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Abstract 
This study is based on an examination of students’ habits of using the Internet in formal 
and informal environments. The focus within this study is on what kind of activities 
students use the Internet for and how and if their teacher connect the students actual 
usage of the Internet to base the education in school on it. What we have discovered in 
this report is that the student in this examination uses the Internet as a tool for 
communicative and entertaining purposes. Though, the use of the Internet is different 
depending on which physical environment it is situated in.  
Our method for this study was based on forms for the students (two classes) to fill in 
and interviews with two elementary teachers. 
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Inledning och bakgrund 
Datorns, och inte minst Internets möjligheter och erbjudanden är något väsentligt i barns 
kultur idag (Hernwall 2003). Begreppet kultur1 kan ha många olika innebörder, men i 
arbetet åsyftar vi den kulturella variationen inom den sociala grupperingen ungdomar. 
Att media, teknik och också Internets användning ökar ständigt i dagens samhälle, 
speciellt hos barn och ungdomar är tydligt. I flera undersökningar gjorda av Medierådet 
(2006) och SAFT (2003a) bekräftas ungdomars ökande Internetanvändning. Medierådet 
är en kommitté inom Regeringskansliet inrättat 1990, som arbetar med frågor om 
mediepåverkan och barns och ungas mediesituation, med syfte att minska riskerna för 
skadlig påverkan. SAFT (Safety Awareness, Facts and Tools) är ett EU-projekt för 
säkrare användning av Internet bland barn och ungdomar. 

Skolan 
Internetanvändningen hos ungdomar sker inte enbart i hemmet och under fritiden, utan 
även i skolan. Det faktum att Internet är en stor del av samhället och ungdomars vardag 
ger skolan en skyldighet att informera om detta och andra medier. I läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet (Lärarförbundet 2004) står det uttryckligen att; 

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 
därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. 
Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. 

Stycket ovan byggs upp av två olika delar som är övergripande relevanta för vår studie: 
Den första delen i stycket handlar dels om att skolan har i uppdrag att överföra 
grundläggande värden från värdegrunden till eleverna (Lärarförbundet 2004), och dels 
att skolan ska förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. I denna studie tolkar 
vi det som att skolan ska ge eleverna kunskap om hur man ska bete sig mot varandra i 
samhället, som också Internet är en del av. Med hjälp av att överföra de grundläggande 
värdena kan man skapa ett gott förhållningssätt mellan människor både på Internet och i 
verkligheten. Vi menar härmed att eftersom kommunikation människor emellan inom 
interaktiva2 medier är så pass vanligt idag krävs en medveten handling i skolans värld 
för att ge eleverna redskap för att kunna bete sig schysst mot varandra även över 
Internet. Internet kan för användaren erbjuda en känsla av större anonymitet än i 
verkliga livet, vilket ofta kan inbjuda till att man säger saker till andra människor som 
man kanske inte annars skulle göra, exempelvis förolämpningar. 
 
I den andra delen av citatet tas det upp att skolan har en skyldighet att förmedla de mer 
beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver, 
samt delen om att eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Här tolkar vi det som att det finns 
två inneboende meningar med relevans för undersökningen; dels måste eleverna fostras 
                                                 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kultur Information hämtad 2007-12-04 
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till goda medborgare genom att de ska få ta del av sociala regler och värden. Men även 
att eleverna ska ha den kunskap som fungerar allmänbildande; exempelvis källkritik, 
kunna hantera nya medier och dess påverkan på eleverna eller hur reklam kan påverka 
dem som individer. Det handlar alltså om den kunskap man i samhället behöver för att 
kunna hantera media och dess roll i samhället. 

Personliga erfarenheter 
Anledningen till intresset av ämnet för studien grundar sig på tidigare erfarenheter under 
vår lärarutbildning, i synnerhet under praktiktillfällen. Vi upplevde inte att eleverna fick 
någon undervisning om exempelvis hur man kan bemöta och avfärda okända människor 
på chattsidor3 som tar oönskad kontakt. Vi tror bland annat det är viktigt att elever får 
denna typ av information, eftersom det annars kan resultera i att de hamnar i situationer 
de inte kan hantera. Det gensvar vi fick bland eleverna på våra praktikplatser vittnade 
om att det i stort sett inte förekom någon information alls, varken om Internet i stort 
eller problemområden som eleverna upplevt att de behövde information om. 
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Syfte 
Ett syfte med denna undersökning är att få djupare kunskap om hur mellanstadieelevers 
Internetanvändning ser ut i allmänhet (både hemma och andra miljöer), och om eleverna 
i fråga anser att de har haft användning av undervisningen om Internet i sitt 
Internetanvändande. Ett annat syfte är att öka kunskapen om hur lärarens elevkunskap 
ser ut och om huruvida han/hon anser sig använda den elevkunskapen som grund för 
undervisningen om Internet. Med elevkunskap menar vi i detta arbete den kunskap 
läraren tror eller vet sig ha om elevernas Internetanvändning. För att undersöka detta 
använder vi oss av följande frågor; 

Frågeställningar 
1. Vad gör eleverna när de använder Internet i allmänhet? 
2. Vad tror sig läraren veta om elevernas Internetanvändning? 
3. Hur många av eleverna anser att de har eller inte har haft användning av 

undervisningen om Internet i sitt Internetanvändande? 
4. Anser sig läraren använda sig av elevkunskapen som grund för undervisningen? 
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Tidigare forskning 
Vi har i forskningsdelen valt att använda både tidigare vetenskaplig forskning och 
rapporter, samt en del litteratur som berör ämnet. Vi är fullt medvetna om att det som 
redogörs för i det här avsnittet inte enbart är vetenskaplig forskning, utan också 
rapporter och artiklar. Vi har ändå valt att ta med det eftersom det ger en bakgrund för 
undersökningen. 
 

En ökande digital användning 
För fler och fler barn och ungdomar idag är mediekonsumtion och kontakt med olika 
medier en naturlig del av vardagen, inte minst Internet. I en undersökning gjord av 
SAFT (2003a) uppgav 87 % av de svenska ungdomarna att de hade tillgång till Internet 
och dator i hemmet, varav 53 % av dem också svarade att de använder Internet hemma 
varje dag eller nästan varje dag. I en senare undersökning gjord av Medierådet (2006) 
uppgav 25 % av barn i åldrarna 9-12 år att de använde Internet dagligen. Motsvarande 
siffra för 12-16åringarna var 50 %. Vidare visar undersökningen att 20 % av den yngre 
gruppen och 5 % av den äldre att de inte använder Internet över huvud taget, vilket ger 
ett resultat i faktiskt användande 80 respektive 95 % (ibid.). 
 
Vad använder ungdomar Internet till – och 
varför? 
Vad barn och ungdomar använder Internet till förändras snabbt i och med att 
utvecklingskurvan för IT är och har åtminstone hittills varit enormt brant. 
Internetanvändningen har från att under 1990-talet ha varit ett primärt textbaserat 
medium blivit mer och mer fyllt med andra kommunikationsmedier som ljud, bilder och 
filmer KK-stiftelsen (2007). Enligt Medierådet (2006) och SAFT (2003a) använder barn 
i åldern 9-12 år Internet företrädesvis till aktiviteter som exempelvis spela onlinespel, 
chatta (oftast med kompisar man redan känner och/eller genom kompisprogram som 
MSN Messenger4), surfa för nöjes skull, ladda hem musik eller spel, maila5, och att 
göra läxor/skoluppgifter. 

                                                

Kommunikation utgör en stor och viktig del av ungdomars vardag, och 
kommunikationen har ökat mellan ungdomar till att ske både i det verkliga livet och 
digitalt6 (Forsberg 2003). Internet, och framförallt de communities7 som barn och 
ungdomar ofta använder mestadels fungerar som en arena där de kan interagera med 
andra i deras ålder (Dunkels 2007). Faktum är att barn och ungdomar i stort sett ägnar 
sig åt samma sorts aktiviteter som just den åldersgruppen gjort i många decennier. Den 
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enda skillnaden är att numera sker det digitalt, interaktivt och att möjligheten till att 
utföra flera aktiviteter på samma gång är möjlig. Aktiviteter som tidigare gjordes på 
flera olika ställen (skivspelaren, radioapparaten, ungdomsgården) har numera 
koncentreras till att ske på ett enda ställe; datorn (Erlandsson 2006). Ungdomar idag har 
inte samma syn på datorer som tidigare generationer, eftersom de är uppväxta i en 
tidsålder där teknik är ett naturligt inslag (Hernwall 2003 och Erlandsson 2006). 
Erlandsson (2006) citerar också Alan Kay som instämmer i detta resonemang; 

”Teknologi är bara teknologi för dem som föddes innan den uppfanns”  

 

För barn är det de specifika programmen, funktionerna och aktiviteterna som gör datorn 
till det den är för dem.  De flesta barn gör på ett eller annat sätt en distinktion mellan 
datorn och dess programvaror. Dessutom gör datorns heterogenitet, alltså dess många 
funktioner, det möjligt för i princip alla barn att finna en användning eller aktivitet via 
datorn som tilltalar just dem (Hernwall 2003). För de flesta barn och ungdomar är det 
alltså programmet eller mjukvaran och dess möjligheter som är i fokus, snarare än 
tekniken bakom. Självklart finns det de barn och ungdomar som är mycket intresserade 
av också denna teknik, men det är inte lika vanligt förekommande. Det är en rimlig 
tolkning att de modeller, siffror och beteckningar gällande datorernas tekniska 
uppbyggnad för barnen framstår som alldeles för abstrakta för att väcka ett mer 
långvarigt intresse hos dem (ibid.). 
 

Skolan och andra vuxna som informatör av 
Internet 
I en studie gjord av SAFT (2003a) uppger 31 % av de svenska barnen och 28 % av de 
vuxna att de pratar mycket eller en del om vad barnen gör på Internet. I svaren gällande 
om de vuxna finns närvarande när barnen använder Internet uppger endast 3 % av 
barnen och hela 20 % av de vuxna att det sker ofta. I en annan studie av SAFT (2003b) 
som undersökte föräldrars syn på Internet, uppgav hela 51 % av de vuxna att de mycket 
väl kände till vad deras barn (ålder 9-12 år) använde Internet till. Samtidigt uppger hela 
80 % av föräldrarna att de inte pratar med barnen om situationer under 
Internetanvändningen som av barnen upplevts som obehagliga, samtidigt som enbart 14 
% svarar att de pratar om det. 

Erlandsson (2006) menar att vuxenvärlden har en viktig uppgift, inte minst nu när 
tekniken ger allt fler möjligheter, att hjälpa barn och ungdomar att hantera detta. 
Författaren åsyftar i detta främst barnens och ungdomarnas föräldrar, men man kan även 
inkludera skolan och dess lärare i begreppet vuxenvärlden. Han menar vidare att vuxna 
spelar en viktig roll i ungdomars liv i och med att vi måste ge ungdomarna vägledning 
precis som vuxna alltid gjort för ungdomar.  Även Björnstad (2003) uttrycker att det av 
vuxna inte krävs expertis inom teknik, snarare ett engagemang och viss kännedom och 
kunskap om vad ungdomarna gör på Internet. Enligt henne handlar det också som vuxen 
mer om att vara en handledande guide och samtalspartner än att ständigt vaka över vad 
de använder Internet till. Detta är ett historiskt fenomen eftersom dagens ungdomar ofta 
har mer kunskaper om teknologin än vuxna, och att det därmed finns ett glapp mellan 
ungdomskulturen och vuxenvärlden. För att minska denna konflikt bör skolan gå 
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emellan för att minska glappet mellan de olika parterna (Prensky 2001). Vuxna bör ta 
steget ut på Internet för att ta del av ungas digitala liv. Det som sker idag gällande 
utveckling av teknik och media är en del av världshistorien, i och med att det är första 
gången som de unga kan vara bättre än vuxna på någonting som är så viktigt och 
genomgripande i vårt samhälle. Också på grund Internets stora del av samhället innebär 
det ett måste att vuxnas råd och vägledning finnas i den digitala världen (Forsberg 
2003). 

 
I en studie av SAFT (2003a) undersöktes varifrån elever fått information och sina 
kunskaper om säker Internetanvändning, svarar hela 54 % av de svenska barnen att de 
har lärt sig mest genom kompisar i deras ålder. Samtidigt svarar 38 % att informationen 
kommit från föräldrar och endast 11 % uppger att skolan/lärare har gett denna 
information. Vidare berättar endast 2 % av de svenska skolbarnen att skolan 
kontinuerligt ger dem information om säkert Internetanvändande. Däremot svarar 25 % 
att de har fått information någon eller några gånger från skolan, och 31 % svarar att de 
inte har fått någon som helst information. 
 

Att använda informationsteknik och datorer i 
skolan 
Skolan idag har en mycket traditionell syn på begrepp som lärande, kunskap, individ 
och skolan som institution. Det kan bli problematiskt att införliva datorn och dess 
sammanhang i skolans värld, just på grund av denna traditionella grundsyn i redan 
förutbestämda och etablerade verksamheter. Då bestäms nämligen nyttan och värdet av 
tekniken i förhållande till det traditionella tänket. Att skolan i stort sett har en syn på 
vilken kunskap som är den viktiga att vidarebefordra till eleverna, stämmer inte överens 
med försöken att implementera datorn i skolans värld. Detta eftersom den är ständigt 
förändrande. Hernwall (2003). För att skolan ska kunna ta till vara och använda datorn 
på ett sammanhangsskapande sätt i utbildningen måste den pedagogiska grundsynen 
utvecklas mer i relation till sociokulturell teori, som ser kunskap och lärande som en 
fortskridande handling. Där lär individen samtidigt som den utvecklas tillsammans med 
samhällets kollektiva kunskap. Det är dessutom viktigt att ha i åtanke mär man 
diskuterar datorns vara eller icke vara i skolans värld, att informationstekniken inte har 
utvecklats för att främja lärande eller skolans utveckling, och att det är en  
efterhandskonstruktion (Säljö 2002). 

Datorer är en del av den i-tudelade värld som finns för eleverna (skola och fritid). Det 
finns möjlighet för skolan i och med ett implementerande av datorer i undervisningen 
att sudda ut gränserna mellan nyttan och nöje (Hernwall 2003). Skolan skulle kunna 
tjäna mycket på det i och med att eleverna skulle uppfatta skolan som mer intressant. 
Han menar också att skolan måste följa med i den digitala utvecklingen, inte bara för att 
hämta redskap utan även inspiration från barnens fritid och från världen utanför skolan. 
Det handlar alltså om att nyttja informationsteknikens kommunikativa möjligheter så att 
eleverna kan ges en ökad bredd i sina erfarenheter. Samtidigt kan inte skolutvecklingen 
ske om skolan och dess traditioner definierar vad skolan ska stå för och hur dess vardag 
ska organiseras. Utmaningen för skolan ligger i att utbilda och fostra barnen för 
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informationssamhället. Samtidigt erbjuder datorer inte bara nya möjligheter och nya 
arbetssätt till skolans verksamhet, utan medverkar också till en förändrad syn på 
traditionella begrepp som kunskap, utveckling, lärande och identitet (ibid.).  
Vidare menar Dunkels (2006) att barn och ungdomar som är födda och uppvuxna under 
2000-talet upplever dagens IT-samhälle på ett annat sätt än äldre generationer. Att det 
ändå är just den äldre generationen som upprätthåller och utvecklar utbildningen för 
barn och ungdomar innebär att den inte är anpassad för den yngre generationens 
utveckling. Därför menar hon att utbildningarna skulle behöva anpassas till dagens 
elever och deras samhälle. 
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Teoridel 
I teoridelen som följer har vi valt att huvudsakligen utgå från det sociokulturella 
perspektivet på problemområdet. Detta kompletteras också med vissa delar av Deweys 
teorier, eftersom de till viss del stämmer överens med varandra. Däremot är det viktigt 
att åtskilja dessa, eftersom Dewey inte är en sociokulturell teoretiker. Vi har valt att ta 
med den sociokulturella teorin om lärande och kunskap eftersom det går att koppla ihop 
med formellt och informellt lärande, vilket är ett centralt begrepp i denna studie. Detta 
eftersom datorer finns i många olika delar av vårt samhälle. En annan anledning till 
varför vi har valt att använda sociokulturella teorier är på grund av läroplanen. Denna i 
sin utformning är genomsyrad av en sådan syn på lärande, kunskap och individ (Jobring 
2004). 

Den sociokulturella teorin grundas främst på de teorier om lärande och utveckling hos 
individen som Lev S Vygotskij (1896-1934) framförde i mitten av 1920-talet. Hans 
grundsyn på människan och hennes lärande är att hon är en social varelse som skapar 
sig själv och utvecklas i sammanhang och tillsammans med andra (Säljö 2000). 

Skolan – en sociokulturell arena 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

(Lärarförbundet 2004) 

Citatet ovan från läroplanen (Lpo94) bekräftar det faktum att enligt styrdokumentet för 
det obligatoriska skolväsendet ska skolan och därmed undervisningen ta hänsyn till 
elevens tidigare erfarenheter och kunskaper, för att utifrån det utveckla lärande och 
kunskap. Det man vill uppnå med detta är alltså att utgå från de sammanhang där eleven 
existerar och integrera det med skolans värld. Dock påverkar den syn på lärande som 
pedagogen har det pedagogiska arbetet och speglas i praktiken. Detta i form av 
exempelvis hur läraren planerar och utför undervisningen. Beroende på om läraren ser 
sina elever som passiva objekt eller aktiva subjekt anpassas undervisningen därefter 
(Jönsson, Trondman, Arnman & Palme 1993). 

Lärande och kunskap i ett sociokulturellt 
perspektiv 
Enligt sociokulturell teori går det inte att säga att kunskap är ett begrepp som är 
beständigt. Det är istället något som hela tiden omformas och omskapas i olika 
situationer och samspel; 

"kunskap är ett för människan oändligt och oavslutat äventyr, ett ständigt pågående arbetet 

med att flytta fram positionerna och göra det obegripliga begripligt” (Liedman 2001). 

Lärandet kan beskrivas som en naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga 
verksamheter, människor har alltid lärt och delat med sig kunskaper till varandra. Han 
menar även att människor handlar inom ramen för praktiska kulturella sammanhang och 
direkt eller indirekt i samspel med andra (Säljö 2000). I skolan sker ett dagligt samspel 
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mellan lärare och elev i form av undervisning. Dock är inte undervisning samma sak 
som lärande, eftersom det måste ske en mental aktivitet hos mottagaren av 
informationen för att den ska befästas (Börjesson 1992).  Samtidigt menar Säljö att det 
sociokulturella perspektivet inte är universalistiskt, vilket innebär att det inte definierar 
lärande och utveckling rent generellt. Detta antagande beror på att dessa processer 
(lärande och utveckling) inte ser ut på samma sätt i alla samhällen och kulturer. Han 
menar att det västerländska samhälle vi lever i, med den teknik, de värderingar och de 
sociala strukturer vi har innebär att vi lär och använder kunskaper på andra sätt än i 
andra samhällen. Informationsteknik och medier är exempel på sådant som har stor 
betydelse för vad vi vet och hur vi får information om världen (Säljö 2005). Detta 
stämmer till viss del överens med meningen om att människan är beroende av den 
samhällsstruktur hon befinner sig i. Dock är människan både subjekt och objekt; hon är 
ett objekt eftersom det föds in i en kultur som hon sedan är helt beroende av gällande 
hennes utveckling. Samtidigt är hon ett subjekt eftersom hon kan påverka och förändra 
sin omgivning (Jerlang 2005). 
 
Inom kulturer (av olika storlekar) utvecklas artefakter, som skapas utifrån människans 
ständigt ökande gemensamma kunskaper och insikter. Begreppet artefakter inom den 
sociokulturella teorin är en förklaring av de fysiska redskap eller uppsättningar av idéer, 
värderingar och kunskaper som existerar inom olika kulturer. Kulturen, och därmed 
artefakterna är alltså både materiella och immateriella. I och genom artefakterna 
existerar många av våra kulturellt gemensamma kunskaper och insikter (Säljö 2000). 
Dessa artefakter kan ses som hjälpredskap för individen. Artefakter är ett uttryck för 
kollektivt lärande och de inbjuder till specifika sätt att tänka och arbeta. De kan 
användas av individen för att utvecklas i sitt lärande, eftersom vi alla människor har 
behov av olika inlärningssätt behövs det även olika artefakter för att utveckla lärandet 
(Säljö 2005). Jerlang (2005) har beskrivit Vygotskijs teori om att handlingen 
(aktiviteten) påverkar människans utveckling och lärande. Redskapen påverkar alltså 
människors lärande beroende på i vilken situation de uppstår i. Artefakter är något 
personligt och alla kan skapa sina egna artefakter som hjälper den enskilda individen att 
utvecklas (ibid.). 

Inom den sociokulturella teorin är begreppet kommunikation centralt, eftersom allt 
lärande för individen beror på huruvida han/hon kan kommunicera med sin omvärld 
(Säljö 2000). Kommunikation är av högsta vikt för individens utveckling; 

”Det är genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen, som barnet blir 

medvetet om vad som är intressant och värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser som 

man skulle kunna göra i varje situation. Barnet föds på detta sätt in i interaktiva och 

kommunikativa förlopp som redan pågår och i dessa förlopp finns perspektiv på och 

förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda.” (Säljö 2000) 

 
 
Formellt och informellt lärande 
Lärande och kunskap är en naturlig del av våra liv som sker i vår vardag och framförallt 
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i skolan. Det är alltså både i formella och informella situationer det kan ske, vilket 
stämmer väl överens med den sociokulturella synen på lärande (Säljö 2000). Med 
formellt lärande menas den sortens lärande som sker eller inträffar som resultat av en 
verksamhet ämnad att lära ut, exempelvis i skolan. Med informellt lärande menar vi 
motsatsen; ett lärande som inte sker i en verksamhet med primär avsikt för lärande. När 
en verksamhet har som främsta syfte att undervisa och att föra vidare kunskaper finns 
det också en gemensam teoretisk grund med antaganden om hur lärande går till. Det kan 
synas på olika sätt; hur lokalerna ser ut, hur läraren ger information och vad för 
uppgifter eleverna får arbeta med (ibid.). Det finns flera olika faktorer som påverkar 
lärandet vilka är viktiga att som lärare att ha i bakhuvudet. Lärarens roll i den formella 
miljön är inte att förmedla vissa idéer eller forma vissa vanor hos barnen, utan för att, 
som medlem i gruppen, välja vad som ska påverka barnen och hjälpa dem att på ett 
lämpligt sätt svara på denna påverkan. Dewey anser att barns sociala liv är grunden för 
koncentrationen i all utveckling och utbildning (Hartman, Lundgren & Hartman 2004). 
För att skolan ska uppnå optimalt intresse hos dessa barn och ungdomar bör man utgå 
från deras privatliv för att koppla samman det med utbildningen (ibid.). 

Skola och utbildning är viktiga delar av kunskapsutveckling och lärande, men hela 
individens möjligheter till utveckling är inte helt och fullt beroende av detta (Säljö 
2000).  Många av de grundläggande insikterna och färdigheter sådana som utvecklas 
och lärs in i andra sammanhang, till exempel i familjen eller med vänner. Enligt den 
sociokulturella synen på lärande har det informella lärandet minst lika stor relevans för 
individens utveckling. Individen kan inte undvika att lära - det sker överallt och hela 
tiden (ibid.). Ingen kan heller studera ungdomars nätkultur utan att komma i kontakt 
med informellt lärande. Detta eftersom ungdomars lärande bland annat via Internet sker 
utifrån ramarna för utbildningen (Dunkels 2006). 

Lekens roll 
Vygotskijs teorier om lek bygger mycket på dess betydelse för individens lärande och 
utveckling (Jerlang 2005). Enligt hans teori är leken källan till utveckling, och skapar 
den proximala utvecklingszonen. Leken är enligt honom till för att barnet ska kunna 
tillfredsställa sina behov och motiv (ibid.). Leken ses som grunden för att utveckling ska 
kunna ske, därför är det gynnande för individen att lek brukas i samband med lärande 
(Vygotskij 1995). Leken är central i barnets liv; den hjälper barnet att erövra och förstå 
sin omvärld i och med att individen använder sina erfarenheter i leken. Leken hjälper 
barnet att kommunicera, utforska samt upptäcka personliga förmågor och 
intresseområden. Leken tränar och utvecklar också barnet i en social samvaro, både 
känslomässigt och intellektuellt. Med andra ord är leken viktig för att barnet ska kunna 
hantera sin omvärld (ibid.). I ett sociokulturellt perspektiv kan lek ses som en särskild 
verksamhet med annorlunda social inramning än det pedagogiskt tillämpade arbetssättet 
(Säljö 2002). Barn använder bland annat rollekar för att utveckla tankar och hypoteser 
som de prövar själva eller tillsammans med andra (Ahlberg 2000). 
Dagens samhälle kännetecknas allt mer av erfarenheter som går genom medierna, alltså 
indirekta erfarenheter. Med det menas att istället för att uppleva saker tar vi medierna 
till vår hjälp och skapar oss därigenom dessa erfarenheter. Internet, och främst chatten 
kan utgöra en digital lekarena där dessa indirekta erfarenheter skapas (Sjöberg 2003). 
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Metod 
Innan vi påbörjade den empiri som var nödvändig för vår undersökning var vi tvungna 
att söka referenslitteratur för att få en bakgrundsbild av problemområdet. Denna 
litteratur söktes fram bland annat från sökmotorn för litteratur; Libris8. Sökord vi 
använde var bland andra Internet (på både svenska och engelska), Ungdomar & 
Internet, IKT, skol*, digital*, användande*. 
I vår studie har vi enbart valt att använda oss av kvalitativa metoder, mestadels på grund 
av att kvantitativa metoder riskerar att ta mer tid i anspråk än de vi valt. Kvalitativa 
metoder är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv 
befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och analys sker 
samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar 
som dessa handlingars innebörder9. Kvalitativa metoder är också passande eftersom vi 
som forskare strävar efter att åstadkomma en helhetsbeskrivning av ett visst fenomen 
(Ejlertsson 2005), som i denna studie handlar om hur undervisningen om Internet ser ut 
på undersökningsskolorna. De metoder vi har använt oss av är enkäter för eleverna. 
Med lärarna har vi genomfört intervjuer, som skett via fysiska möten och mail. 

Val av metod: Enkät 
I en enkät finns det i princip två olika sorters frågor: frågor med valalternativ och frågor 
med öppna svar (Andersson 2005). Vi valde att blanda dessa olika former av frågor, och 
framförallt valde vi att ha med frågor med öppna svar eftersom det ökade våra chanser 
att få mer utförliga svar. Att använda sig av enkäter som undersökningsinstrument har 
som alla andra metoder både för- och nackdelar (Ejlertsson 2005). De fördelar som för 
oss vägde tyngst i val av metod till vår studie var framförallt den tidsbesparande 
faktorn. I och med att vi på mindre än en timme hade hälften av vårt 
undersökningsunderlag sparade det oss mycket tid till genomförande. En annan fördel 
med enkäter är också att respondenterna i lugn och ro kan gå igenom frågorna, samt att 
denne ej heller blir utsatt för den så kallade ”intervjuar-effekten”. Med det menas att 
man till stor del eliminerar risken att påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor och 
följdfrågor (ibid.). Ytterligare en fördel med valet av enkätundersökning var att eleverna 
varit helt anonyma i sina svar, vilket vi hoppas har lett till att de har varit helt ärliga när 
de svarat på frågorna. Det tar lång tid att formulera frågor på ett korrekt sätt för att 
minimera risken för missuppfattning. Detta är i detta fall speciellt eftersom de skulle 
anpassas efter respondenternas ålder och erfarenhetsbakgrund. Detta var en av 
nackdelarna med enkäten som forskningsmetod vi upplevde. Att enkäten inte ger oss 
som forskare möjlighet att ställa följdfrågor som skulle kunna innebära en fördjupning 
eller tydligare förklaring av ett svar, var en nackdel som vi upplevde i 
sammanställningen och analysen. (ibid.) 

Val av metod: Intervju 
I båda intervjuerna med lärarna förde vi en, enligt Trosts (2005) definition, kvalitativ 
intervju. Med det menas att vi ställde raka och enkla frågor, som vi sedan fick komplexa 
                                                 

8 http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=extended tillgänglig 2007-12-06 

9 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=234209&i_word=kvalitativ Information hämtad 2007-12-06 

 13



och utvecklande svar på av respondenten (ibid.). Vi valde att göra så eftersom vi ville se 
bland annat ett så brett perspektiv på lärarens elevkunskap som möjligt, vilket vi tycker 
att vi fick se. Gällande intervjun med lärare 2 har vi mer eller mindre varit tvungna att 
arbeta med den på ett reflexivt sätt. För oss betydde det att vi i analysen utgick från att 
ingenting är självklart, allt gick att ifrågasätta och förklara och ifrågasätta igen. Det var i 
och med detta också viktigt för oss att ifrågasätta sina egna tolkningar, eftersom våra 
egna erfarenheter och kunskaper påverkar dessa. Eftersom intervjun genomfördes via 
mail, och alltså inte innefattade faktorer som till exempel kroppsspråk, fyllnadsord eller 
pauser i samtalet, var det nödvändigt att reflektera mer aktivt över vad läraren uttryckte 
i sin svarstext.  

Fördelar med båda intervjuerna som vi har upplevt det har varit att eftersom vi använt 
olika metoder för att spara den data som framkommer i intervjun har det varit lätt att 
arbeta med det sen under sammanställning och analys. I intervjun med lärare 2 blev 
materialet sparat ”av sig självt” i och med att det är i textform. Under intervjun med 
lärare 1 använde vi oss av en bandspelare för att senare kunna gå tillbaka i den, 
samtidigt som det gav oss en möjlighet att slippa anteckna under tiden. Nackdelar med 
intervjuerna som vi har uppfattat det har med den skriftliga intervjun att göra. Lärare 2 
valde att svara på intervjufrågorna skriftligt, och avsåg även att svara på följdfrågor om 
vi efterfrågade det. Vi menade att svar på våra följdfrågor skulle kunnat ge en djupare 
insyn i hennes förhållningssätt i denna fråga. Det visade sig senare att lärare 2 inte 
svarade på våra mail med följdfrågor. 

Urval 
Vi har valt att genomföra våra undersökningar i två olika skolor som båda ligger i 
förorter till en större stad. Anledningen till att vi valde skolor i just denna förort var av 
praktiska skäl. Vi valde att göra undersökningar på två olika skolor eftersom den första 
vi fick svar från hade för få elever i berörd åldersgrupp. De skolor som är med i 
undersökningen är också de enda som svarade på vårt mail.  
Vi skickade ut mail till 8 ytterligare skolor, där vi även efterfrågade lärare som ville 
ställa upp på intervju. Därav svarade tre av dem negativt på ett deltagande i 
undersökningen, på grund av att de berörda eleverna av för oss okänd anledning inte 
skulle finnas tillgängliga på skolan under de två veckor vi hade planerat att utföra 
undersökningen. Det faktum att eleverna inte skulle finnas tillgängliga gjorde lärarnas 
medverkan betydelselös i och med att vi ville ha kombinationen lärare-elev i 
undersökningsmaterialet. Det bortfall i och med skolorna som inte svarade alls på våra 
mail har för oss okänd anledning till uteblivet gensvar. 
 
Anledningen till att det blev just de skolor som vi kontaktade var för att vi i början av 
arbetet hade tänkt göra en jämförande studie mellan femteklassare och niondeklassare. 
Därför kontaktade vi enbart skolor som hade dessa stadier. Då vi enbart fick svar från 
klasslärare i årskurs fem valde vi att byta utgångspunkt för arbetet. Istället valde vi att 
enbart vända oss till årskurs fem och deras respektive klasslärare. Vi valde att intervjua 
klassläraren eftersom vi antog att de som klassansvariga känner eleverna bäst. Vi har 
valt att kalla skolorna för skola 1 och skola 2 och lärarna för lärare 1 och lärare 2. 
Resultatet för denna undersökning grundar sig enbart på de två skolklasser och 
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klasslärare som deltog i denna studie, och är alltså därmed inte generaliserbart för 
ungdomar/elever i allmänhet. 

 

Genomförande 
Enkäter 
Vi valde att skicka ut ett mail10 till skolledningen på flera skolor i samma kommun, och 
bad dem att vidarebefordra mailet till klasslärarna i de berörda årskurserna. Vi delade ut 
enkäter till elever i årskurs fem i båda skolorna. Sammanlagt blev enkätunderlaget 37 
stycken elever. Frågorna i enkäterna har varit blandade med öppna och mer eller mindre 
slutna svar. De slutna svaren var till exempel frågor där vi hade flera svarsalternativ, 
men det fanns alltid en extra rad att skriva egna alternativ. 

Skola 1 
På skola 1 genomfördes enkäten av 15 elever. Vid tillfället för genomförandet började 
vi med att presentera oss, berätta varför vi var där samt informerade om vårt syfte med 
arbetet och undersökningen. Därefter fick eleverna fylla i enkäterna, och när de ansåg 
sig vara klara kom de fram och lämnade dessa till oss. De elever som hade frågor under 
tiden av ifyllandet uppmanade vi att komma fram till oss så vi kunde förtydliga frågan. 
Intervjun med lärare 1 genomfördes strax efter att eleverna hade gjort klart enkäten. Den 
skedde muntligt och vi använde bandspelare under hela tiden. 

Skola 2 
På skola 2 genomfördes enkäten av 22 elever. Elevenkäterna har på de två olika 
skolorna skiljt sig enbart genom att vi på skola 2 valde att gå igenom enkäten 
tillsammans med eleverna innan ifyllnad. Detta eftersom vi upplevde att eleverna på 
skola 1 hade missförstått en del frågor. Intervjun med lärare 2 genomfördes via mail, på 
grund av omständigheter på skolan. 

Intervjuer 
De klasslärare som svarat på våra mail var också villiga att ställa upp på intervjuer, 
varför vi också valde just dem som respondenter. Intervjuerna är alltså totalt baserade på 
svar från två olika lärare på olika skolor. Intervjun med lärare 1 genomfördes under ett 
fysiskt möte, då vi också använde bandspelare för att spara informationen. Intervju med 
lärare 2 genomfördes via mail. 
 

                                                 

10 Se bilaga 1 
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Analys 
Enkäter 

Vi har valt att dela upp resultatet från elevenkäterna på både skola 1 och 2 utifrån tre 
olika kategorier, vilka representerar de användningsmönster vi såg i resultatet av 
undersökningen. Dessa kategorier är kommunikation, information och datorlek. 
Kategorin kommunikation sammanfattar de svar från eleverna vi fick som på något vis 
var kommunikativa, exempelvis användning av chatt och mail. Kategorin information 
sammanfattar de svar som har gemensamt att eleverna hanterar information i sitt 
Internetanvändande. Exempel på detta är svar som att de besöker olika hemsidor 
(sökmotorer och Internettidningar) eller söker information, antingen för nöjes skull eller 
på grund av skolarbete. Kategorin datorlek är svar som grundas på användning av 
Internet som enbart är till för nöje, exempelvis spela onlinespel. 
Intervjuer 

I redovisningen av intervjuerna har vi valt att definiera lärarna som ”hon” eller ”henne”. 
Detta är fingerat och gjordes för att kunna skriva en mer varierad text.  
Bearbetningen av intervjun med lärare 1 där vi hade ljudupptagning började med att 
transkribera intervjun med hjälp av dator (program för uppspelning av media och 
ordbehandlingsprogram). Under transkriberingen av intervjun med lärare 1 valde vi att 
bara ta med det läraren sade till transkriberingen, med andra ord ignorerade vi 
exempelvis suckar och kroppsspråk. Under transkriberingen skrev vi ner allt läraren 
sade. Sedan anpassade vi svaren efter våra forskningsfrågor för att inte få ett för brett 
underlag. 

Intervjun med lärare 2 transkriberades genom att vi försökte passa in de svar vi fått 
under forskningsfrågorna för arbetet. Vi valde två rubriker att kategorisera svaren efter; 

1. Vad vet lärarna om elevernas Internetanvändning? 
2. Anser lärarna att det finns en nytta eller användning i att veta vad eleverna gör 

på Internet? 

Etiska aspekter  
Vi har i samband med både elevenkäterna och lärarintervjuerna tagit hänsyn till och 
informerat respondenterna om de forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet11 som 
var applicerbara på vårt arbete och vår undersökning; informationskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och att det var frivilligt att delta, 
och att de hade rätt att avbryta sin medverkan. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 
vi samlade in från undersökningen inte får användas eller utlånas för kommersiellt eller 
andra icke-vetenskapliga syften. I och med det har vi i förväg informerat gruppen för 
undersökning om undersökningens syfte och att de har rätt att själva bestämma över sin 

                                                 
11 http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf tillgänglig 2007-12-05 
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medverkan i den. Vi har aldrig i vår undersökning nämnt någon vid dess riktiga namn 
och inte heller skolornas. För att stärka elevernas anonymitet samlades enkäterna in i ett 
kuvert som sedan klistrades igen. För lärarna uppmärksammade vi att intervjuerna 
skulle hållas anonyma och att den data vi fått från undersökningen enbart kom att 
användas i vår undersökning. Allt material förstördes efter att arbetet var klart. 

Reliabilitet och validitet 
Med reliabilitet menas tillförlitlighet av materialet. Vi har för att göra undersökningarna 
som detta arbete grundas på, valt att närvara båda två vid de tillfällen som ligger till 
grund för undersökningarna (enkäter och intervjuer). Vi menar att det utgör ett vidgat 
perspektiv på de resultat vi fått utifrån undersökningarna. Intervjuerna genomfördes på 
olika sätt; en var muntlig och spelades in med band och den andra genomfördes 
skriftligt. Båda dessa metoder gör sanningshalten större, eftersom det för oss är enkelt 
att kontrollera med hjälp av originaltext/-ljudupptagning. Vi menar också att det faktum 
att både intervjupersonerna och enkätrespondenterna var anonyma spelar in i 
tillförlitlighetsfrågan; att de fått vara anonyma genererar troligtvis mer sanningsenliga 
svar.  
Dock kan vår bristande erfarenhet i användandet av intervjuer och enkäter som 
undersökningsmetoder bidra till ett visst bortfall och påverkan på resultatet. Även 
faktorer vi inte kan styra över (exempelvis kön, ålder, att vi är studenter) påverkar 
resultatet. Vi är också medvetna om att bortfallet av skolor som inte deltar i 
undersökningen påverkar. Också skolorna som undersökningen grundar sig på är också 
med och påverkar resultatet i och med att de var medvetna om undersökningens syfte 
och ämne, vilket de arbetat med tidigare under terminen. 
En annan faktor som kan ha påverkat arbetets resultat kan också vara det faktum att vi 
introducerade enkäten på olika sätt i klasserna. 

Med validitet menas kontroll av att vi har undersökt det vi har avsett att undersöka. Vår 
studie grundar sig på fyra frågeställningar av forskningskaraktär. Med det menas att de 
är forskningsbara; att det går att ta reda på ett svar på dem med hjälp av empiri12. 
Forskningsfråga ett och tre, ”vad gör eleverna när de använder Internet i allmänhet?” 
och ”anser eleverna att de har användning av undervisningen om Internet i sitt 
vardagliga Internetanvändande?”, menar vi att vi kan svara vetenskapligt på genom att 
referera till de svar eleverna gav på enkätfrågorna 2 och 3 respektive fråga 513. Resultat 
på forskningsfråga två och tre; ”vad tror sig läraren veta om elevernas 
Internetanvändning?” och ”anser sig läraren använda sig av elevkunskapen som grund 
för undervisningen?”, grundar vi på svar från lärarintervjuerna, främst fråga 1 
respektive fråga 3 och 414 

 

                                                 

12 Peter Emsheimer, Lärarhögskolan 2007-08-31 

13 Se bilaga 2 

14 Se bilaga 3 
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Resultat 
Skola 1: Enkäter 
 

 Fråga 1: 
Vad använder eleverna Internet till hemma? 

 

Information Kommunikation Datorlek 

Surfar på olika hemsidor, 
göra läxor, söka 
information eller bilder. 

MSN, chattar, mail, rösta 
på olika saker, besöker 
olika Communities. 

Spela onlinespel, lyssna på 
musik, programmera/bygga 
hemsidor, ladda ner, titta på 
film, besöker olika 
hemsidor. 

 

 Fråga 2: 
Vad använder eleverna Internet till i andra miljöer än hemma? 

 

Information Kommunikation Datorlek 

Jobbar med skolarbeten, 
söker information. 

MSN, chatta. Spela onlinespel, besöker 
olika hemsidor, laddar ner, 
lyssnar på musik, titta på 
film. 

 

 Ja Nej Vet ej 
Hur många av eleverna anser att de har eller inte har haft 
användning av undervisningen om Internet i sitt 
Internetanvändande? 

8 3 4 
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Skola 1: Lärare 1 
Vad vet lärare 1 om elevernas Internetanvändning? 
Lärare 1 började med att klargöra att det för henne är omöjligt att veta något om sina 
elevers Internetanvändning, däremot kan hon ana vad de använder Internet till. Hon tror 
att eleverna chattar mycket, och använder något program vilket hon inte minns namnet 
på. Läraren vet också om att ganska många av dem söker information på Internet, både 
till skolarbeten och för nöjes skull. Hon säger sig dessutom minnas att några elever har 
berättat att de läser tidningar på Internet, till exempel sporten och nyheter. Läraren säger 
att eleverna berättar för denne vad de använder Internet till, eller så frågar hon efter det. 
Tidigare i höstas hade de ett tema i klassen, där de arbetade med att söka information på 
Internet, och då tyckte läraren att de på ett naturligt sätt kom in på att prata vad de 
använder Internet till. Ibland hör läraren vad eleverna samtalar med varandra om, till 
exempel på raster. 

Anser lärare 1 att det finns en nytta eller användning i att veta vad 
eleverna gör på Internet? 
Lärare 1 anser att hon har haft användning av att veta vad eleverna gör på Internet i och 
med att varje elev i klassen har en arbetsplan, och i denna arbetsplan lägger läraren in 
uppgifter allteftersom. Hon berättar att det är denne som lägger in aktuella 
arbetsuppgifter i elevernas arbetsplaner varefter det upptäcks vad de pratar mycket om. 
Detta ser lärare 1 som en del av verksamheten; 

”vi tycker att det är självklart att jobba på det här sättet att vi utgår från vad barnen gör på 
fritiden och är intresserade av och jobbar med det”. 

Det framkom också under intervjun att lärare 1 ansåg att det var viktigt att undervisa om 
Internet. Detta inte bara eftersom det är en del av elevernas vardag, utan för att det 
också är enligt henne en del av allmänbildningen. Hon anser att i och med Internets och 
teknikens ökade framfart i dagens samhälle är det viktigt att alla elever har samma 
kunskapsbas. 
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Skola 2: Enkäter 

 Fråga 1: 
Vad använder eleverna Internet till hemma? 

 

Information Kommunikation Datorlek 

Gör skolarbeten. MSN, chatt, mail. Spela onlinespel, besöker 
olika hemsidor, besöker 
olika Communities, lyssna 
på musik. 

 

 Fråga 2: 
Vad använder eleverna Internet till i andra miljöer än hemma? 

 

Information Kommunikation Datorlek 

Söker efter information, 
gör skolarbeten, söker efter 
böcker. 

  

 

 Ja Nej Vet ej 
Hur många av eleverna anser att de har eller inte har haft 
användning av undervisningen om Internet i sitt 
Internetanvändande? 

10 8 4 
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Skola 2: Lärare 2 
Vad vet lärare 2 om elevernas Internetanvändning? 
Vad lärare 2 säger sig veta om elevernas Internetanvändning är att de spelar spel och 
chattar på MSN. Läraren vet även att eleverna håller på med skolrelaterade saker på 
nätet och att de tittar på filmklipp på Youtube15 samt laddar ner bilder och ringsignaler. 
Läraren vet vad eleverna använder Internet till genom att ha samtalat med eleverna om 
det, samt att de själva berättar och visar självmant. En del saker snappar läraren upp från 
elevernas diskussioner mellan varandra. 

Anser lärare 2 att det finns en nytta eller användning i att veta vad 
eleverna gör på Internet? 
Lärare 2 anser absolut att det finns användning av att veta vad eleverna gör på Internet. 
Läraren motiverar det med att elevernas Internetanvändning påverkar deras utveckling 
både socialt och kunskapsmässigt. Läraren anser även att lektionerna ofta baseras på 
vad eleverna gör på Internet, men kan inte ge några konkreta exempel. 
 

                                                 

15 Förklaring se bilaga 4 
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Diskussion 
Lek och därmed datorlek! 
Det sammanlagda resultatet av enkäterna framlägger bevis för en stark trend inom en 
viss kategori gällande elevernas Internetanvändning. Det är främst den kommunikativa 
användningen av Internet som sker i hemmet. Också kategorin datorlek är frekvent i 
samma miljö. Med begreppet datorlek menar vi den användning av Internet som för 
användaren är underhållande, och kan till exempel vara chattning, onlinespelande och  
besökande av olika hemsidor av intresse för individen. Detta resultat menar vi stärker 
teorin om att lek och därmed datorlek är ett viktigt inslag i barnens vardag. Detta i och 
med att datorleken är till både för att kommunicera och att utveckla individen 
(Vygotskij 1995). Datorn är därmed nutidens arena för lek och kommunikation. 
Anledningen till denna kategoriska urskiljning av användande tror vi beror en viss 
faktor, nämligen att eleverna har ett naturligt behov av att kommunicera, leka och 
interagera med andra i deras ålder, menar Forsberg (2003), Dunkels (2007) och 
Erlandsson (2006). Vi menar också att datorn används som en artefakt av eleverna för 
att kommunicera med omvärlden, vilket oftast är kompisar de redan känner, men också 
nya virtuella. När eleverna ljuger om vilka de är på exempelvis en chatt, kan det liknas 
vid rollek. Detta stämmer överens med Ahlbergs (2000) mening om att barnen använder 
rollekar för att utveckla hypoteser, vilka de prövar själva eller tillsammans med andra. 

Ytterligare en anledning till att det är kommunikativa faktorer och användande som kan 
kopplas till lek som används i hemmet tror vi beror på elevernas möjlighet till fritt 
användande av Internet. Vi menar att det egentligen beror helt på var eleverna befinner 
sig när de använder Internet, eftersom förutsättningarna för fritt användande inte ser 
likadant ut i exempelvis biblioteket som hemma hos en kompis. I skolan läggs 
Internetanvändningen sällan upp på ett fritt sätt, vilket är beroende på att det är en 
formell miljö där lärarens förhållningssätt påverkar elevernas vanor för just den miljön 
(Säljö 2000). Resultatet av enkäterna gällande Internetanvändning i andra miljöer än 
hemmet pekar på en användning som handlar sammantaget mer om att arbeta med 
skolarbeten och söka information.  

Skolans och lärarens ansvar att ge användbar 
information 
De svar vi fått på frågeställningen om hur många elever som har haft användning av 
informationen de fått från skolan om Internet är mycket varierande, vilket gör det svårt 
att dra generella slutsatser. Sammantaget ansåg 18 elever att de hade haft användning av 
den information skolan gett dem om Internet, medan 11 elever ansåg att de inte haft det. 
Vanliga svar på anledningar till varför eleverna inte haft användning av informationen 
var på grund av att de redan visste det som lärdes ut. Vi tror att om eleverna i en större 
utsträckning anser att de har haft användning av undervisningen de fått om Internet har 
läraren lyckats med att utgå från sin elevkunskap för att forma en undervisning som 
innehåller den information många av eleverna behöver. Med elevkunskap menar vi här 
den kunskap läraren har om elevens faktiska Internetanvändande.  
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Detta kan kopplas ihop med Säljös (2000) betoningar på vikten av lärarens 
utgångspunkt i barnets intresse menar vi att det är gynnsamt att fråga eleverna i första 
hand vad de är intresserade eller redan har viss kunskap om. Detta för att få reda på 
vilken slags information eleverna kan tänkas behöva, och sedan utefter det lägga upp 
undervisning om Internet. Samtidigt håller vi med Lärare 1 som menade att 
undervisningen om Internet också har en allmänbildande faktor. Detta stämmer väl 
överens med citatet från läroplanen (Lärarförbundet 2004), att skolan ska verka för att; 

”förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 

samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 

informationsflöde och en snabb förändringstakt” 

En annan intressant aspekt i lärarens och skolans roll som informatör av IT är det 
resultat som redovisas i undersökningarna från SAFT (2003b) om föräldrars syn på 
Internet. Vi låter här föräldrarna representera vuxenvärlden, som då också går att 
applicera på rollen som lärare. Om hela 80 % av föräldrarna uppger att de inte pratar 
med barnen om obehagliga situationer under Internetanvändandet, finns det uppenbara 
anledningar till att förutsätta att det är liknande siffror som gäller för yrkesverksamma 
lärare i skolan. Samtidigt uppger 51 % av föräldrarna att de är medvetna om vad barnen 
gör på Internet, vilket dock ger ett restvärde på 49 % av föräldrar som har gett ett svar 
som kan kännetecknas som mindre delaktigt och medvetet. Vi menar i och med detta 
nämligen att om föräldrarna inte har full kontroll på vad deras barn använder Internet 
till, hur ser då den kunskapen ut hos lärarkåren? 

Många av de referenser vi använder i arbetet, bland annat Dewey (Hartman m.fl. 2004), 
påtalar vikten av att läraren har inblick i vad eleverna gör på fritiden och att koppla 
samman det med undervisningen i skolan. Som lärare är det viktigt att ha förståelse om 
att lärande inte sker enbart i formella miljöer utan likväl i informella (Säljö 2000). 

Slutord 
Denna studie handlar om elevers Internetanvändande i formella och informella miljöer. 
Fokus i undersökningen ligger på vad mellanstadieelever använder Internet till, och hur 
deras lärare kopplar elevernas faktiska Internetanvändande till undervisningen i skolan. 

Det vi i arbetet har kommit fram till är att eleverna i vår studie använder Internet som ett 
redskap för att kommunicera och för underhållande syften. Dock skiljer sig 
användningsområdena beroende på i vilken miljö Internet används. 

Gällande det vi kommit fram till med hjälp av lärarintervjuerna är att båda lärarna säger 
sig arbeta utifrån sin elevkunskap som underlag för undervisning. Dock skiljer sig 
dokumentationen i de olika skolorna, i och med att lärare 1 arbetar kontinuerligt med 
elevernas arbetsplaner, hon har alltså i stort sett alltid överblick på vad eleverna gjort 
eller ej. Lärare 2 däremot har gjort utvärderingar med eleverna för att se hur responsen 
hos dessa utföll i form av användning och nytta. 
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Förslag på vidare forskning 
Vi anser att det skulle vara intressant att närmare undersöka frågan om barn och 
ungdomars identitetsskapande via Internet, hur det går till och vad det kan leda till. Hur 
påverkar exempelvis hemsidor med pornografiskt, våldsamt eller med tydliga könsroller 
hur barn och ungdomar tycker och tänker om sig själva och jämnåriga? Och om 
vuxenvärlden? Det vore även intressant att mer ingående granska elevers syn på 
påverkande medier, då i synnerhet Internet. En annan aspekt som skulle vara intressant 
att undersöka är huruvida den sociokulturella synen på kunskap och lärande existerar i 
praktiken i skolorna – gör lärarna som de säger att de gör eller ser praktiken ut på ett 
helt annat sätt? Utifrån den studie och de referenser vi har använt ser vi också att det bör 
finnas en mer tydlig riktlinje för yrkesverksamma lärare att skaffa kunskap och 
kännedom om fler delar av den verklighet eleverna möter via Internet, vilken skulle vara 
intressant att undersöka om man fick möjlighet att komma i kontakt med något sådant. 
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Bilaga 1 – Mail till skolor 

Hej, 
vi skriver till dig angående en undersökning vi vill göra under vårt examensarbete under 
denna termin, som också är vår sista på Lärarhögskolan i Stockholm. Vi som forskar 
heter Elin Fahlander och Malin Johansson, och vi är intresserade av ungdomars 
internetvanor samt vad skolan tar för ansvar för att informera eleverna om mediet. 

Åldrarna vi vill undersöka är årskurserna 5 och 9, och då endast en klass per årskurs. 
För att göra undersökningen kommer vi utföra intervjuer med klasslärare för de valda 
årskurserna, samt anonyma enkäter för eleverna. Lärarintervjuerna kommer att ta 
maximalt en timme i anspråk, och elevenkäterna beräknar vi en tidsåtgång på max 30 
minuter. 

 Vi undrar om det på skolan i de berörda klasserna, både från lärare och elever finns 
intresse av att delta i denna undersökning. Som tack för deltagande kommer skolan få ta 
del av vår slutrapport, där det också kommer att finnas information om hur eleverna vill 
att skolan ska arbeta med information om Internet, vilket vi hoppas att skolan kan ha 
användning av. 

Vi är tacksamma om vi får svar så snart som möjligt om det finns intresse eller ej, 
eftersom vi planerar att genomföra undersökningen under veckorna 46 och 47. Vid 
frågor om undersökningen är ni välkomna att ta kontakt med oss 

Med vänlig hälsning, 
Elin Fahlander och Malin Johansson 
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Bilaga 2 – Elevenkät 
 
Läs det här innan du börjar fylla i enkäten! 

• Tänk på att enkäten är helt anonym! 
• Vi är tacksamma om du svarar så ärligt du kan, eftersom resultatet kommer visas 

i ett examensarbete. 
• Det du skriver kommer bara läsas av Elin och Malin. 
• Att "använda internet" betyder allt man kan göra på datorn som man behöver en 

internetuppkoppling för. 

Del 1: Dina internetvanor 
1.      Var befinner du dig när du använder internet? 

Du kan välja flera alternativ. 
[ ] Jag använder inte internet alls 
[ ] Hemma 
[ ] Skolan 
[ ] Bibliotek 
[ ] Internetcafé eller liknande 
[ ] Hemma hos en kompis 
[ ] Annat, nämligen: _______________________________________  
   

2.      Vad brukar du använda internet till? Ge förslag på så många olika saker 
som möjligt! 
Om du inte använder internet hemma kan du hoppa över den här frågan!  
     
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

3.      Vad brukar du använda internet till på andra platser än hemma? Ge 
förslag på så många olika saker som möjligt! 
Om du inte använder internet någon annanstans än hemma kan du hoppa över 
den här frågan! 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

Del 2: Information om Internet från skolan 
     4.      Har du fått någon information från skolan om Internet? 

     [ ] Ja  
     [ ] Nej 
     [ ] Vet ej 
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     5. Tycker du att du har haft användning av informationen om Internet?  
         Ge gärna exempel på hur eller varför inte! 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

     6. Finns det någon information om Internet som du har saknat? 
          Vad skulle du vilja veta mer om? 
    [ ] Hur man kan skydda sin identitet på Internet 
    [ ] Hur man undviker datavirus 
    [ ] Hur jag kan undvika att mina bilder sprids över Internet 
    [ ] Annat, nämligen: ___________________________________________________ 
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Bilaga 3 – Frågor till lärare 
1. Vet du vad eleverna använder Internet till på deras fritid? Ge exempel om du 

kan. 

2. Hur har du fått reda på vad dina elever gör på Internet? 

3. Anser du att du har nytta eller användning av att veta vad de gör på Internet? 
Varför/varför inte? 

4. Anser du att du på något sätt har utgått från det du vet om deras 
Internetanvändning som grund för undervisning? 

5. Har eleverna fått någon information om Internet från skolan? Om vad? 

6. Varför har just den informationen varit prioriterad av skolan? /Varför inte? 

7. Tror du att eleverna tycker att de har haft användning av informationen de har 
fått? 

8. Tror du att det är någon form av information som eleverna saknar? Vad och 
varför? 

9. Tror du det är någon skillnad på vad eleverna gör på Internet när de är i skolan 
och på deras fritid? 
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Bilaga 4 Ordlista tekniska begrepp 
Chatta 
Ordet chatta16 kommer från engelskans chat som betyder ungefär småprat. 
Att chatta innebär inom medieteknik att två eller flera personer diskuterar skriftligt via 
datornät. Chattning är inte samma sak som att använda e-post, eftersom alla som deltar 
sitter vid sin dator samtidigt och kan i realtid se vad de andra skriver. 
 
Msn Messenger 
Msn Messenger17 är ett program för direktmeddelande (chattning), utvecklat av 
Microsoft. I folkmun benämns det oftast bara som "msn". Förutom vanlig textchatt kan 
användaren även använda uttryckssymboler, mikrofon och webbkamera. Det finns även 
några inbyggda spel som användare kan spela mot varandra. 
 
E-mail och Maila 
E-mail18, eller den svenska betydelsen e-post, är ett sätt att skicka elektroniska 
textmeddelanden. Att maila är samma sak som att skicka ett elektroniskt meddelande. 
 
Digitalt 
Begreppet digital19 används om information som uttrycks i siffror, alltså i samband med 
elektronik, exempelvis datorer. 
 
Interaktiv 
Interaktion20 är samverkan eller samspel mellan exempelvis grupper eller individer, där 
de genom sitt handlande påverkar varandra. Det kan också handla om påverkan mellan 
människa och maskin, exempelvis i datorspel. Att något är interaktivt innebär alltså att 
det är påverkningsbart och olika beroende på hur påverkningen sker. 
 
Community 
En Community21 är en digital mötesplats eller nätgemenskap. Utseende och funktioner 
ser väldigt olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Ofta ligger denna 
Community på en hemsida, så att användarna av Community inte behöver ett särskilt 
program för att nå tjänsten. Det finns både Communities som kostar att bli medlem och 
de som har gratis tjänster. Huvudsyftet med Communities är för att söka likasinnade. 

                                                 

16 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=143794&i_word=chatta Information hämtad 2007-12-19 

17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Msn_messenger Information hämtad 2007-12-19 

18 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=161822&i_word=e-mail Information hämtad 2007-12-19 

19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital Information hämtad 2007-12-19 

20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Interaktiv Information hämtad 2007-12-19 

21 http://sv.wikipedia.org/wiki/Community Information hämtad 2007-12-19 
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Youtube 

Youtube22 är en webbplats där besökarna kan titta på videoklipp som har laddats upp av 
användare från olika platser i världen. Webbplatsen öppnades år 2005. 

 

22 http://sv.wikipedia.org/wiki/Youtube Information hämtad 2007-12-19 
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