samma sätt 

oavsett vem som genomför undersökningen. En studie med hög validitet innebär att man 

använder redskap som är lämpliga för undersökningen. Vill man mäta djupet i en bassäng 

används en måttstock, vill man veta vikten på en gris används en våg, dessa två verktyg kan 

inte byta plats. Används rätt verktyg bidrar detta till en hög validitet (Eliasson 2006). 

  

Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuform vilket innebär att vi kan använda oss av 

följdfrågor. Vilket öppnar upp för möjligheter att vidareutveckla de svar som intervjupersonen 

ger. Innan vår intervjustudie valde vi att göra en pilotstudie. Detta för att testa våra 

intervjufrågor och avgöra om frågorna leder oss till de svar vi vill få i vår studie. Eliasson 

(2006) menar att en pilotundersökning öppnar upp för möjligheter att korrigera och 

strukturera om frågorna ytterligare. Vår pilotstudie hjälper oss att se om vi lyckas mäta det 

som vi vill mäta. Detta hjälper oss också att få en högre validitet i intervjustudien när vi 

analyserar informationen från studien utifrån våra forskningsfrågor. Repstad (2007) frågar sig 

”kan den empiriska delen av undersökningen belysa den frågeställning som man vill ha 

klarhet i?” (Repstad 2007 s. 151) Pilotstudien har hjälpt oss att hitta och ändra en del frågor 

som inte var relevanta för våra forskningsfrågor.  

 

Det material som vi samlat in vid våra intervjuer anser vi har en hög reliabilitet. Eliasson 

(2006) menar att det är viktigt att arbeta med variabler och att en variabel kan mätas på flera 

olika sätt genom att ställa flera olika frågor. En av våra viktigaste variabler är begreppet 

Internet som återkommer flera gånger i vår intervjustudie. Förberedelse är också viktigt enligt 

Eliasson (2006) då utförandet hur undersökningen skall genomföras bör vara tydligt. Detta 

innebär att missförstånd lättare kan undvikas mellan de som intervjuar. Vi förberedde oss 

genom att diskutera utformningen av intervjun och vem som skulle intervjua respektive 
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anteckna. Eliasson (2006) menar att det även är viktigt för reliabiliteten att allt material 

dokumenteras på ett felfritt sätt. Även här anser vi att vår reliabilitet är hög då vi både har 

spelat in och fört anteckningar under intervjuerna. 

 

Avgränsning och urval 

Vi har valt att intervjua fem elever i två olika klasser på två olika skolor i årskurs 6. Dessutom 

tillkommer två lärare, en ifrån varje klass. Vår intervjustudie kommer att innefatta tio elever 

och två lärare. Studien skall ge en översiktsbild på dessa skolor om hur de använder sig av 

Internet i undervisningen samt på vilket sätt. Vi vill även ta del av deras inställning till 

Internet. Vi lägger ingen värdering på kön, geografiskt läge eller skolornas tekniska 

utrustning. Valet av skolor baseras på tidigare verksamhetsförlagd praktik och lärarvikariat. 

Statistik från Medierådets rapport ”Ungar och medier” (2008) visar att 62 procent av alla barn 

som är i åldrarna 12-16 år använder Internet dagligen medan barn i åldrarna 7-12 år använder 

Internet i mindre utsträckning, det vill säga 30 procent. Efter att vi tagit del av denna statistik 

valde vi att intervjua elever i årskurs 6 då Internet alltså används mer i denna målgrupp.  

Dessutom har vi genom våra verksamhetsförlagda utbildningar sett att det även förhåller sig 

så i skolorna. De lärare vi valde att intervjua är som vi tidigare nämnt klassföreståndare för 

respektive klass. Därför föll det sig naturligt att välja ut den ansvarige läraren i respektive 

klass. Att eleverna är fler till antal än lärarna beror på att vi främst vill se till elevernas 

uppfattning om Internet i skolan. Vi anser att det är eleverna som kan ge oss svar på om de 

tycker att det är meningsfullt och lustfyllt att arbeta med Internet i skolan. Det är elevernas 

känslor och tankar som vi vill ta del av. De två lärarna kan sedan redogöra för deras syn på 

Internet i skolan och hur de arbetar med Internet i sin undervisning. Vi kan på så sätt i vår 

studie se eventuella skillnader och likheter mellan läraren och eleverna.  

 

Forskningsetiska principer 

Vår intervjustudie lutar sig mot de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2001).  

Ett par veckor innan våra intervjuer startade skickades ett informationsbrev ut till elevernas 

föräldrar. Detta brev innehåller information om vår studie och vad den går ut på. Våra namn 

och kontaktinformation framgick också. Föräldrarna fick skriva på om de accepterade om 

deras barn tilläts deltaga i våra intervjuer och spelas in på ett digitalt minneskort. Vi använde 

oss av mobiltelefonen som inspelningsinstrument och lagringsmedia. Enligt Vetenskapsrådet 
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(2001) skall målsmän alltid tillfrågas när deltagarna är barn och har en aktiv roll i studien. 

Vidare är det viktigt att informera våra intervjupersoner om att deltagandet är frivilligt och att 

de har rättighet att avbryta närhelst de önskar. Vi frågade om de var bekväma med att vi var 

två som närvarade vid intervjun. De personer som deltar i vår studie förblir anonyma och 

materialet vi samlar in kommer enbart att användas i vårt examensarbete och inte att kunna 

brukas av någon annan. När insamlingen är klar och bearbetad och examensarbetet är godkänt 

raderas inspelningarna.  

Resultat 

I detta stycke har vi för avsikt att presentera resultaten av vår intervjustudie. Vi kommer att 

redogöra för elevers och lärares tankar om Internet i hemmiljö och i skolmiljö. Vi har sorterat 

vårt resultat utifrån vårt syfte som är att: 

 

- Undersöka elevers och lärares användande av Internet i skolan idag för att bättre förstå 

om Internet kan vara ett verktyg för meningsfullt lärande.  

 

Samt våra frågeställningar: 

  

- På vilket sätt kan Internet vara ett hjälpmedel för att skapa ett meningsfullt och ett 

lustfyllt lärande för eleverna i skolan idag? 

- På vilket sätt kan Internet vara ett positivt respektive negativt verktyg för pedagogen i 

sin undervisning? 

 

Intervjustudien ägde rum på två grundskolor i Örebro län och innefattade tio elever och två 

lärare. Eleverna går i årskurs 6 och lärarna är klassföreståndare för dessa två grupper. 

Sammanlagt bestod intervjustudien av 11 frågor inom tre olika områden:  

 

- personlig inställning till Internet 

- Internet i skolan 

- tillgången till Internet i skolan 

 

Vi har valt att dela upp intervjufrågorna i dessa tre olika teman för att underlätta 

sammanställningen av resultaten. Detta hoppas vi också ger en klarare bild över hur och var 

Internet används bland dem som ingick i vår intervjustudie.  
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Vi namnger de två skolorna med skola 1 och skola 2 för att enkelt se skillnader och likheter. 

Lärarna som ingår i vår studie namnges även de som lärare 1 och lärare 2 och tillhör 

respektive skola. Frågorna som användes som utgångspunkt i vår intervju bifogas som bilaga 

och återfinns efter den avslutande diskussionen.  

 

Personlig inställning till Internet 

För att få en tydligare bild över elevers och lärares användande av Internet ansåg vi det vara 

av stor vikt att undersöka hur elever och lärare använder sig av Internet privat. Detta för att få 

en aning om hur stor del Internet har i deras liv.  

 

De elever som ingick i vår studie har alla erfarenhet av att använda sig av Internet på olika 

sätt i sin hemmiljö. De allra flesta elever har tillgång till Internet hemma men en av de 

intervjuade använde sig inte av Internet i lika hög grad som de andra. ”Jag har inte så bra 

dator, jag sitter mest hos kompisar”(Elev skola 1). Fyra av tio elever på skolorna använder 

Internet dagligen, fem elever använder sig av Internet tre till gånger i veckan och det är en 

elev som knappt använder Internet alls. Alla elever i studien har någon gång använt sig av 

sidorna YouTube och Google. Sju av tio elever spelar spel på Internet, även olika 

chattprogram är populära, däribland MSN. ”Chattar gör jag varje dag, jag har många 

kompisar på MSN”(Elev skola 1). Två elever använder sig av Internet för faktaupplysning. 

Den ena eleven läser ibland nyheterna tillsammans med sin mamma, den andra tar Internet till 

hjälp vid läxläsning. Där menar eleven att Internet är till hjälp för att hitta fakta. ”Det finns 

mycket fakta på Internet, man får så många träffar på nätet” (elev skola 1). 

 

De två lärare som ingick i vår studie framhåller att de använder sig av Internet varje dag 

hemma. Båda lärarna ägnar allt ifrån en timme till fyra timmar om dagen på Internet. Lärarna 

betonar att Internet är ett stort hjälpmedel i deras vardag. Internet förenklar kontakten med 

myndigheter, det är också ett bra hjälpmedel att sköta praktiska göromål. Till exempel 

bankärenden, kommunikation med andra och informationssökning. Internet är för båda 

lärarna ett bra hjälpmedel som förenklar vardagen. Lärarna menar att de skulle klara sig utan 

Internet men det skulle försvåra vardagslivet. Internet gör allting mer lättillgängligt och 

effektivare. Lärare 1 beskriver kontakten med försäkringskassan, där en anmälan av vård av 

sjukt barn enklast sker över Internet. Processen skulle ta mycket längre tid över telefon. 
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Lärare 2 frågade om telefonkatalogen fortfarande finns kvar i pappersform eftersom denne 

själv numera alltid använder Eniro för nummerupplysning.  

 

Internet i skolan 

Alla elever har erfarenhet av att använda sig av Internet i sin skolundervisning.  Det tillämpas 

i olika utsträckning på de två olika skolorna. Gemensamt för de olika skolorna är att de 

använder sig av Internet i forskningssyfte. Internet är ett hjälpmedel i elevernas sökande efter 

information och bilder. En elev på skola 1 uttryckte att det var lätt att hitta fakta om 

regnskogen när eleverna arbetade med ett projekt inom ämnet NO. De ämnen som eleverna 

nämner är So, No, svenska och engelska. Eleverna på skola 2 söker ofta bilder på Internet för 

att använda i sin PowerPoint presentation eller i andra redovisningsformer. Alla eleverna på 

skola 1 och 2 har få önskemål om att använda Internet mer i några andra specifika ämnen. 

”Internet använder vi när vi håller på med något projekt, inget speciellt ämne” (elev skola 2). 

En av eleverna på skola 1 betonar dock att inom ämnet historia är Internet bra. Nio av tio 

elever på skolan 1 och 2 tycker att Internet gör undervisningen roligare. Mest beroende på att 

det ger en variation och är ett bra komplement till den traditionella undervisningen. En elev på 

skola 1 är dock inte av samma åsikt då eleven upplever det problematiskt och krångligt att 

hitta ”rätt” sidor. Alla eleverna på skola 1 och 2 är överens om att det är lättare att söka 

information och fakta på Internet än i en bok. En elev på skola 1 och en elev på skola 2 söker 

dock först fakta i böcker för att sedan gå vidare till Internet. Detta beroende på att det inte 

alltid finns en dator att tillgå eller att de är mer vana vid detta arbetssätt. Alla elever på skola 1 

och 2 anser att det är bra att använda sig av Internet i undervisningen men att det inte får ta 

över. En elev på skola 1 säger: ”Jag tycker det är bra med Internet i skolan, det blir 

annorlunda, mer variation”. En annan elev på skola 2 säger ”Man får ut mycket av det, man 

lär sig mycket”. Alla elever på skola 1 och 2 tycker att Internet i skolan är bra men två elever, 

en på vardera skola säger att en negativ del kan vara att det ibland är svårt att hålla sig till 

ämnet. Det är lätt att gå in på sidor som inte har med undervisningen att göra. En elev på skola 

1 menar också att det inte är bra att sitta för mycket framför datorn då det kan påverka synen.  

 

Både lärare 1 och 2 som ingick i vår studie uttrycker att de använder Internet sparsamt i 

undervisningen. Ett skäl till detta är att datorerna inte alltid fungerar tillfredsställande. När 

Internet används är det vanligast att eleverna söker information inom ett visst ämne. Lärare 2 

säger att Internet används i flera ämnen och för tillfället i SO där de arbetar med ett 
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forskningsprojekt. Vidare berättar lärare 2 om ett annat projekt inom engelskan där eleverna 

letar efter Internetsidor på engelska om sitt fördjupningsområde.  

 

Båda lärarna säger att Internet kan vara ett positivt hjälpmedel i undervisningen. Lärare 2 ser 

Internet som ett verktyg för meningsfullt lärande. Läraren menar att det är viktigt att både 

lärare och eleverna hänger med i IT-utvecklingen.  Lärare 2 menar också att ”med hjälp av 

Internet kan man nå hela världen och att all fakta finns tillgänglig”. Vidare berättar lärare 2 

om ett tillvägagångssätt som läraren använder sig av. Det innebär att läraren använder sig av 

en projektor som är ansluten till en bärbar dator. På en stor skärm kan läraren då visa samtliga 

elever specifika sidor på Internet och även undervisa om hur informationssökning kan 

fungera.   

 

Första gången Lärare 1 använde sig av Internet i undervisningen fick eleverna en 

introduktion. Eleverna på skola 1 fick då en inblick i hur informationssökning kan gå till. 

Läraren menar dock att detta kan vara en överflödig information då många elever redan är 

insatta i hur det fungerar. ”De skulle snarare lära mig, de hittar runt på Internet hur lätt som 

helst”. Därför anser Lärare 1 att det räcker med ett undervisningstillfälle. Läraren menar att 

Internet är ett uppdaterat läromedel och fördelen med detta är att informationen alltid är 

aktuell. Läraren ger ett exempel på äldre geografiböcker där länder som inte längre existerar 

finns med.  

 

Både lärare 1 och 2 poängterar att källkritiken är viktig. Lärare 1 talar om Wikipedia där vem 

som helst kan skriva in fakta och att det är viktigt för eleverna att känna till detta. Lärare 2 

säger också att en stor del av Internet innehåller mycket ”skit” och att det är viktigt att 

eleverna lär sig att kritiskt granska det de möter på Internet. Även lärare 1 menar att ” Det 

finns mer saker på Internet än bara nyttiga som exempelvis porr och hur man gör bomber. De 

sakerna skall hanteras och går inte att gömma sig för”. Lärare 2 ser även Internet som ett 

problem när det gäller kommunikation och menar att mobbing är vanligt förekommande på 

Internet. Det är lätt att skriva något nedsättande om någon annan på en chatt eller via e-post. 

”Det är så himla lätt att bara skriva något i en chatt, enklare än att säga det direkt till 

personen”   
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Tillgången till Internet i skolan 

Samtliga elever på både skola 1 och 2 säger att Internet endast används när läraren ger 

tillåtelse. Det är inte fritt att använda Internet på raster och annan ledig skoltid. 2 elever på 

skola 1 vill få möjlighet att använda Internet mer på raster. Fyra av eleverna på skola 1 

efterlyser mer Internetanvändning i undervisningen medan alla eleverna på skola 2 tycker att 

det är lagom som det är idag. Alla eleverna på skola 2 tycker att det räcker med att de 

använder Internet i stor utsträckning hemma. Två av eleverna på både skola 1 och en elev på 

skola 2 tycker att det är omständligt att arbeta på Internet eftersom tillgången till datorer inte 

är så hög att det räcker till en dator per elev. En elev på skola 1 uttrycker att det är ”onödigt” 

med Internet då det är enklare att titta i en bok, eleven säger också att: ”det är synd att man 

inte lär sig att hitta i böcker”. Alla elever på skola 1 och 2 menar att böcker är det första som 

de får söka information i och att Internet är ett alternativ då det de söker inte finns i böckerna. 

”Man tar bara en bok och sätter sig i ett rum. Annars får man slåss om två datorer”. En annan 

elev på skola 1 håller med och säger ”Jag använder inte datorerna, jag letar i böcker. Det 

tycker jag är skönare”. 

 

Skola 1 har två datarum med 4-5 datorer som de disponerar tillsammans med fem andra 

klasser. Dessutom finns det 2 datorvagnar med 16 bärbara datorer på varje vagn som lärare 1 

kan boka till klassen. Användandet av dessa datorer är ibland begränsat på grund av att 

bärbara datorer är känsliga och inte alltid fungerar. Ett problem som lärare 1 uttrycker är även 

att underhållet av datorer sedan en tid är bristfällig. Lärare 1 menar att om tekniken fungerade 

bättre skulle det bli aktuellt med mer undervisning som har Internet som ett arbetsredskap.  

”Vi har inte ett fungerande system, datorerna fungerar inte som de ska. Då vänder man sig 

bort från det, det skall vara enkelt”. 

 

Skola 2 i vår studie har 2 datorer per klass samt 1 bärbar dator per arbetslag. När eleverna 

skall använda Internet i undervisningen brukar lärarna i arbetslaget planera så att en klass 

även kan använda andra klassers datorer. En önskan som lärare 2 har är att varje elev har 

varsin dator med Internetuppkoppling och då skulle Internet användas betydligt mer i 

undervisningen än vad som sker idag.  
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Sammanfattning 

Vår intervjustudie visar att både lärarna och eleverna använder sig av Internet i sitt hem. 

Eleverna ägnar betydligt mer tid på Internet till nöjen och kommunikation med vänner än vad 

lärarna gör. Lärarna använder Internet till mer praktiska, vardagliga göromål. Eleverna 

använder sig mycket av ett chattprogram som heter MSN där de kan kommunicera på ett lätt 

sätt med sina vänner. Alla elever i intervjustudien är bekanta med YouTube och Google. 

YouTube är populärt hos eleverna där kan de titta på filmklipp och lyssna på musik. Google 

använder eleverna som sin huvudsakliga söksida. Lärarna betalar räkningar, letar fakta till 

lektioner och kommunicerar med olika myndigheter. De anser att Internet effektiviserar deras 

vardagsliv och utan Internet skulle vardagslivet bli omständigare.  

 

I skolan anser både lärarna och eleverna att Internetanvändandet har både för – och nackdelar.  

Första gången Internet användes i undervisningen på skola 1 fick eleverna en introduktion 

kring informationssökning. Intervjustudien visar dock att eleverna har stor erfarenhet i sitt 

Internetanvändande och därför anser lärare 1 att mer undervisning i informationssökning 

skulle vara onödig. Lärarna ser Internet som en aktuell kunskapskälla som är mer uppdaterad 

än läromedlen i skolan. De menar också att det är viktigt med källkritik och att delar av 

Internet innehåller tvivelaktig information. De vanligaste ämnen där Internet används är SO, 

NO, Svenska och Engelska. I de flesta fall används Internet när eleverna arbetar med projekt i 

dessa ämnen. Intervjustudien visar att böcker används i stor utsträckning och är ofta ett 

förstahandsval då eleverna letar efter fakta. Trots detta så anser eleverna att det går snabbare 

att söka fakta på Internet.  

 

Eleverna i vår intervjustudie ser användandet av Internet i skolan som begränsad eftersom det 

nästan enbart används som informationskälla och finns inte alltid tillgängligt.  Dock uttrycker 

ingen elev att Internet används för lite, de anser snarare att det är ”lagom”. Både lärare och 

elever anser sig begränsade av att det inte finns tillräckligt med teknisk utrustning på 

skolorna. Lärarna är tvingade till att samarbeta över klassgränserna för att få tillgång till 

Internetuppkopplade datorer som räcker till hela klassen. Dessutom är det brist på kompetent 

personal som kan ansvara för underhåll och reparation av datorerna. Lärarna anser att Internet 

skulle användas betydligt mer om tillgången var större.    
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Diskussion  

I vår diskussion vill vi belysa vad vi har kommit fram till i vår intervjustudie. Detta gör vi 

genom att göra en jämförelse mellan lärarna och eleverna på de två skolorna i vår 

intervjustudie. Vi kommer också i vår diskussion att koppla vårt resultat från intervjustudien 

till den tidigare forskning vi presenterade i vår bakgrund. Vi kommer hela tiden att utgå från 

vårt syfte som är att undersöka elevers och lärares användande av Internet i skolan idag för att 

bättre förstå om Internet kan vara ett verktyg för meningsfullt lärande. Vi vill förtydliga att 

när vi refererar till lärare och elever i vår diskussion kommer vi att använda oss av 

benämningen lärare 1 och 2 respektive elever på skola 1 och 2. För övrigt när vi skriver om 

lärare och elever är det utifrån den tidigare forskningen. 

 

Vi har valt att dela upp diskussionskapitlet i fem olika teman. Dessa teman växte fram under 

bearbetningen av intervjumaterialet och är en uppdelning efter hur Internet förhåller sig till 

olika företeelser inom skolan.  

 

Läroplanen och Internet 

Läroplanen (Lpo94) visar tydligt att skolan skall undervisa eleverna i informationssökning. 

Internet är en stor del och skall användas som ett verktyg för elevernas kunskapsinhämtande.    

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande”(Lpo94 s16). Lärare 1 

och 2 i vår intervjustudie har valt att vid endast ett tillfälle undervisa eleverna i 

informationssökning på Internet. Lärare 1 motiverar detta med att eleverna har tillräcklig 

kunskap kring informationssökning på Internet. Läraren menar att de har skaffat sig detta på 

egen hand och att mer undervisning om Internet skulle bli överflödig. Dock poängterar lärare 

1 och 2 att det är viktigt att eleverna lär sig vart de kan hitta fakta och att kritiskt granska 

dessa källor. Vi anser att lärare 1 och 2 har en god tanke som dock inte fullföljs hela vägen. 

De har svårt att hitta en bra form för att ge eleverna de rätta verktygen för att använda sig av 

informationstekniken. Lärarna prioriterar inte den delen i läroplanen (Lpo 94) på grund av att 

de anser att eleverna använder sig tillräckligt av Internet på sin fritid. Lärarnas tankegångar 

om att eleverna har tillräcklig kunskap kring Internet visar sig även i Hernwalls (2005) studie. 

Han menar att barn födda på 1980-90 – talet är nätgenerationens barn och ser Internet som 

något självklart. Hernwall (2005) menar att 1980-90–talets barn har mycket gratis. Vi ser att 
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lärare 1 och 2 utnyttjar detta och lägger ansvaret på sina elever när det gäller 

informationssökning på Internet. Vi förstår det som att nätgenerationens barn har en viss 

erfarenhet av Internet men detta betyder inte automatiskt att de kan hantera det enorma 

informationsflödet som erbjuds. Alexandersson m.fl. (2001) menar att det är viktigt att 

eleverna lär sig att hantera all den information som de möter.  

 

De flesta eleverna på skola 1 och 2 tycker att användandet av Internet i skolan är roligt. De 

menar att det ger en mer varierad undervisning och att det är skönt att få göra något annat. 

Alexandersson m.fl.(2001) trycker på detta när de beskriver varför IKT skall vara en del i 

skolan. De har tre olika motiv till detta. Det första motivet är inlärningsaspekten som stämmer 

bra överrens med elevernas tankar. De menar att undervisningen bör ha mer varierade former 

för att gynna inlärningen. IKT i undervisningen kan bidra till detta menar Alexandersson m.fl. 

(2001).  Eleverna skall förberedas för vuxenlivet utanför skolans väggar och det är i detta 

sammanhang som Alexandersson m.fl. (2001) beskriver begreppet arbetslivsaspekten. De 

menar att eleverna måste vara uppdaterade i den snabba tekniska utveckling som sker i 

samhället och näringslivet. Denna aspekt stämmer väl överens med läroplanen (Lpo 94) som 

säger att: ”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt” (Lpo 94 s 11). Lärare 2 beskriver att detta 

informationsflöde erbjuder både negativ och positiv information. Läraren säger att en stor del 

av den information som eleverna möter är på sidor med mycket tvivelaktigt innehåll.  Dock 

arbetar inte läraren aktivt med detta i sin undervisning. Någon egentlig förklaring till detta har 

inte Lärare 2, däremot menar denne att arbetet kring detta begränsas på grund av brist på 

teknisk utrustning. Den tredje aspekten som Alexandersson m.fl. kallar demokratiaspekten 

handlar om att elever i skolan skall få en likvärdig IKT-utbildning. Detta för att eleverna skall 

känna till vägar och verktyg till information som kännetecknar ett demokratiskt tänkande. Vi 

håller med och menar att Internet erbjuder detta i och med att det är en arena för fritt 

språkande och uttryckande. Eftersom eleverna möter detta fria forum dagligen på sin fritid bör 

de också i skolan lära sig hur de skall hantera det. 

Samspel mellan lärare och elever kring Internet 

Barn och vuxna använder Internet på olika sätt. Vår intervjustudie visar att lärarna använder 

Internet som en kunskapsbank samtidigt som de flesta elever använder sig av Internet till spel 

och chatt. Både lärare och elever på skola 1 och 2 uttrycker att Internet påverkar deras 

vardagsliv i hög utsträckning. Därför anser vi att de bör integrera Internet mer i sin 
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undervisning. Vidare anser vi att lärare och elever på skola 1 och 2 inte ser Internet som en 

naturlig del i undervisningen utan mer som ett komplement i vissa ämnen.  Detta är något som 

Hernwall (2003) också har uppmärksammat i sin studie. Han menar att lärare försöker 

integrera IKT i den pedagogik som används på skolan. I stället för att tänka i nya banor så 

används den traditionella pedagogiken. Enochsson (2007) menar att lärare måste försöka att 

förstå den värld och kultur som barn och ungdomar lever i. Det är först då som de kan söka 

efter verktyg och lösningar för att kunna leda barnet i sitt användande av Internet ur ett 

pedagogiskt perspektiv. Enochsson (2007) menar att det är när pedagogen har hittat dessa 

verktyg som lärarens levnadserfarenheter och värderingar kan mötas i ett samspel med 

elevernas kultur. Detta samspel mellan lärare och elever är inte tydligt i den intervjustudie 

som vi gjort på skola 1 och skola 2. Eleverna använder sig av informationssökning i huvudsak 

vid projektarbeten. De har en viss frihet i sitt sökande på Internet men är samtidigt begränsade 

till vissa sidor. Något samspel mellan lärare och elever går inte att se då eleverna beskriver att 

de arbetar själva vid datorn när de söker information. Här blir med andra ord skillnaden 

mellan att sitta hemma och surfa på Internet och i skolan inte så stor. Intervjustudien på skola 

1 och 2 visar att lärarens erfarenheter och värderingar inte samspelar med elevernas kultur när 

det gäller hur eleverna kan förhålla sig till Internet. Det är tydligt att lärare 1 och 2 inte har 

hittat bra rutiner i sin undervisning för hur de skall använda sig av Internet.  Både lärare 1 och 

2 uttrycker att de använder Internet sparsamt i sin undervisning. Trots detta anser de att 

Internet kan vara ett positiv hjälpmedel i undervisningen. Lärare 2 menar att det är viktigt att 

lärare ”hänger med” i IT- kulturen då läraren anser att det kan vara ett verktyg för 

meningsfullt lärande.  

 

Hernwall (2003) anser att lärare inte är insatta i vad eleverna använder IKT till. Vår 

intervjustudie visade däremot att lärare 1 och 2 har en ganska klar bild över elevernas 

användande av IKT. De är fullt medvetna om att elevernas Internetvanor är goda, så goda att 

de anser att eleverna inte behöver någon djupare genomgång kring informationssökning på 

Internet. Hernwall (2003) hävdar även att det lätt kan uppstå missförstånd då elever och lärare 

kan ha olika åsikter för hur IKT kan användas i undervisningssammanhang. Intervjustudien 

visade på motsatsen. Trots att Internet användes i en ganska begränsad del i undervisningen 

på både skola 1 och 2 så var elever och lärare ganska överens om vilket användningsområde 

Internet skulle ha i undervisningen. Med några undantag då två stycken elever på skola 1 

ansåg att de kunde arbeta mer med Internet. Om detta beror på att eleverna är färgade av den 

undervisning som lärarna erbjuder och inte vet något annat är en fråga vi ställer oss? 
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Internet kontra böcker 

Enochsson (2007) hävdar att pedagogerna litar mer på fakta ur böcker än information på 

Internet. Detta visar sig även i vår intervjustudie då både lärare och elever säger att böcker är 

det första som används. Anser de att det inte är tillräckligt kompletterar de med information 

från Internet. Vidare menar här Enochsson (2007) att det är lättare för lärare att ha kontroll 

över vad eleverna läser om de använder en bok. Internet ses som svårkontrollerat då eleverna 

söker fritt. Vi tolkar det som att läraren i sitt val av böcker mer eller mindre har bestämt 

vilken kunskap eleverna skall ta till sig. Lärarnas arbete blir samtidigt enklare då de inte 

måste kontrollera vad eleverna har läst.  

 

Flera av eleverna i Hernwalls (2001) studie ser arbete med IKT i skolan som en chans att 

komma bort från undervisningen. De ser inte arbetet med Internet som ett verktyg att tillägna 

sig ny kunskap utan mer som ett tidsfördriv. Det är de lärarledda lektionerna som är ”riktig” 

undervisning enligt eleverna i studien. Elever på både skola 1 och 2 antyder precis som 

Hernwalls (2001) studie visar att det är lätt att gå in på sidor som inte har med undervisningen 

att göra. En elev på skola 1 anser att Internet inte tillför något utan söker hellre fakta i en bok. 

Eleven anser att Internet är krångligt och svårt att få tillgång till och det blir ofta en kamp om 

vem som ska få sitta vid datorn.   

Intresse hos pedagogerna kring IKT i skolan 

Nissen (2004) beskriver i sin rapport att pedagogerna i hans studie använder sig av IKT i olika 

hög grad. Detta beror på att vissa lärare är mer intresserade och vissa mindre. Detta visar även 

vår studie då lärare 2 använder Internet något mer i sin undervisning än vad lärare 1 gör. Dock 

beror detta inte på olika högt intresse utan anledningen till detta anser vi beror på att lärare 2 

har arbetat fram ett bättre tillvägagångssätt för hur Internet skall tillämpas. Eleverna har 

möjlighet att använda sig av Internet på olika sätt i sina olika projekt. Ett exempel är att de 

tillåts använda sig av YouTube för att söka efter olika artister och lyssna in sig på deras musik 

och tolka deras texter. Vidare i ämnet engelska har eleverna möjlighet att söka på 

engelskspråkiga sidor och översätta texten till svenska. Värt att förtydliga är dock att Internet 

kan få ännu mera plats i undervisningen. Det vi menar är att det är en liten skillnad mellan 

lärare 1 och 2 och båda kan integrera det mer i sin undervisning.  Lärare 1 använder sig inte 

av Internet i lika stor utsträckning trots att lärarens intresse för Internet privat är ganska stort 
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då denne använder sig av Internet varje dag. Nissen (2004) menar dock att användande av 

Internet i skolan har stor påverkan för hur mycket läraren använder sig av Internet privat.   

Sortering av information på Internet 

Internet är en enorm källa för information menar Bergman (1999). Denna information bör 

sorteras för att bli värdefull som kunskap. Det är viktigt enligt Bergman (1999) att läraren 

hjälper eleverna att hitta rätt i all information på Internet. Först då kan Internet bli ett 

läromedel som kan användas i skolan. Lärare 2 menar att Internet innehåller mycket irrelevant 

information som eleverna inte bör ta del av. Exempel på detta är porr, våld och liknande. 

Eftersom eleverna på skola 1 och 2 endast har fått ett lektionstillfälle om Internets innehåll så 

anser vi att detta inte är tillräckligt. Eleverna behöver fler tillfällen för att de skall kunna lära 

sig att sortera det stora informationsflödet. Även Nissen (2004) diskuterar detta då han hävdar 

att elever behöver vägledning för att använda sig av Internet. Detta trots att de flesta eleverna 

är vana att använda Internet. 

Internet som en pedagogisk idé 

För att öppna upp för alla möjligheter som IKT erbjuder är det viktigt att lärare har kunskap 

om vad IKT kan användas till. Alexandersson m.fl. (2001) menar även att denna kunskap inte 

alltid är tillräckligt eftersom det även krävs pedagogiska metoder för att IKT skall fungera i 

undervisningen. Både lärare 1 och 2 utnyttjar inte de möjligheter som IKT erbjuder anser vi. 

Trots att de är väl insatta vad IKT kan användas till så tillämpas det ändå inte i så hög 

utsträckning. Detta menar lärare 1 och 2 till stor del beror på att tillgången på datorer i skolan 

är låg. Lärare 2 menar att drömscenariot är en dator till varje elev. Tillgången på datorer på 

skola 1 och skola 2 är begränsad till ett fåtal datorer som även delas med andra klasser. 

Dessutom fungerar inte alltid datorerna. I motsats till detta menar Alexandersson m.fl.(2001) 

att det inte är tillgången på datorer som styr utan det är pedagogens inställning som är det 

avgörande. För mycket fokus läggs helt enkelt på tekniken menar Alexandersson m.fl. (2001) 

Däremot beskriver Bergman (1999) från sin studie hur tekniken kan ställa till problem i 

skolan. Hennes studie visade på att det var brist på utrustning och att den inte alltid fungerade 

tillfredställande. Detta hämmade elever och lärare i sitt användande av IKT i skolan och 

lektionerna blev inte effektiva. Nissen (2004) menar att Internet är ett mångsidigt verktyg som 

används på ett enkelspårigt sätt. Detta menar han beror på att tillgången till teknisk utrustning 

är bristfällig och på grund av detta blir eleverna tidsbegränsade i sitt arbete med IKT. Detta 

blir tydligt i vår studie där lärare 1 beskriver att de bärbara datorerna på skolan är extra 
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känsliga och att det ofta skapar problem vid användande av dem. Underhållet av dessa datorer 

är inte för tillfället speciellt hög. Vidare menar lärare 1 att denne skulle använda sig av IKT 

mer i undervisningen om tekniken fungerade bättre. Lärare 2 anser sig också begränsad i sitt 

användande av IKT i sin undervisning på grund av för få datorer.  

Regler kring användandet av Internet i skolan 

Eftersom Internet innehåller information från hela världen och är lättillgänglig för alla så 

infinner sig en oro för att använda sig av Internet i undervisningssammanhang. Denna oro 

återspeglas i all dessa regler som de flesta skolor tillämpar för att begränsa och kontrollera 

elevers användande av Internet enligt Bergman (1999). Att skolan upprättar dessa regler 

innebär att eleverna blir begränsade och detta hämmar eleverna i sitt lärande. Undervisningen 

blir inte meningsfull och lustfylld och eleverna får inte vara delaktiga i sin undervisning. 

Dessa regler kan få motsatt effekt då eleverna istället fokuserar på att bryta dem enligt 

Bergman (1999). Även Hernwall (2003) säger att det finns för mycket regler och i och med 

detta så används inte redskapet Internet fullt ut. Vidare menar Hernwall (2003) att skolan 

ibland stänger av elever från användande av Internet på skolan då de bryter mot reglerna. 

Detta anser han är fel tillvägagångssätt då han menar att regler inte bör finnas utan att lärarna 

istället bör hitta arbetssätt som fungerar. Vår intervjustudie visar också på begränsningar av 

användandet av Internet. Vissa regler tillämpas på skola 1 och skola 2 då eleverna får använda 

sig av Internet först efter ett godkännande från sin lärare. Eleverna får inte använda sig av 

sidor som inte har med undervisningen att göra. Exempel på sådana sidor kan vara MSN, 

Bilddagboken och Facebook. Alltså är elevers favoritsidor inte tillåtna på skolan. Hernwall 

(2003) hävdar att skolan ska möta barn och ungdomar i den kultur de befinner sig i. Vidare 

menar han att eleverna har svårt att se någon utmaning i den lärandemiljö som erbjuds. Detta 

på grund av att skolan idag har andra värderingar och intressen än vad eleverna har. Vi tolkar 

det som att Hernwall (2003) menar att sidor som ligger nära elevers kultur istället för att 

förbjudas kan användas som ett meningsfullt verktyg i undervisningen. Eleverna på både 

skola 1 och 2 har accepterat det faktum att MSN, Facebook, Bilddagboken etc. är förbjudna. 

De flesta elever är överens om att detta är något man gör på sin fritid. Dock är det en elev som 

uttrycker en önskan om att använda MSN på skoltid. Vi anser att elevers intressen när det 

gäller Internet bör beaktas i undervisningen. Detta behöver inte betyda att eleverna fritt ska få 

surfa runt bland sina favoritsidor. Vår tanke är att visa eleverna det positiva och negativa 

faktorerna kring dessa sidor. Detta kan göras direkt på nätet med hjälp av en projektor som 

Lärare 2 beskriver.  
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Internets roll i skolundervisningen 

Som tidigare nämnts hävdar Hernwall (2003) att IKT öppnar upp för olika möjligheter om det 

integreras i undervisningsmiljön. För att detta skall få ordentligt fotfäste är det viktigt att IKT 

inte ses som ett hjälpmedel eller verktyg. Många lärare utgår från den traditionella synen på 

lärande men Hernwall (2003) menar att man måste se på IKT från ett annat perspektiv. Även 

Rask (2006) beskriver hur lärare följer de traditionella normerna. I dessa normer har datorn 

inte en lika självklar plats som den har i elevernas vardag. Men i motsats till Hernwall (2003) 

talar Rask (2006) om IKT som ett verktyg – ett tillbehör till den traditionella undervisningen.  

 

Nissen (2004) menar att Internet kan få en naturlig del i undervisningen med hjälp av 

tematiskt arbete eftersom Internet kan användas övergripande i alla ämnen. Vid tematiskt 

arbete ges eleverna möjlighet till att arbeta självständigt. För att detta skall vara möjligt så 

måste eleven behärska den fjärde basfärdigheten. Risken är annars att arbetet inte blir 

meningsfullt utan bara ett omotiverat sökande på Internet. Eleverna på skola 1 och 2 arbetar 

mycket med projekt. Dock anser vi att de inte har blivit introducerade i den fjärde 

basfärdigheten. Eleverna får på egen hand utforska Internet och dess stora informationsflöde. 

Vi anser att de inte har fått hjälp med de åtta S:n söka, samla, sovra, sortera, strukturera, 

systematisera och sammanställa. Detta baserar vi på att de endast någon enstaka gång fått 

handledning av läraren i arbetet med Internet. Rask (2007) anser att de åtta S:n är nödvändiga 

för att informationen ska förvandlas till kunskap. I likhet med Rask (2007) menar även 

Bergman (1999) att det inte räcker med den information som Internet erbjuder. För att 

eleverna skall tillgodogöra sig informationen så krävs en kunskapsprocess som hon benämner 

som de fyra F:n: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Med andra ord menar Bergman 

(1999) att Internet måste samverka med andra färdigheter. Kunskap är en process där alla 

delar måste få samverka för att det skall bli ett läraktigt lärande för eleven. Vi anser att detta 

synsätt är relevant då elever skall arbeta med Internet i skolan. 

Metod och teoridiskussion  
 

Vår kvalitativa intervjustudie lämpade sig bra till de forskningsfrågor som vi ville besvara. 

Intervjuerna blev cirka 15 minuter långa med varje elev och 30 minuter med de två lärarna. 

Frågorna vi använde oss av fungerade bra, mycket tack vare att vi genomfört en pilotstudie. 

Eftersom vi var ute efter en dialog med elever och lärare så var observation aldrig ett 
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alternativ. En kvantitativ studie hade inte gett oss möjlighet att gå djupare in på elevers och 

lärares tankar om Internet i skolan. Vår semistrukturerade intervju gjorde det möjligt att ställa 

följdfrågor inom det område som intresserade oss.   

 

Vi anser att vår studie har en hög reliabilitet då vi har bearbetat vårt material noggrant. Detta 

var möjligt då vi både spelade in och antecknade under intervjuernas gång. Materialet blev 

lättöverskådligt och det var enkelt för oss att gå tillbaka till intervjusituationerna. Eftersom vi 

hade intervjuerna i sin helhet gav det oss alla förutsättningar att undvika missförstånd. Det 

verktyg vi valde att använda oss av anser vi ger oss hög validitet. Intervjuerna hjälpte oss att 

uppnå vårt syfte och vi anser att det var rätt verktyg att använda. En observation hade inte 

hjälp oss att undersöka elevers och lärares syn på användning av Internet i skolan. Samtalet 

var en viktig del för vår studie.   

 

Det sociokulturella perspektivet anser vi är ett perspektiv som lämpade sig utmärkt för denna 

studie. Enligt Vygotskij (1896-1934) handlar det om ett livslångt lärande och att kunskap 

skapas genom interaktion med andra. Här anser vi att Internet har en betydande roll i och med 

att det utvecklas och växer varje dag. Människor över hela världen kan utbyta och skaffa sig 

kunskap genom Internet under hela livet. Dessutom underlättar Internet kommunikationen 

mellan människor vilket leder till fler möten. Interaktionen mellan människor som Vygotskij 

(1896-1934) hävdar är så viktig för lärandet har i dag utvecklats till något ännu större tack 

vare Internet. Gränserna för interaktion mellan människor har förändrats från att vara lokala 

till att bli globala.    

 

Den litteratur vi valt att använda oss av i vår studie utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Detta var ett medvetet val från vår sida från början och har fungerat mycket bra. 

Vi fick dock välja bort litteratur som vi ansåg var föråldrad på grund av att Internet utvecklas i 

snabb takt.  

 

Avslutande diskussion 

 

 

Internet nämns aldrig direkt i läroplanen men det står att elever skall behärska 

informationssökning och informationsflöde. Det är alltså upp till läraren att tolka dessa ord 

och eventuellt använda Internet för att uppfylla dessa mål. Vi anser att Internet är en 
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outnyttjad resurs om vi ser till vår studie och den tidigare forskning vi tagit del av. Trots att 

statistik från Medierådet (2008) visar att så gott som alla barn och ungdomar använder 

Internet dagligen så beaktas inte detta i skolan. Det är snarare så att detta faktum gör att 

Internet avskärmas från skolundervisningen. Den främsta anledningen till detta anser vi är att 

lärarna inte har hittat bra arbetsformer för Internet i undervisningen. En annan anledning som 

vår studie visar på är brist på teknisk utrustning. Det finns inte en dator per elev och ibland 

fungerar inte de få datorer som finns på skolan. Samtidigt anser vi att många gånger används 

den tekniska bristen som en bortförklaring till att datorn inte används i undervisningen, trots 

att det kanske är bristen på arbetsformer som är det egentliga problemet. Vi har ändå sett 

exempel på olika arbetsformer där Internet har en viktig funktion i undervisningen. Lärare 2:s 

lektion när denne använde sig av projektor för att undervisa om Internet för hela klassen anser 

vi vara ett bra arbetssätt. Genom detta ges eleverna möjlighet att lära känna Internets innehåll. 

De får chansen att fråga, diskutera och reflektera tillsammans med läraren och 

klasskamraterna. En annan arbetsform är när eleverna får sitta själva eller i grupp och arbeta 

med sina projekt som kan bestå i att hitta information och bilder kring ett ämne. Det finns 

många fördelar med att arbeta i grupp. Eftersom vi gärna undervisar efter ett sociokulturellt 

perspektiv så anser vi att Internet är ett positivt verktyg att använda sig av i skolan. Genom 

Internet så kan kontakter skapas och eleverna kan i sina grupparbeten få möjlighet att lära sig 

att samspela med varandra. För det är genom möten mellan människor som kunskap skapas. 

De flesta eleverna i vår studie använder sig av Internet dagligen på olika sätt. Detta är med 

andra ord en stor del av deras kultur och påverkar dem i stor utsträckning. För att lärandet 

skall bli meningsfull anser vi att undervisningen ska ligga nära elevernas egen kultur. En stor 

del av elevernas kultur finns på Internet i form av populärkultur, chatt och spel. Vi ser 

möjligheter att med hjälp av detta skapa meningsfullhet i skolan. Ett exempel skulle kunna 

vara att elever får till uppgift att skapa en kontakt med elever från någon annan skola. Detta 

kan vara elever i Sverige eller var som helst i världen. Eleverna har en stor vana att 

kommunicera via exempelvis MSN. Detta öppnar upp för en mängd olika möjligheter till 

meningsfullt lärande. Eleverna kan få till uppgift att söka efter en jämnårig elev i till exempel 

Australien. Här kan de samla på sig kunskap kring en annan kultur och praktisera ett annat 

språk. Detta skapar förhoppningsvis diskussioner utanför klassrummet och engagerar 

eleverna, på grund av att det ligger nära deras egen kultur.   

 

För att vi ska kunna ta till oss elevernas kultur bör vi som pedagoger förstå den. Detta innebär 

att vi inte kan avskärma oss från den. Internet har en stor del i elevernas vardagsliv 
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(Medierådet 2008) och så även i samhället. För att elever ska kunna se de positiva och 

negativa delarna som Internet består av så krävs kunskap. Denna kunskap kan de inte 

tillgodogöra sig själva eftersom de inte har lika mycket livserfarenheter och referensramar 

som lärare har. Därför behöver elevernas kultur och lärarnas erfarenheter mötas.  

 

Sammanfattningsvis ser vi att elever och lärare på skola 1 och 2 använder sig mycket av 

Internet privat. I skolan används inte Internet i lika stor utsträckning. Både elever och lärare 

verkar nöjda med detta faktum och vi kan inte se att det kommer att förändras inom en snar 

framtid. Samtidigt är det tydligt att båda lärare 1 och 2 anser att eleverna bör få mer kunskap 

om Internet men att de begränsas i sitt arbete på grund av för få datorer på skolan. Den 

tidigare forskningen visar tydligt att Internet kan vara ett verktyg för meningsfullt lärande. 

Eleverna på skola 1 och 2 tycker att Internet är ett roligt komplement till den traditionella 

undervisningen. Eftersom Internet fascinerar eleverna ser vi att Internet i undervisningen 

bidrar till meningsfullt lärande och bör med andra ord användas som ett aktivt verktyg. 

Används detta verktyg lär sig eleverna att kritiskt granska och hantera det stora 

informationsflöde som de dagligen tar del av.  

 

Skolan skall förbereda eleverna för vuxenlivet och det demokratiska samhälle som de skall 

verka i. I detta samhälle är tillgängligheten till Internet stor. Många företag, statliga som 

privata använder sig av Internet i sin verksamhet på olika sätt. Det kan handla om att beställa 

varor och tjänster, finna samhällsinformation, läsa på om politiska partier med mera. Med 

andra ord är det inte möjligt att avskärma eleverna från detta. Internet är och kommer att bli 

en stor del i deras liv. Därför anser vi att skolan måste prioritera Internet och hitta 

pedagogiska lösningar för hur Internet skall integreras mer i undervisningen.  

 

Hur ska eleverna klara av att söka, samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och 

sammanställa all den information som finns på Internet om de inte lärt sig detta i skolan? 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Vår studie har bland annat visat att det är svårt för lärare att hitta bra undervisningsformer för 

hur Internet kan användas i skolan idag. Därför anser vi att det skulle vara intressant att 

genomföra en studie och ta del av forskning som visar på olika undervisningsmetoder kring 

Internet i skolan. Detta kan vara en studie som genomförs både i Sverige och i andra länder 
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eftersom Internet är ett globalt nätverk. Det skulle vara intressant att jämföra elevers och 

lärares inställning till Internet i olika länder. Vidare skulle det vara intressant att titta på hur 

Internetanvändningen ser ut på skolor där varje elev har tillgång till en egen dator under hela 

skoldagen. Hur påverkar detta den traditionella undervisningen? 
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Bilaga 
1. Intervjufrågorna 

Del 1, Personlig inställning till Internet 

 

Del 2, Internet i skolan 

Eleverna Lärarna 

Använder ni Internet mycket i skolan? Använder du Internet mycket i din undervisning? 

a) varför? b) varför inte? a) varför?  b) varför inte? 

I vilka ämnen? I vilka ämnen? 

Vilka ämnen tycker du passar bäst att använda Internet 

till? 

Är vissa ämnen bättre lämpade? 

Tycker du att Internet är roligt att använda i 

undervisningen? 

Kan Internet vara ett positivt hjälpmedel i 

undervisningen? 

a) varför? b) varför inte? a) hur?  b) varför inte? 

Vilket är lättast att söka information på: Internet eller i 

en bok?  

Undervisas eleverna om hur man söker på Internet? 

a) varför? a) hur? b) varför inte? 

Tror du att det är bra att arbeta med Internet i skolan? Vad finns det för fördelar att arbeta med Internet i 

skolan? 

Finns det något dåligt med att arbeta med Internet i 

skolan? 

Vad finns det för nackdelar att arbeta med Internet i 

skolan? 

 

Del 3 Tillgången till Internet i skolan 

Eleverna Lärarna 

Kan du använda Internet ofta i skolan? Hur ser tillgången till Internet ut på skolan? 

Skulle du vilja använda Internet mer i skolan? Skulle ni arbeta med Internet mer i undervisningen om 

tillgången var större? 

 

 

Eleverna Lärare 

Använder du dig av Internet hemma? Använder du dig av Internet hemma? 

Hur använder du dig av Internet hemma? Hur använder du Internet i din vardag? 

b) varför inte? b) varför inte? 


