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Sammanfattning

Syftet med denna studie var att undersöka på vilket sätt uppfattningar om undervisning 
och lärande i relation till Internetanvändning i skolan skiljer sig mellan gymnasieelever 
som går  yrkesförberedande och som går studieförberedande program. Sammanlagt  55 
elever i en gymnasieskola ingick i studien. Datainsamlingen bestod av enkäter. Studiens 
resultat visade att fler elever i båda grupperna ansåg att Internetanvändning har en positiv 
inverkan på undervisning och lärande än de som ansåg att inverkan är obetydlig. Ingen 
elev ansåg att lärande påverkas negativt och en elev ansåg att undervisningen påverkas 
negativt av Internetanvändning. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant därför 
drogs slutsats att uppfattningar om Internetanvändningens inverkan på undervisning och 
lärande inte skiljer sig mellan de elevgrupper som ingick i denna undersökning.

Nyckelord: IT, Internet, lärande, e-lärande



Förord

Internet möjliggör kommunikation mellan människor i olika länder i realtid. Individer 
kan samarbeta parvis, i grupper och en diskussion kan pågå i dagar eller veckor.  Som 
blivande  gymnasielärare  har  jag  funderat  en  del  över  Internetanvändning  i 
undervisningen.  Internets möjligheter  kan  inom  skolan  ha  såväl  stimulerande  som 
hämmande effekt på lärare och elever.  Jag vill tacka den rektor som tog sig tid för att 
hitta  en  möjlighet  för  mig  att  utföra  denna  undersökning  inom  berörda 
programinriktningar. Jag vill även tacka de lärare som svarade på mina frågor och de 
elever som fyllde i enkäterna. Till min VFU-handledare Lena Andersson, vill jag rikta ett 
speciellt  tack  för  uppmuntran,  stöd  och aldrig  sinande  vilja  att  dela  med sig  av  sin 
kunskap och erfarenhet. Är djupt tacksam för den vänskap som har växt fram mellan oss 
under denna tid. Ett varmt tack också till min mamma som har språkgranskat detta arbete 
och som tillsammans med min familj har ställt upp för mig under hela min studietid.

Kalix,

Lena Kulo
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Bakgrund
Som blivande  gymnasielärare  med  tidigare  arbetslivserfarenhet  av Internetanvändning 
och utbildning inom databearbetning och datorkunskap finns intresset att veta mer om 
elevers  uppfattningar  om  dator-  och  Internetanvändning  i  relation  till  lärande  och 
undervisning inom skolan. Utgångspunkten är att Internetanvändning är tämligen utbredd 
i ungdomars privata värld men ännu begränsad inom gymnasieskolan. Det har forskats 
om vilken inverkan Internetanvändning i skolan har på undervisning och lärande men inte 
huruvida elevers uppfattningar om Internetanvändning i relation till  lärande skiljer sig 
mellan elever som går olika gymnasieinriktningar.

En tanke som föranledde detta examensarbete var att elever som går yrkesförberedande 
program kan ha uppfattningar om Internetanvändningens inverkan på undervisning och 
lärande som skiljer sig från elever som går studieförberedande program, baserat på idén 
om  att  dessa  elevgrupper  kan  ha  olika  erfarenheter  av  att  studera  och  av 
Internetanvändning som studiehjälpmedel.  Samtidigt  är  det  möjligt  att  undervisningen 
skiljer  sig mellan grupperna genom att  Internetanvändning i  klassrummet  sker i  olika 
omfattning eller på olika sätt hos varje grupp. Med tanke på de nya arbetsmetoderna som 
växer  fram i  arbetslivet  i  och med Internet  är  det  intressant  att  veta  mer  om elevers 
uppfattningar om vikten av att skolans arbetsmetoder förändras i takt med att yrkesliv och 
samhälle  förändras,  men  även  därför  att  elevers  uppfattningar  skulle  kunna  ge 
indikationer om hur Internetanvändning i klassrummet inverkar på lärande på olika sätt 
beroende på programinriktning.

EUs IT-strategi
Europeiska  kommissionen  framlägger  i  skriften  Mot  ett  kunskapsbaserat  Europa,  
Europeiska  unionen  och  informationssamhället  att  den  digitala  tekniken  har  positivt 
samband  med  ekonomisk  tillväxt  och  konkurrenskraft  och  att  Europas  väg  in  i 
digitalåldern  är  avgörande  för  arbetsförhållanden  och  livskvalitet  hos  framtidens 
européer. Europeiska stats- och regeringschefer har satt upp ett mål om en världsledande 
kunskapsbaserad  ekonomi  i  Europa  senast  år  2010  bland  annat  genom  att 
medlemsländernas  utbildningssystem ska moderniseras  och innefatta  e-lärande och ett 
livslångt  lärande  för  att  garantera  dator-  och  digital  kompetens  i  skolor  och  på 
arbetsplatser. 

Målet är att den nya informations- och kommunikationstekniken utnyttjas maximalt till 
exempel så att Internet används inom områden som utbildning, myndigheter, hälsa och 
kultur. Europeiska kommissionen betonar att dessa fördelar inte bara ska komma till en 
privilegierad minoritet utan de ska innefatta alla. För att det ska uppfyllas måste Internet 
bli en del av vardagen via dator eller mobiltelefon, såväl på kontoret som i skolan och i 
hemmet.  Ett av målen som satts upp är att antalet  personer mellan 18 och 24 år som 
endast har grundskoleutbildning och som inte deltar i ytterligare utbildning ska halveras 
fram  till  år  2010.  Detta  är  ett  viktigt  mål,  menar  kommissionen,  i  kampen  mot 
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segregering,  eftersom  informations-  och  kommunikationstekniken  leder  till  nya 
arbetstillfällen och förändrade arbetsmetoder (Europeiska kommissionen, 2003).

Internetanvändning i svenska skolan
Enligt Skolverkets bedömning av utvecklingsbehov avseende Internetanvändning i skolan 
bör  informationsteknikens  möjligheter  i  lärande  användas  mer  effektivt.  Skolverket 
menar att lärare behöver öka sin kompetens och förtrogenhet med IT eftersom den redan 
låga IT-användningen i klassrummet tenderar att bli ännu lägre. Även om IT inte i sig kan 
förbättra  elevernas  lärande  bedömer  Skolverket  att  utveckling  av  lärares  digitala 
kompetens  inhyser  en stor  pedagogisk potential.  Bland annat  studier  från länder  som 
Storbritannien  visar  på  positiva  samband  mellan  genomtänkt  användning  av  IT  i 
klassrummet och förbättrade studieresultat hos eleverna men de goda resultaten beror inte 
endast på IT, den mest betydande framgångsfaktorn är  hur verktyget används, det vill 
säga lärarens förmåga till intresse och tillgång till utrustning (Skolverket, 2009). 

Brister  i  utrustning påverkar  lärarnas  användningsmönster  och attityder,  därför menar 
Skolverket  att  det är  viktigt  med tydliga strategier  för IT-användning i  skolan.  Enligt 
Skolverkets undersökning använder de flesta lärare IT i pedagogiska och administrativa 
syften,  främst för att söka material  och förbereda lektioner.  Cirka hälften av lärarna i 
grund-  och  gymnasieskolan  använder  IT  på  lektionstid  någon  gång  per  vecka.  En 
minoritet  av  lärarna  uppger  sig  använda  IT  på  lektionerna  i  hög  grad.  Lärare  på 
gymnasiet och vuxenutbildning uppger att de använder IT i klassrummet i presentationer, 
för elevers självständiga arbete och för informationssökning men exakt hur IT används i 
klassrum och undervisningssituationer kan inte Skolverket beskriva eftersom det saknas 
mer heltäckande studier med inriktning på detta. Det råder stora skillnader mellan skolor 
och kommuner och den mest betydelsefulla orsaken till skillnaderna är förekomsten av 
uttalade strategier för IT-användning på skolnivå (Skolverket, 2009).

Kommuners IT-strategi
Flera  kommuner  i  Sverige  har  under  senare  år  lagt  fram  pedagogiska  IKT-planer 
avseende  kunskapsöverföring  och  kommunikation  via  mobiler,  datorer  och  Internet  i 
skolan.  Många  skolor  har  även  kompletterat  datorutrustningen  med  interaktiva 
whiteboards, datorer med Internetuppkoppling och IT-utbildning för lärare.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det följande: 

Skolan  ansvarar  för  att  varje  elev  efter  genomgången  grundskola  kan  använda 
informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (Lpo 94, s. 10).

Någon formulering om att  dessa kunskaper och färdigheter  ska användas i  gymnasiet 
återfinns  inte  i  läroplanen  för  de  frivilliga  skolformerna.  Enligt  den  texten  ska 
gymnasieelever lära sig att:
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Orientera  sig  i  en  komplex  verklighet  med  stort  informationsflöde  och  snabb 
förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 
viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 
inse  konsekvenserna  av  olika  alternativ.  På  så  vis  närmar  sig  eleverna  ett  alltmer 
vetenskapligt sätt att tänka och arbeta (Lpf 94, s. 5).

Enligt Skolverket saknas uppföljning på nationell nivå om uppfyllande av både målet att 
elever  ska kunna använda IT för  sökning och lärande och de mer  specifika  kraven i 
styrdokumenten som rör elevernas  förmåga till  kritisk granskning av information  och 
källor. Med anledning av detta avser Skolverket bland annat att införa utvärderingar och 
uppföljningar  kring  IT  och  lärande  samt  förtydliga  IT  och  digital  kompetens  i 
styrdokumenten (Skolverket, 2009).

Internetanvändning hos ungdomar
Svenska  ungdomar  är  vana  IT-användare  som  skaffar  sig  digital  kompetens  främst 
utanför skolan, menar Skolverket, för dem är Internet ett självklart verktyg i vardagen 
snarare än ett skolämne (Skolverket, 2009). Lindhs (1997) forskning har visat att elevers 
möjligheter till individualisering ökar med datorns hjälp. Möjligheterna att arbeta i egen 
takt  ökar,  samtidigt  kan  arbetsuppgifternas  svårighetsgrader  varieras  i  större  mån. 
Användningen av datorer leder, enligt Lindh, till ett ökat intresse för skolarbetet. Lindh 
framhåller samtidigt att lärande uppstår i ett socialt sammanhang och det är betydelsefullt 
med ett  helhetsperspektiv på datorstöd i  undervisningen så att  datorer  används på ett 
meningsfullt  sätt  och  ett  sammanhang  skapas.  Lindhs forskning har  visat  att  det  blir 
naturligare för eleverna att fråga varandra när datorer används i klassrummet. Läraren 
behöver inte vara expert på själva datorn eller programmet utan kan i stället vara experten 
på att skapa en bra undervisningssituation.

Informationstekniken är inte ett mål i sig utan ett medel att nå målen i de olika ämnena. 
Sannolikt  kan  Internet  användas  i  ämnesöverskridande  arbete  eller  när  ett  ämne  ska 
"färgas"  av  ett  visst  gymnasieprogram.  Eftersom  möjligheterna  att  snabbt  finna 
information är otaliga i cyberspace kan Internetanvändning vid muntliga presentationer 
förväntas ha inverkan på lärandet. Det är troligt att Internet skulle kunna ha inverkan på 
undervisning av elever  som mycket  sällan  eller  inte  alls  kommer  till  skolan av olika 
anledningar.  Enligt  skollagen  ska  utbildningen  i  gymnasieskolan  till  största  delen 
förläggas  till  skolan  men  lagen  ger  ett  begränsat  utrymme  för  att  vissa  delar  av 
gymnasieutbildning kan utformas via distansundervisning.

Utbildningen i gymnasieskolan ska, med undantag för gymnasial lärlingsutbildning som 
avses  i  16  kap.  11  §,  i  huvudsak  vara  skolförlagd.  Även  introduktionsprogrammen 
programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ får utformas 
så  att  de  inte  är  i  huvudsak  skolförlagda.  (Skollag  2010:800.  15  kap.  11  § 
www.riksdagen.se).

Svensk  forskning  som  gjorts  hittills  i  ämnet  har  främst  handlat  om  alla  elevers 
möjligheter att tillgodogöra sig Internetanvändning i undervisning och studiesyfte. Viss 
forskning har pekat på att möjligheterna till individualisering ökar men det har varit svårt 
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att hitta forskning om olika elevgrupper när det kommer till Internetanvändning i skolan. 
Mot denna bakgrund är det intressant att få veta mer om huruvida elevers uppfattningar 
och attityder till  Internetanvändning i relation till  lärande och undervisning skiljer sig 
mellan  elever  som  går  yrkesförberedande  program  och  elever  som  går  i 
studieförberedande program.

Attityder och uppfattningar
Begreppet attityd avser att beskriva en förhandsinställning som underlättar samspelet med 
omgivningen och tänkande vid problemlösning. Genom att attityder förenklar människors 
upplevelser av den komplexa verkligheten är de energibesparande. Attityder byggs upp 
inom människor genom egna och ibland andras erfarenheter. En negativ attityd mot ett 
attitydobjekt kan till exempel uppstå genom skrämmande upplevelser men även genom 
att en individ exponeras för andras negativa upplevelser gentemot attitydobjektet. Det är 
inte alltid som attityder överensstämmer med människors faktiska beteende. Det kan bero 
på att attityder kan vara såväl medvetna som omedvetna (Ekehammar, 2005).

Enligt Ekehammar (2005) är en attityd ett negativt eller ett positivt uttryck av en individs 
värderingar  av  ett  objekt.  Vilket  objekt  som  helst  kan  vara  föremål  för  attityder, 
människor,  grupper  och företeelser.  Även jaget  kan utgöra ett  attitydobjekt,  vilket  då 
benämns som självkänsla. Attityder anses bestå av en, två eller tre komponenter. Enligt 
enkomponentsmodellen  är  attityder  enbart  värderande  eller  känslomässiga. 
Tvåkomponentsmodellen anser att attityder består av en affektiv (känslomässig) och en 
kognitiv (tankemässig) komponent och enligt trekomponentsmodellen består attityder av 
en kognitiv, en affektiv och en intentionsmässig komponent vilket är det som avspeglar 
attitydens avsikt och det som kan kopplas till själva beteendet.

Forskare brukar skilja mellan explicita (medvetna) och implicita (omedvetna) attityder. 
När människor blir tillfrågade om vad de tycker om något svarar de med att uttrycka sina 
explicita attityder. Personers spontana reaktioner visar i stället på de implicita attityderna. 
De explicita attityderna är ofta synonyma med en individs uppfattningar och påverkas 
som regel av hur en situation tolkas. Var och en tolkar varje händelse eller situation på 
sitt  eget sätt.  Den tolkning som görs tillsammans med värderingen av händelsen eller 
situationen utgör grunden för vilken uppfattning personen skapar sig. Begreppen attityd 
och  uppfattning hör på så sätt ihop och avgörs dels av individuella föreställningar och 
dels vilka normer som råder (det vill säga av vad som är socialt accepterat) i den familj, 
kultur och samhälle som individen är uppväxt (Ekehammar,  2005; Lundh & Smedler, 
2005).

Internet, digital kompetens och e-lärande
IT står för informationsteknik och  IKT för informations- och kommunikationsteknik.  I 
detta  examensarbete  används  begreppet  Internet  som  synonymt  med  IT  och  IKT. 
Skolverket använder i sin rapport begreppet IT som sammanfattande namn på digitala 
verktyg för informationshantering, kommunikation och administration på grund av att det 
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är  ett  mer  inarbetat  begrepp  än  IKT  men  det  framhålls  att  kommunikativa  aspekter 
innefattas (Skolverket, 2009).

Europaparlamentet och rådet har definierat begreppet digital kompetens som förmågan att 
använda informationsteknik i arbetet, på fritiden och för kommunikativa ändamål på ett 
säkert och kritiskt sätt. Digital kompetens förutsätter grundläggande Internetkunskaper så 
som färdigheter i att ”bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för 
att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet” (Europaparlamentet, 2006).

Begreppet  e-lärande  står  för målet  att  Europeiska  unionen utvecklar  en verkningsfull 
utbildningsstrategi  där  utbildningsmyndigheter  i  varje  medlemsland  ska  se  till  så  att 
medborgarna får kompetensutveckling genom utbildning och ett livslångt lärande genom 
metoder som innefattar IT. Det innebär att såväl unga som vuxna ska få den kompetens 
som behövs för anställning i kunskapssamhället (Europeiska kommissionen, 2003).

Lärande och undervisning
Lärande och  undervisning är  sammanlänkade begrepp som studeras  inom didaktiken. 
Kort sammanfattat behandlar didaktiken frågor som vem, vad, när, med vem, var, hur, 
genom vad, varför och till vad undervisning och lärande ska ske (Jank & Meyer, 1997). I 
Nationalencyklopedin  (www.ne.se) står  att  läsa att  begreppet  lärande och  pedagogisk 
verksamhet kan uppfattas som synonymer till ordet didaktik men definitionen av didaktik 
är inlärningens och undervisningens teori och praktik medan definitionen av pedagogik 
innefattar uppfostran, undervisning och utbildning. I detta examensarbete används ordet 
lärande främst för att beteckna inlärning av kunskapens olika former; fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet, och ordet undervisning i betydelsen att lära ut genom att med 
vissa aktiviteter få någon annan att förvärva ny kunskap i någon av ovanstående former.

Teorier om lärande och undervisning
Sambanden  mellan  undervisning  och lärande  kan  undersökas  ur  flera  perspektiv.  Ett 
perspektiv är att studera undervisningsmedlen såsom vikten av att använda straff eller 
belöning eller andra typer av motivationsförstärkningar för att undervisningen på bästa 
sätt  ska  leda  till  lärande.  Ett  annat  perspektiv  är  att  utgå  från  hur  lärandeprocessen 
påverkas  av  den  lärandes  inre  och  yttre  motiv  samt  biologiska,  fysiska,  sociala  och 
miljömässiga förutsättningar till inlärning som avgörande faktorer för hur undervisning 
bör bedrivas för att lärande ska inträffa. I de flesta teorier om undervisning och lärande 
finns idéer om såväl undervisningsmedel som lärandeprocesser. 

Dessa aspekter av undervisning och lärande  har lämnats  utanför detta arbete.  I  stället 
ligger  fokus på idéer om det mer grundläggande sambandet  mellan  undervisning och 
lärande, i det som benämns kunskapssynen och som handlar om vad människor anses 
kunna veta,  när  de kan veta  det  och hur  de  kommer  fram till  vetande.  Dessa frågor 
sammanfattas under begreppet epistemologi (teorin om kunskap och vetande). Ur nutida 
perspektiv  kan  tidiga  lärande-  och  undervisningsteorier  behandlas  som  om  de  vore 
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varandras motsatser.  Fullt så enkelt är det oftast inte men det kan vara användbart att 
använda den sortens beskrivning för att få en förståelse för samtida teoriers grund.

Rationalismen – idéer finns latenta i människans medvetande
Traditionellt finns två stora inriktningar inom epistemologin. Den ena är rationalismen 
som  menar  att  idéer  finns  latenta  i  människans  medvetande.  Lärandet  innefattar  att 
begrepp och kunskap bildas genom det egna tänkandet med logikens och matematikens 
hjälp. Tänkandet och det utredande samtalet sätts i centrum i pedagogik som baseras på 
en rationalistisk epistemologi. Betydelsefulla drag är logisk prövning av tillförlitligheten i 
olika resonemang och analys av centrala begrepp. Logiska slutledningar som framhävs 
inom rationalistiska kunskapsteorin är deduktiva, vilket innebär att man går från en regel 
och ser om det går att tillämpa på ett enskilt fall, till exempel: Alla människor är dödliga. 
Kungen är en människa. Alltså är Kungen dödlig (Stensmo, 1994).

En tidig rationalistisk tänkare var Platon (427-347 f.Kr.) Enligt Platons läroplan skulle 
utbildningen ske i olika stadier, där undervisning i de första stadierna skulle grundas på 
barnens konkreta tankeutveckling. Inlärning började med lek och sagor som till exempel 
handlade  om  odygdiga  barns  omvändelse  eller  på  liknande  sätt  var  moraliskt 
föredömliga. Dessa skulle berättas för att lägga grunden för en rättrådig karaktär. De lite 
större barnen skulle även få börja läsa, skriva och räkna samt få fysisk fostran i ämnen 
som gymnastik, dans, mat och diet vilket skulle leda till självkontroll och mod. I de högre 
stadierna  skulle  vuxnas abstrakta  tankeutveckling  läggas  som bas  för undervisningen. 
Undervisning  som  utgår  från  rationalistisk  pedagogik  kan  försöka  få  till  stånd 
kunskapshöjande  diskussioner  eller  hålla  lektioner  och  föreläsningar  där 
vardagsuppfattningar som baseras på det ”sunda förnuftet” kan ifrågasättas till förmån för 
vetenskapligt grundade uppfattningar (Stensmo, 1994).

Empirismen – observationer och erfarenheter skapar idéer
Den andra inriktningen är empirismen vars grundläggande uppfattning är att genom att 
observera  objekt  i  omgivningen  utvecklar  människor  begrepp  och  kunskaper. 
Observationer  och  erfarenheter  är  så  att  säga  basen  för  lärande.  Den  empiristiska 
epistemologin ligger till grund för en pedagogik som sätter systematisk observation av 
yttervärlden  och  reflektion  över  egna  konkreta  erfarenheter  i  centrum.  Logiska 
slutledningar  som framhävs inom empiristiska kunskapsteorin är som regel  induktiva,  
vilket  innebär  insamling  av  information  från  ett  antal  observationer  och  därifrån 
formuleras regeln, till exempel: Alla hittills undersökta flytande ämnen fryser vid en viss 
temperatur. Alltså: alla flytande ämnen fryser vid en viss temperatur (Stensmo, 1994).

Aristoteles (384-322 f.Kr.) kan ses som grundaren av empirisk epistemologi. Aristoteles 
var  elev  i  Platons  akademi  men  blev  allteftersom  kritisk  till  Platons  rationalistiska 
epistemologi. I Aristoteles pedagogik framhävdes vanebildningens betydelse. Av naturen 
är människan mottaglig för dygder men dessa etableras i människan först efter att de har 
praktiserats och tränats tills de har blivit vanor. Genom att agera rättvist blir människan 
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rättrådig,  genom  att  behärska  sig  blir  människan  besinningsfull  och  så  vidare. 
Undervisning går enligt Aristoteles läroplan ut på att barn blir dygdiga vuxna genom att 
de tränas i att  få goda vanor. Aristoteles menade att  lagar ska ligga till  grund för att 
medborgarna  genom vanebildning blir  goda människor.  Undervisning som baseras  på 
empiristisk pedagogik kan genomgöras med experimentella arbetssätt där eleverna sjäva 
granskar olika fenomen och verbaliserar slutsatser av sina iakttagelser (Stensmo, 1994).

Konstruktivism – kunskap är ett redskap för att förstå världen
Drag av rationalism och empirism förenas i en mer modern kunskapssyn som benämns 
konstruktivism. Människan kan enligt konstruktivismen få en uppfattning av omvärlden 
så  som den  framträder  för  hennes  medvetande  men  denna  uppfattning  är  skapad  av 
hennes  eget  medvetande och det  är  inte  säkert  att  det  är  samma sak som vad tingen 
verkligen är, något som människor aldrig kan få kunskap om. Enligt konstruktivistisk 
kunskapsteori innebär lärande ett samspel mellan sinnesintryck och förnuft. Kunskap är 
inte endast rationella idéer som ligger latenta i människors medvetande, inte heller är det 
summan av observationer, utan det är ett redskap för att förstå världen (Stensmo, 1994).

Inom  konstruktivismen  ses  människan  som  nyfiken  och  aktiv  och  kan  ompröva  sin 
kunskap (sitt vetande) när hon observerar fenomen eller får information som skiljer sig 
från vad hon ”vetat” tidigare men förändring kan även ske genom tankeutveckling. Den 
samlade  kunskap  som  en  människa  har  för  stunden  innefattas  under  begreppet 
förförståelse. Alla nya erfarenheter och all  ny information läggs så att  säga till  denna 
förförståelse. Undervisning som grundas på konstruktivismen kan framhäva vikten av att 
elever tränas i undersökande arbetssätt där induktion och deduktion kan sammanflätas så 
att en hypotes utformas genom induktion och testas genom deduktion (Stensmo, 1994).

Vetenskapsmannen  Jean  Piaget  (1896-1980)  lade  fram  idéer  som  senare  kom  att 
innefattas  under  begreppet  konstruktivism  men  han  fokuserade  mindre  på 
undervisningsinnehållet och mer på formen, det vill säga hur undervisning och inlärning 
skulle genomföras. Enligt Piaget var lärande en aktiv process, eleverna skulle öva sig i 
att formulera och lösa problem eftersom kunskap erövrades genom egna handlingar och 
erfarenheter.  Piaget  kritiserade  fixeringen  vid  orden  och  språket  och  menade  att 
läroplanen  skulle  baseras  på  barnens  intellektuella  utvecklingsnivå.  Undervisningens 
fokus skulle vara att forma individer som kunde göra nya saker, inte bara upprepa vad 
tidigare generationer hade gjort (Stensmo, 1994).

Sociokulturella perspektivet – lärande via målstyrda övningar
En psykolog, pedagog och filosof som i stället menade att en av pedagogikens byggstenar 
är språket var Lev Vygotskij (1896-1934), vars syn på lärande har kommit att kallas det  
sociokulturella perspektivet. Vygotskij menade att kunskap härstammar från handlingar. 
Handlingar å sin sida utförs utifrån olika motiv. Enligt Vygotskij är barnets utveckling 
kulturspecifik, det vill säga helt beroende av uppväxttidens kulturella situation. Vygotskij 
hävdade  att  yngre  barn  styrs  av  konkreta  situationer  men  allteftersom  barnet  växer 
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utvecklas medvetandet genom språket. I begreppen lagras kunskapen och lärande innebär 
att eleven förändrar sitt medvetande om omvärlden genom en serie målstyrda övningar. 
Undervisning skulle, enligt Vygotskij, basera sig på att läraren ansvarade för den aktuella 
utvecklingsnivån samt för de fysiska och mentala verktygen som eleven var i stånd att 
förvärva. Lärarens uppgift var att hjälpa eleven använda dessa verktyg så att eleven skulle 
kunna  lära  sig  tänka  eller  handla  på  ett  nytt  sätt  än  det  sätt  den  behärskade  innan 
(Stensmo, 1994; Vygotskij, 1926/2001).

Enligt  Vygotskij  ska  undervisningen vara målstyrd  utifrån en diagnos om vad eleven 
behärskar inom ett område och vilka intressen eleven har inom samma område. Intresset 
speglar den proximala utvecklingszonen och ska utgå från elevens intresse och inte från 
det som den undervisande vill att eleven ska intressera sig för. Vygotskij hävdar att den 
proximala utvecklingszonen ska baseras på vad en individ bedöms kunna lära sig med 
hjälp av andra, inte enbart vad han eller hon kan klara av på egen hand. Två människor 
kan ha olika proximala utvecklingszoner även om de fått samma resultat på kunskapstest 
och intelligenstest. Undervisning och lärande handlar, med detta synsätt, i hög grad om 
samverkan mellan lärare och elev (Vygotskij, 1926/2001).

Lärande och undervisning är problemlösning med handledning
Roger  Säljö  (2000)  har  skrivit  om sin  teori  om lärande,  som han  menar  utgår  från 
Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Säljö hävdar att utantillinlärning länge har varit en 
definition för lärande men är det inte längre. I stället handlar det alltmer om förmågan till 
problemlösning  med  hjälp  av  reflekterad  användning  av  externa  resurser.  Lärande  är 
performativt, det vill säga en aktiv handling baserad på förmågan att kunna tolka och 
formulera  produktiva  svar  och  relevanta  ståndpunkter  som har  konsekvenser  i  något 
avseende.  För att  sådana handlingar  ska vara möjliga  att  utföra krävs ett  kritiskt  och 
analytiskt  tänkande parallellt  med  förmågor  som att  ha  överblick,  kunna värdera  och 
sortera information. Kunskaper att använda externa resurser såsom exempelvis Internet 
och förmågan att samspela med andra är enligt Säljö (2009) faktorer som avgör vilken 
kompetens en individ besitter.

Samspelet  med andra och den kultur som råder i en människas omgivning har, ur ett 
sociokulturellt  perspektiv,  betydelse  för  hur  lärande  äger  rum.  Människor  kan  inte 
undvika att  lära sig, hävdar Säljö. Lärande äger rum i interaktionen mellan individer. 
Lärande har ägt rum när individens tänkande och agerande förändrats i någon mening. 
Tankarnas redskap är språket och i språket innefattas förutom det talade och skrivna ordet 
även ljud, bild och film i det som kallas det utvidgade textbegreppet. Erfarenheter och 
kunskap är sålunda en bas för hur en individ agerar i en viss situation.  På denna bas 
tolkas vilket sorts agerande som är tillåtet och hur omgivningens krav uppfattas. Omvänt 
finns det i lärandeprocessen en annan individ (eller flera) som i interaktionen genomgår 
lärande i omvänd ordning. Det vill säga genom en individs agerande lär sig den andra 
någonting om vad individen kräver, vad den förstår är tillåtet samt någonting om vilka 
kunskaper individen besitter (Säljö, 2000).
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Lärande ur det  sociokulturella  perspektivet  har flera  likheter  med pragmatismen,  vars 
förespråkare John Dewey (1859-1952), menade att lärande sker i kontinuerlig relation 
mellan  (med)vetande  och  omvärlden,  mellan  tanke,  handling  och  reflektion.  Dewey 
hävdade att den lärande människan lär i interaktion med sin fysiska och sociala omvärld 
och lärande inträffar när människan lär sig lösa problem efter att ha stött på svårigheter 
att tillfredsställa sina behov i interaktionen med omgivningen. Resultatet av lärandet är 
vanor. Hjälpsamhet, arbetsamhet, spelande och missbruk men även färdigheter som att gå 
eller att spela ett instrument kan alla vara former av sådana vanor. Eftersom det pågår en 
växelverkan  mellan  människans  impulser  och intellekt  är  vanor  föränderliga.  När  det 
kommer  till  undervisning  menade  Dewey  att  läraren  ska  vara  handledaren  och  den 
lärande ska vara aktiv  i undervisningssituationen. Läraren ska vägleda och stimulera till 
lösning av olika problem samt vara uppmärksam på elevernas intressen. Problemlösning 
ska börja i det konkreta och sluta abstrakt i reflektion (Stensmo, 1994).

Undervisning blir lärande genom medvetet vald aktivitet
Tomas  Kroksmark  (1997)  menar  att  undervisning innefattar  att  med  en  tydlig  och 
medvetet vald metod och med ett lika tydligt och medvetet valt innehåll genom en viss 
aktivitet  få  någon  att  lära  sig  något.  Lärande  är  så  att  säga  undervisningens  mål. 
Undervisning och inlärning är sammanflätade, på sätt och viss två sidor av samma sak 
men samtidigt två helt olika saker. Inlärning är en aktivitet som finns hos den lärande. 
Det är möjligt att lära sig såväl ensam som tillsammans med andra, en tes som strider mot 
det  sociokulturella  perspektivet.  Undervisning  kan dock  inte  utföras  i  ensamhet  utan 
kräver  interaktion  med  en  eller  flera  mottagare.  Enligt  Kroksmark  kan  undervisning 
bedrivas  utan  att  den  leder  till  inlärning  samtidigt  som  aktiviteter  som allmänt  inte 
betraktas som undervisning kan leda till inlärning.

För att undervisning ska leda till inlärning bör innehåll och aktivitet medvetet relateras 
till varandra med utgångspunkt i den lärandes erfarenhetsvärld, menar Kroksmark (1997). 
Även olika sätt att lära och förstå den aktuella kunskapens innehåll bör tas i beaktning. 
För att detta ska vara fruktbart bör läraren ha kunskap om den lärande människan och av 
olika  undervisningsmetoder.  Läraren  ska  utifrån  detta  ta  didaktiska  beslut  om vilket 
innehåll, metod och aktivitet som ska användas, därmed bör lärare ha förmåga att variera 
mellan olika undervisningsmetoder samt kunna förklara undervisningsinnehållet utifrån 
vetenskapliga teorier och ett erfarenhetsperspektiv.

Lpf 94 grundas i  hög grad på en essentiell  utbildningsfilosofi  med färdighetsmål  och 
fokus på teoretiska ämnen samt själva innehållet (essensen; kunskapen eller färdigheten). 
Läroämnena behandlar olika perspektiv på samlade erfarenheter genom generationer, det 
vill  säga människans kulturarv.  Mycket  stoff  som ingår i  kulturarvet  är  abstrakt.  Den 
traditionella undervisningsmetoden med lektioner och teoretisk undervisning anses som 
bäst  lämpad  vid  lärandet  av  abstrakta  begrepp.  Lärande  är  resultatet  av  arbete  och 
disciplin,  enligt  essentiell  utbildningsfilosofi,  där  läraren initierar,  förmedlar,  vägleder 
och kontrollerar vuxenvärldens krav. Elevens lärande är en förberedelse för livet efter 
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skolan genom kunskapens olika former; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, där 
ingen kunskapsform får ensidigt betonas av undervisningen (Stensmo, 1994).

Tidigare forskning om IKT och lärande
Mellan  det  sociokulturella  synsättet  och  styrdokumenten  framstår  å  ena  sidan  en 
samstämmighet och å andra sidan en diskrepans. Den sorts lärande som betonas i Lpf 94 
framhäver  traditionell  undervisning och kan i  viss omfattning  belysa  en rigidhet  som 
utbildning  och  arbetsmetoder  inom gymnasiet  kan  förefalla  präglas  av.  Larry  Cuban 
(2001) hävdar att lärande och undervisning i skolan har förändrats obetydligt under de 
senaste decennierna trots  användning av ny teknik såsom TV och video. Ett  liknande 
förhållande kommer, enligt Cuban, att råda med införandet av datorer och Internet. Det 
har samband med att lärare utvecklar sin undervisning i omsorg om eleverna snarare än 
genom att  använda ny teknik. I samma riktning pekar forskning av Thomas Karlsohn 
(2009) som menar att lärare kommer att eftersträva användning av ny teknik om eller när 
det tydligt framgår att det främjar lärande.

Samtidigt används datorer och Internet som en del av vardagen av flertalet  lärare och 
elever oberoende av vilken inverkan det har på lärandeprocessen. Det kan vara rimligt att 
anta att det pågår en oreflekterad användning av ny teknik i skolan parallellt med mer 
ändamålsenlig  användning.  Inom projektet  LearnIT,  där  KK-stiftelsen  har  satsat  145 
miljoner  kronor,  pågår  forskning  om  samspelet  mellan  lärande  och  IKT  men  enligt 
Thomas  Kroksmark  (2009)  har  forskningsresultaten  varit  svaga.  Vid  Högskolan  för 
lärande  och  kommunikation  i  Jönköping  leder  Kroksmark  en  forskningsgrupp  som 
studerar hur lärandestrategier förändras som en konsekvens av digital kompetens. Lärare 
och elever som hittills har använt Internet som kunskapsbank till att hämta information är 
nu på väg mot en social och interaktiv användning av Internet såväl i klassrummet som 
utanför men vilken typ av lärande som blir följden av digital kompetens är ännu oklart 
(Kroksmark, 2009).

Säljö (2000) menar att lärande äger rum i många sammanhang, i familjen, med vänner, i 
föreningar och är således inte begränsat till skola och utbildning. Lärande handlar därför 
inte enbart om undervisningsmetoder eller ny teknik utan påverkas även av vilken sorts 
kunskap  som är  betydelsefull  att  ha  i  den  närmaste  omgivningen  och  den  typen  av 
samhälle  som individen  lever  i.  Detta  betonas  i  det  sociokulturella  perspektivet  vars 
grundläggande  antagande  är  att  kommunikation  och  interaktion  mellan  människor  är 
avgörande för hur generationers erfarenheter och insikter tas tillvara och används. Den 
typen av kommunikation som är möjlig genom datorer och Internet har på samma sätt 
inverkan på lärandeprocessen.  Vissa läroprocesser skapar motivation och engagemang 
medan andra sammanhang inte gör det.

Den viktigaste lärmiljön för människor är, enligt Säljö (2000), det naturliga samtalet. En 
typ av läroprocess som har funnits under lång tid är att börja med att betrakta,  sedan 
härma och slutligen behärska en viss kunskap. I det förloppet går en individ från att vara 
nybörjare  till  att  bli  expert  utan  att  studera.  Men  lärande  är  i  enlighet  med  Säljö 
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annorlunda  i  ett  komplext  samhälle.  "Man  kan  inte  bli  en  duktig  maskinoperatör, 
elektriker, civilingenjör eller psykolog genom att titta på vad andra människor gör eller 
ens genom att få vägledning i situationen." (Säljö, 2000, s 237).

Enligt Skarin (2000), som granskat ett antal studier och rapporter anser drygt hälften av 
Sveriges gymnsieelever att deras förmåga att uttrycka sig skrifligt har förbättrats genom 
Internetanvändning. Skolledare, lärare och elever anser att internationella kontakter har 
underlättats i och med Internet. Flera studier har också visat att Internetanvändning har 
god  inverkan  på  elever  med  läs-,  och  skrivsvårigheter,  koncentrationssvårigheter, 
synskador, motoriska svårigheter samt hos elever som har haft svårt att engagera sig i 
skolarbetet.

Internetanvändning  är  positivt  för  utvecklingen  av  betyg,  motivation  och  lärande 
eftersom elevernas engagemang under lektionerna ökar i takt med att uppmärksamheten 
ökar  som  ett  resultat  av  ökad  motivation.  Dessutom  främjar  Internetanvändning  ett 
individualiserat lärande med större möjligheter för elever att arbeta i egen takt kopplat till 
personliga behov. Studierna som Skarin (2000) har granskat visar att kunskapsinlärning 
främjas  av  Internetanvändning  i  ett  flertal  ämnen  såsom  språk,  matematik, 
naturvetenskap,  historia,  samhälls-  och  religionskunskap.  Dessa  fördelar  uppkommer 
dock  inte  av  enbart  Internetanvändning  utan  koppling  till  pedagogiska  idéer. 
Internetanvändning i klassrummet främjar lärande när den är pedagogiskt genomtänkt.

Syfte
Syftet  med denna studie är att  undersöka på vilket  sätt  uppfattningar  om lärande och 
undervisning i relation till Internetanvändning i skolan skiljer sig mellan elever som går 
yrkesförberedande och elever som går studieförberedande program.

De specifika frågeställningarna är
 

• I vilken utsträckning och på vilket sätt använder eleverna Internet i relation till 
studier?

• På vilket sätt anser eleverna att undervisning respektive lärande påverkas av 
Internetanvändning i skolan?
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Metod
Detta examensarbete var av beskrivande karaktär i och med att svar söktes på frågor som 
vilka  (hur  många  elever  i  respektive  programinriktning),  hur  (med  vilken  teknisk 
apparatur), hur ofta och när (i vilka sammanhang) Internet användes av eleverna samt på 
vilket  sätt  Internetanvändning  i  klassrummet  ansågs  ha  inverkan  på  lärande  eller 
undervisning. Undersökningsmetoden bygger på den vetenskapliga metodologi som går 
under  benämningen positivismen (Patel  & Davidson,  2003).  Metoden gick till  på det 
sättet att en hypotes utformades genom induktion (antagandet att uppfattningar skiljer sig 
mellan elever i de två programinriktningarna) och testades genom deduktion (elevers svar 
om uppfattningar i frågan samlas in, räknas samman, tolkas och en slutsats dras).

Datainsamlingsmetoden utgjordes av halvstrukturerade enkäter. Trost (2001) skriver att 
om syftet med en undersökning är att ta reda på frekvensen av någonting och göra en 
jämförande  studie  ska  kvantitativ  metod  användas,  till  exempel  i  form  av  enkäter. 
Samtidigt  menar  Trost  att  undersökningar  som  använder  kvantitativa  metoder  kan 
innehålla kvalitativa inslag. Till exempel kan datainsamlingen och bearbetningen utföras 
kvantitativt medan tolkningen genomförs kvalitativt. Syftet med detta examensarbete var 
att  undersöka på  vilket  sätt  uppfattningar  om lärande och undervisning i  relation  till 
Internetanvändning i skolan skiljer sig mellan elever som går två olika gymnasieprogram. 

Strävan  var  att  samla  in  data  från  så  många  elever  som  möjligt  inom  respektive 
programinriktning,  minimera  påverkan  från  den  som gjorde  undersökningen  samt  att 
under  tolkningsprocessen hålla  en  öppenhet  inför  elevernas  uppfattningar  med 
utgångspunkt  av  deras  egna  beskrivningar.  Intresset  låg  i  att  upptäcka  dels  elevers 
tänkande om studierelaterad Internetanvändning i relation till undervisning och lärande 
och dels om det förelåg uppfattningar hos elever som kunde härledas till någon av de två 
programinriktningarna. Mot denna bakgrund valdes enkätmetoden.

Det görs inga anspråk på att de uppfattningar som eleverna i denna undersökning uppgav 
motsvarar någon allmän uppfattning som råder hos elever i gymnasiet. Ambitionen var 
att  beskriva  uppfattningarna  utifrån  elevernas  eget  perspektiv.  Tolkningen  av 
kommentarerna  utgick  från  fenomenografin  som fokuserar  på  att  beskriva  fenomen  i 
världen såsom andra betraktar dem. Fenomenografin är en forskningsansats som strävar 
efter att beskriva lärandets avsedda eller faktiska utfall i pedagogiska sammanhang. Inom 
fenomenografin finns en strävan att hitta kvalitativt skilda sätt som människor är kapabla 
att erfara skilda fenomen. Svar sökes på frågor som vilka är dessa olika sätt att erfara och 
i  vilka  sammanhang  kan  skillnaderna  framträda.  Inom  fenomenografin  används 
människors  beskrivningar  som  underlag  för  att  redogöra  för  hur  fenomenet  erfars. 
Huruvida människorna verkligen är i stånd att  erfara feneomenet är en fråga som går 
utanför fenomenografins ramar och därmed även en fråga som faller utanför detta arbete 
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(Booth & Marton, 1997/2000). Resultatet diskuterades utifrån de teorier om lärande och 
undervisning som togs upp i teoriavsnittet.

Material
Halvstrukturerade  enkäter  utformades  för  att  besvara  syftet  (Trost,  2001).  Enkäterna 
innehöll  19 påståenden (Bilaga 1). Fråga 1 till  16 skulle besvaras enligt en femgradig 
skattningsskala med svarsalternativen “Aldrig”, “Några gånger per år”, “Några gånger 
per månad”, “Några gånger per vecka” eller “Dagligen”. På fråga 17 var det tillåtet att 
markera flera alternativ. De två sista frågorna, 18 och 19, innehöll svarsalternativen “Det 
skulle bli mycket försämrat”, “Det skulle bli lite sämre”, “Det skulle varken bli bättre 
eller sämre”, ”Det skulle bli lite bättre” eller “Det skulle bli mycket bättre”.  Efter varje 
påstående följde en öppen rad för möjligheten att  lämna egna kommentarer.  Avsikten 
med detta var att öka förståelsen av informanternas uppfattningar om Internetanvändning 
i relation till lärande i deras vardag. I enkäterna gavs skriftlig information om de etiska 
aspekterna.

Informanter och urval
I  undersökningen deltog  55 elever  från  en gymnasieskola  med  totalt  700 elever  i  en 
mellanstor  kommun  i  norra  Sverige.  Enkäten  besvarades  av  16  elever  från  första 
årskursen i ett praktiskt program, 13 elever från första årskursen i ett teoretiskt program, 
16 från andra och 10 från tredje årskursen i ett teoretiskt program. Samtliga elever var 
mellan 16 och 18 år, medelåldern var 16,95. Av eleverna var 40 kvinnor och 15 män.  
Urvalet av vilka olika programinriktningar som ingick i undersökningen skedde i samråd 
med rektorer på berörd skola. Skolan utvaldes på grundval av att den låg i en kommun 
som gjort  stora satsningar inom IT de senaste  åren.  Under 2008-2009 hade 90 % av 
grundskolans personal i den undersökta kommunen utbildats i PIM - Praktisk IT- och 
mediekompetens,  även  gymnasieskolans  personal  hade  fått  PIM-utbildning  och 
kommunen hade tillsatt tjänsten IKT-pedagog. Kommunen utvaldes på basis av att den 
var inom pendlingsavstånd från undersökningsledarens bostad.

Procedur och databearbetning
Undersökningen  inleddes  med  litteraturstudier  om  frågeställningen.  Begrepp  som 
studerades var Internet (IT/IKT), lärande och attityder. Frågeställningen fastställdes och 
enkätfrågorna  formulerades  efter  litteraturstudierna.  För  att  försäkras  om att  de  olika 
påståendena  uppfattades  som de var  avsedda att  uppfattas  fick  några nära  vänner  till 
undersökningsledaren  fylla  i  enkäten  innan  den  utformades  och  delades  ut. 
Datainsamlingen genomfördes under våren 2010. Enligt överenskommelse med berörda 
lärare och rektor delade lärarna ut enkäterna som ifylldes av eleverna under lektionstid. I 
undersökningen ingick jämförelser mellan elever i de två programinriktningarna gällande 
följande faktorer:
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1) frekvensen av hur ofta och på vilket sätt eleverna använder dator och Internet på 
skolan eller i studiesyfte, enligt antal svar per svarskategori på frågorna 1-2 och 
17 i enkäten,

2) frekvensen  av  hur  ofta  och  med  vilka  tekniska  hjälpmedel  som  elever 
kommunicerade  i  studierelaterade  ärenden  med  lärare  eller  andra  elever  via 
Internet, enligt antal svar per svarskategori på frågorna 3-8 i enkäten, 

3) frekvensen av hur ofta och på vilket sätt eleverna uppfattade att Internet användes 
i klassrummet av lärare och elever, enligt antal svar per svarskategori på frågorna 
9, 11 och 13 i enkäten,

4) frekvensen av  hur  ofta  och på  vilket  sätt  eleverna  önskade att  Internet  skulle 
användas i klassrummet, enligt antal svar per svarskategori på frågorna 10, 12 och 
14 i enkäten,

5) frekvensen  av  hur  ofta  eleverna  uppfattade  att  de  hade  tillgång  till  digital 
undervisning  vid  längre  frånvaro  exempelvis  sjukdom,  enligt  antal  svar  per 
svarskategori på fråga 15 i enkäten, 

6) frekvensen av hur ofta och på vilket sätt eleverna önskade att de skulle ha tillgång 
till digital undervisning vid frånvaro, enligt antal svar per svarskategori på fråga 
16 i enkäten,

 
7) frekvensen av elevernas uppfattningar om vilken inverkan Internetanvändning har 

på undervisningen, enligt antal svar per svarskategori på fråga 18 i enkäten samt 

8) frekvensen av elevernas uppfattningar om vilken inverkan Internetanvändning har 
på lärande, enligt antal svar per svarskategori på fråga 19 i enkäten. 

Samtliga enkätsvar sammanställdes i Microsoft Excel och frekvensen svar summerades. 
Därefter  genomfördes  två  stycken  Chi-2  test  för  varje  faktor.  Först  jämfördes  hela 
grupperna  med  16  elever  från  yrkesförberedande  program  och  39  elever  från 
studieförberedande program, sedan jämfördes enbart första årskursen i båda grupperna. 
Jämförelser mellan olika årskurser var inte möjligt att genomföra eftersom endast elever 
från  första  årskursen  i  yrkesförberedande  program  hade  möjlighet  att  delta  i 
undersökningen.

För att Chi2 test skulle vara meningsfullt  slogs svarsalternativen ihop och presenteras 
även så i resultatdelen. Det gäller svarsalternativen ”Några gånger per år” och ”Några 
gånger per månad” som har slagits ihop till ”Någon gång per månad eller mer sällan” och 
svarsalternativen ”Några gånger per vecka” och ”Dagligen” har slagits ihop till ”Några 
gånger per vecka eller oftare”. På fråga 18 och 19 har svarsalternativen ”Det skulle bli 
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mycket försämrat” och ”Det skulle bli lite sämre” slagits ihop till ”Det skulle bli sämre” 
och ”Det skulle bli mycket bättre” och ”Det skulle bli lite bättre” har slagits ihop till ”Det 
skulle  bli  bättre”.  Tabellerna  i  bilaga  2  redovisar  utförliga  svar,  uppdelat  på 
svarsalternativen som gavs i enkäten, per programinriktning och årskurs. Kommentarer 
som lämnades sammanställdes under respektive faktor.

Avgränsning
För att  begränsa denna undersöknings  omfattning  utfördes  jämförelser  mellan  elevers 
uppfattningar om Internetanvändning i relation till lärande utifrån om de ingick i endast 
två olika programinriktningar definierat som yrkesförberedande och studieförberedande 
program. I undersökningen gjordes inte jämförelser mellan olika årskurser eller kön även 
om siffror per årskurs  redovisas.  De 8 faktorernas  eventuella  inbördes  samband samt 
vilka  tänkbara  praktiska  effekter  olika  uppfattningar  om  internetanvändning  får 
undersöktes inte.
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Resultat
Resultatet av enkäterna kommer att presenteras i textform och förtydligas med tabeller. 
Under varje rubrik redovisas enkätsvar från 39 elever som gick studieförberedande (SP) 
och  16  elever  i  yrkesförberedande  program  (YP).  Svarsalternativen  redovisas  enligt 
följande uppdelning ”Någon gång per månad eller mer sällan” och ”Några gånger per 
vecka eller oftare”. Vid de tillfällen då någon elev har markerat svarsalternativet ”Aldrig” 
eller  då  svar  utelämnats  redovisas  detta.  I  bilaga  2  redovisas  samtliga  enkätsvar  i 
tabellform.

Internetanvändning på skolan eller som studiehjälp
Som framgår av tabell 1 förekom användning av Internet som hjälp med studierna några 
gånger per vecka eller oftare enligt 24 SP-elever och 10 YP-elever samt några gånger per 
månad eller mer sällan av 15 SP-elever och 5 YP-elever. Frågan besvarades inte av en 
YP-elev.  Det  fanns  ingen  signifikant  skillnad  mellan  grupperna  i  hur  ofta  Internet 
användes som studiehjälp, Chi2 df1 = 0,12 (p > 0,05).

Tabell  1.  Fyrfältstabell  antal  elever  som  söker  fakta  eller  hjälp  med  studier  på  
Internet.

När det kommer till vilka Internetsidor som användes i utbildningssyfte uppgav 18 SP- 
och 9 YP-elever att de använde MSN, 14 SP- och 10 YP-elever uppgav att de använde 
facebook, 11 SP- och 7 YP-elever uppgav att de använde bloggar och 14 SP- och 10 YP-
elever  uppgav att  de använde ytterligare  andra Internetsidor  i  utbildningssyfte.  Enligt 
kommentarerna sökte några efter specifika ämnen,  “Någon kan ha skrivit om ett ämne  
som jag håller på med t ex Kinas censur.”. Andra kollade upp olika saker med kamrater: 
“Ber vänner kolla igenom arbeten.”. 

Vissa kommentarer skrevs så att det inte gick att avgöra om de beskrev kontakter med 
lärare  eller  elever, “Frågar till  exempel  vilken dag vi  har prov.”,  “Kolla upp läxor,  
provdatum,  skicka  utkast  etcetera.”.  Sammanlagt  uppgav  cirka  en  tredjedel  av  SP-
eleverna  och  drygt  hälften  av  YP-eleverna  att  de  använde  dessa  Internetsidor  i 
utbildningssyfte.

Dator och Internet användes på skolan några gånger per vecka eller  oftare av 31 SP-
elever och av 13 YP-elever, några gånger per månad eller mer sällan av 8 SP-elever och 3 
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Hur ofta Internet används i studiesyfte YP SP
Någon gång per månad eller mer sällan 5 15
Några gånger per vecka eller oftare 10 24



YP-elever (Tabell 2). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna i hur ofta 
dator och Internet användes på skolan, Chi2 df1 = 0,02 (p > 0,05). 

Tabell 2. Fyrfältstabell över antal elever som använder dator och Internet på skolan.

Av  kommentarerna  att  döma  ansågs  Internet  som  en  viktig  och  naturlig 
informationskälla.  Eleverna  uppgav  att  de  använde  Internet  som  kunskapsbank  och 
studiehjälp  samt  att  de  använde  dator  och  Internet  på  skolan  i  huvudsak  till 
skrivuppgifter.

Kommunikation via Internet i ärenden som rör studier
Av SP-eleverna var det 5 stycken och av YP-eleverna var det 2 som använde e-post via 
dator för kommunikation med lärare i utbildningssyfte dagligen eller veckovis (tabell 3). 
De flesta,  32 SP-elever  och 10 YP-elever,  uppgav några gånger per månad eller  mer 
sällan.  Enligt  2  SP-elever  och  4  YP-elever  förekom  aldrig  sådan  kommunikation. 
Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant, Chi2 df1 = 0,001 (p > 0,05). 

Enligt  kommentarerna  handlade  kommunikationen  om inlämning  av  uppgifter.  En av 
eleverna hade sjukanmält sig via e-post. En annan menade att skriftlig kommunikation på 
papper var att föredra. En tredje skrev att det var bättre att prata. 

Användning  av  dator  med  överföring  av  rörliga  bilder  i  kommunikation  med  lärare 
förekom inte alls enligt 29 SP-elever och 9 YP-elever, 9 SP- och 6 YP-elever uppgav att  
det skedde några gånger per månad eller mer sällan och 1 SP- och 1 YP-elev svarade att  
det  ägde  rum  några  gånger  per  vecka.  Det  fanns  ingen  signifikant  skillnad  mellan 
grupperna, Chi2  df1 = 0,44 (p > 0,05). De få gånger som det skedde handlade det enligt 
kommentarerna som regel om rörliga bilder i Powerpoint presentationer. 

Det  var  ovanligt  att  eleverna  använde  e-post  via  mobiltelefon  eller  skickade  sms  i 
kommunikation med lärare. De elever som lämnade kommentarer menade att de antingen 
inte hade tillgång till Internet i mobilen eller så upplevdes denna typ av kommunikation 
med lärare som onödig. 

Bland kamraterna användes mobiltelefon för kommunikation i de flesta sammanhang på 
daglig basis eller flera gånger per vecka. Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant 
förutom när det gällde kommunikation med lärare i samband med ändrade lektionstider. 
Bland  YP-eleverna  var  det  vanligare  att  kommunicera  med  lärare  via  mobiltelefon  i 
samband med ändrade lektionstider än bland SP-eleverna, Chi2 df1 = 7,73 (p < 0,05).
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Hur ofta Internet används på skolan YP SP
Någon gång per månad eller mer sällan 3 8
Några gånger per vecka eller oftare 13 31



Tabell 3. Enkätsvar angående elevers kommunikation via mobiltelefon.

Dator- och Internetanvändning i klassrummet
Dator användes av lärarna vid presentationer och undervisning några gånger per vecka 
eller oftare ansåg 7 SP- och 5 YP-elever, medan 29 SP- och 11 YP-elever svarade att 
detta  inträffade  några  gånger  per  månad  eller  mer  sällan  (Tabell  4).  Enligt 
kommentarerna handlade det om att visa filmer via exempelvis YouTube i presentationer. 

Resultatet visade att 18 SP- och 8 YP-elever hade önskemål om att lärarna skulle använda 
dator vid presentationer och undervisning några gånger per vecka eller oftare och 21 SP- 
och 7 YP-elever tyckte att det var lagom med några gånger per månad eller mer sällan. 
De elever som önskade att lärarna skulle använda dator varje vecka eller dag nämnde att 
det skulle ge mer variation på lektionerna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna  i  hur  ofta  eleverna  ansåg  att  lärarna  använde  dator  och  Internet  i 
undervisningen, Chi2  df1 = 0,87 (p > 0,05), inte heller när det kom till hur ofta eleverna 
önskade att lärarna skulle använda dator i undervisningen, Chi2 df1 = 0,067 (p > 0,05). 

Enligt 3 SP- och 5 YP-elever användes Internet i undervisningen varje vecka, medan 35 
SP- och 11 YP-elever uppgav att det förekom några gånger per månad eller mer sällan. 
Uppfattningen att  Internet  sällan användes i undervisningen var mer vanlig bland SP-
elever än bland YP-elever. Det fanns ett signifikant samband mellan programinriktning 
och uppfattningar om Internetanvändning i undervisning, Chi2 df1 = 4,866 (p < 0,05). 

Önskemål om att använda Internet i undervisningen varje vecka eller dag markerades av 
13 SP- och 2 YP-elever men 26 SP- och 13 YP-elever önskade att det skulle förekomma 
några gånger  per  månad eller  mer  sällan.  I  detta  fall  fanns ingen signifikant  skillnad 
mellan grupperna, Chi2  df1 = 2,16 (p > 0,05). Majoriteten inom båda grupperna önskade 
att  Internet skulle användas i  undervisningen några gånger per månad och ett  mindre 
antal önskade att det skulle användas oftare.
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Enkätsvar elever fråga 5 – 8 Yrkesförberedande program Åk1 N: 16 Studieförberedande program Åk 1-3 N: 39

Aldrig Ej svar Total YP Aldrig Ej svar Total SP

13 3 0 0 16 37 2 0 0 39

9 6 1 0 16 28 11 0 0 39

3 10 3 0 16 24 15 0 0 39

0 0 16 0 16 0 1 38 0 39

Några ggr 
per månad / 

år

Några ggr 
per vecka / 

dag

Några ggr 
per månad / 

år

Några ggr 
per vecka / 

dag

5. Jag använder e-post via 
mobiltelefon i kommunikation med 
lärare för utbildningssyfte
6. Jag skickar sms till lärare med 
utbildningsrelaterad information.
7. Jag kommunicerar med lärare via 
mobiltelefonen endast om det gäller 
ändrade lektionstider mm.
8. Jag kommunicerar med 
kompisar/elever via mobiltelefonen.



Elevers datoranvändning vid muntliga redovisningar skedde flera gånger per vecka enligt 
4 SP- och 3 YP-elever men några gånger per månad eller mer sällan enligt 34 SP- och 12 
YP-elever. Redovisningarna blir roligare när datorn används, enligt en kommentar men 
eleverna angav inte att de önskade använda dator vid redovisningar i högre omfattning. 
Skillnaden mellan grupperna var inte signifikant, Chi2 df1 = 0,67 (p > 0,05).

Tabell 4. Enkätsvar angående dator- och Internetanvändning i klassrummet.

Digital undervisning vid sjukdom
Tillgång till digital undervisning vid längre frånvaro exempelvis sjukdom saknades enligt 
34 SP- och 12 YP-elever,  1 SP- och 2 YP-elever uppgav att  sådan undervisning kan 
förekomma vid enstaka fall någon gång per läsår. Övriga 2 SP- och 2 YP-elever uppgav 
att  tillgång till  digital  undervisning fanns tillgängligt  flera  gånger per vecka,  men det 
framkom inte på vilket  sätt (Tabell  5). Frågan besvarades inte av 2 elever.  Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan grupperna, Chi2 df1 = 0,80 (p > 0,05). 

Tabell 5. Elevernas uppfattning om tillgång till digital undervisning vid sjukdom.

Tabell  6 visar att  de flesta 34 SP- och 13 YP-elever önskade att  de hade tillgång till 
digital undervisning flera gånger per vecka eller oftare vid längre frånvaro på grund av 
exempelvis sjukdom, så som en elev uttryckte det  “Självklart  vill  man ju inte hamna 
efter”. Resterande 5 SP- och 3 YP-elever ville ha tillgång till digital undervisning fast lite 
mer sällan. Inte heller här var skillnaden mellan grupperna signifikant, Chi2 df1 = 0,459 (p 
> 0,05).
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Har tillgång till digital undervisning vid sjukdom YP SP
Någon gång per månad eller mer sällan 14 35
Några gånger per vecka eller oftare 2 2

Enkätsvar elever fråga 9 – 14 Yrkesförberedande program Åk1 N: 16 Studieförberedande program Åk 1-3 N: 39

Aldrig Ej svar Total YP Aldrig Ej svar Total SP

0 11 5 0 16 0 32 7 0 39

1 7 8 0 16 0 21 18 0 39

1 10 5 0 16 2 33 3 1 39

1 12 2 1 16 0 26 13 0 39

1 12 3 0 16 3 31 4 1 39

1 10 5 0 16 3 30 5 1 39

Några ggr 
per månad / 

år

Några ggr 
per vecka / 

dag

Några ggr 
per månad / 

år

Några ggr 
per vecka / 

dag

9. Lärarna använder dator vid 
presentationer och undervisning.
10. Jag skulle vilja att lärarna använde 
dator i undervisningen.
11. Mina lärare använder Internet i 
undervisningen.
12. Jag skulle vilja att lärarna använde 
Internet i undervisningen.
13. Jag använder dator när jag gör 
muntliga redovisningar.
14. Jag skulle vilja använda dator vid 
muntliga redovisningar.



Tabell 6. Elevernas önskemål om tillgång till digital undervisning vid sjukdom.

Internetanvändningens inverkan på lärande och undervisning
Resultatet visade att 19 SP- och 9 YP-elever ansåg att lärarnas undervisning påverkas 
positivt av Internetanvändning i skolan (Tabell 7). Något färre, 16 SP- och 4 YP-elever 
var av uppfattningen att Internetanvändning inte har någon inverkan på undervisningen. 
En YP-elev ansåg att undervisningen försämras genom påverkan av Internetanvändning. 
Svar  uteblev  av  4  SP  och  2  YP-elever.  Det  fanns  ingen  signifikant  skillnad  mellan 
grupperna, Chi2 df2 = 3,395 (p > 0,05).

Tabell 7. Elevers uppfattningar om Internetanvändningens inverkan på undervisning.

Slutligen  visade  resultatet  att  19  SP-  och  9  YP-elever  ansåg  att  elevernas  lärande 
påverkas positivt  av Internetanvändning i skolan (Tabell 8), medan 17 SP- och 4 YP-
elever var av uppfattningen att Internetanvändning inte har någon inverkan på lärande. 
Ingen  elev  ansåg  att  lärande  försämras  genom påverkan  av  Internetanvändning.  Svar 
uteblev av 3 SP och 3 YP-elever. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna, 
Chi2 df2 = 1,056 (p > 0,05).

Tabell 8. Elevers uppfattningar om Internetanvändningens inverkan på lärande.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar resultatet från denna undersökning att de flesta elever i båda 
programinriktningarna  använde dator  och Internet  i  relation till  studier på skolan och 
utanför varje vecka samt i klassrummen flera gånger per månad. Interaktiva Internetsidor 
var ganska vanliga bland eleverna. SP-elever ansåg att dator och Internet användes sällan 
i klassrummet i högre grad än YP-eleverna. Enligt såväl SP- som YP-eleverna användes 
Internet via dator för kommunikation med lärare för inlämning av uppgifter som regel via 
e-post i dator, några gånger per månad eller mer sällan. Elevernas uppfattningar om hur 
lärande och undervisning påverkas av Internet var positiva eller neutrala.
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Uppfattnngar om Internets inverkan på undervisning YP SP
Sämre 1 0
Oförändrad 4 16
Bättre 9 19

Uppfattnngar om Internets inverkan på lärande YP SP
Sämre 0 0
Oförändrad 4 17
Bättre 9 19

Önskar tillgång till digital underv isning v id f rånv aro. YP SP
Någon gång per månad eller mer sällan 3 5
Några gånger per vecka eller oftare 13 34



Diskussion
Diskussionsdelen  kommer  att  inledas  med  en  analys  av  vad  som  framkom  i 
undersökningen. Efter detta följer en kritisk granskning av undersökningens validitet och 
reliabilitet varpå en kort diskussion om vilka slutsatser som kan dras av undersökningen 
avslutar uppsatsen.

Resultatdiskussion 
Syftet  med denna studie var att  undersöka om uppfattningar om lärande i relation till 
Internetanvändning i skolan skiljde sig mellan elever som gick yrkesförberedande och 
elever som gick studieförberedande program. Den ena frågeställningen i undersökningen 
gällde i vilken utsträckning och på vilket sätt Internet användes i relation till studier av 
elever.  Den  andra  frågeställningen  gällde  elevers  uppfattningar  om  på  vilket  sätt 
undervisning och lärande påverkas  av Internetanvändning i  skolan.  Av resultatet  från 
undersökningen  framkom  ingen  signifikant  skillnad  mellan  programinriktningarna 
förutom på ett par punkter.

Elevers Internetanvändning
Större  delen  av  elever  i  båda  programinriktningarna  använde  Internet  för  studiehjälp 
såväl utanför som på skolan flera gånger per vecka. Undersökningen fann sålunda inte 
stöd  för  antagandet  gymnasieelever  i  olika  programinriktningar  skiljer  sig  när  det 
kommer till  dator och Internetanvändning på skolan och i relation till  studier. Tanken 
som  föranledde  detta  examensarbete  att  elevgrupperna  kunde  ha  olika  vanor  från 
högstadiet när det gäller dator- och Internetanvändning i relation till studier och att det 
kunde  visas  i  elevernas  datoranvändning  i  gymnasiet,  vilket  följdaktligen  inte  kunde 
styrkas av resultatet i denna undersökning. 

En annan idé som föranledde undersökningen var att tillgången till datorer kunde se olika 
ut i de två grupperna. Det är till exempel möjligt att olika programinriktningar vistas i 
olika korridorer och byggnader inom gymnasiebyn eller har olika avstånd till eventuella 
datasalar vilket  kan påverka hur ofta de använder dator och Internet  på skolan. Detta 
framkom inte heller i denna undersökning.

Enligt  kommentarerna  användes  Internet  som regel  som kunskapsbank,  men cirka  en 
tredjedel  av SP-eleverna  och  hälften  av  YP-eleverna  uppgav  att  de  även  använde 
interaktiva Internetsidor  såsom MSN, facebook, bloggar eller  andra Internetsidor  som 
studiehjälp. Det kan ha samband med det som Kroksmark (2009) hävdade att skolan är på 
väg mot  en social  och interaktiv  användning av Internet. Att  interaktiva Internetsidor 
användes i relation till studier skulle kunna vara tecken på att Internetanvändningen håller 
på  att  bli  mer  social  och  interaktiv.  Resultatet  av  denna undersökning pekade på  ett 
stödjande  av  Kroksmarks  antagande att  det  pågår  en  oreflekterad  användning  av  ny 
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teknik i skolan. Enligt Säljö (2000) är den viktigaste lärmiljön för människor det naturliga 
samtalet. Säljö menar att datorer och Internet möjliggör en typ av kommunikation som 
har likadan inverkan på lärandeprocessen som det naturliga samtalet. En slutsats som kan 
dras är att lärande pågår i användningen av interaktiva Internetsidor även om det är svårt 
att sluta sig till just vilken sorts lärande.

Kommunikation via Internet
I  denna undersökning uppgav eleverna  att  Internet  användes  för  kommunikation  med 
lärare för inlämning av uppgifter som regel via e-post i dator, några gånger per månad 
eller mer sällan. Kommunikation via mobiltelefon och Internet elever sinsemellan ägde 
rum daglien och beteendet beskrevs som vanligt förekommande.  Detta kan spegla hur 
relationerna  elev-elev  och elev-lärare  ser  ut  i  verkligheten. Det  framkom dock inte  i 
vilken grad kommunikationen elev-elev förekom i studiesyfte, varför resultatet blev en 
aning missvisande.  (Avsikten var förvisso inte att  göra en inbördes jämförelse mellan 
undersökningsfrågorna, se Avgränsning.)

Diskussionen berör följdaktligen kommunikationen mellan elever och lärare eftersom de 
var  formulerade  så  att  det  i  frågan  framkom  att  det  handlade  om  studierelaterad 
kommunikation. Ingen skillnad visades mellan elevgrupperna förutom på en punkt. Det 
var  vanligare  bland  YP-elever  än  bland  SP-elever  att  kommunicera  med  lärare  via 
mobiltelefon när det rörde sig om ändrade lektionstider. De kommentarer som lämnades 
gav ingen antydan om vad denna skillnad kunde bero på. Det kan ha haft samband med 
att  relationen  mellan  YP-eleverna  och  deras  lärare  var  sådan  att  denna  typ  av 
kommunikation  var  smidigare  för  dem  än  för  SP-eleverna.  Det  kan  likväl  ha  haft 
samband med att YP-elever vistas inom större geografiskt område på grund av att till 
exempel lektioner i karaktärsämnen kan vara nödvändiga att ha i särskilda lokaler än SP-
elever vars lektioner är av mer teoretisk karaktär. Andra inverkande faktorer kan vara att 
lektionstider ändras i olika omfattning för YP- än för SP-elever men det kan likväl ha 
samband med schematekniska svårigheter som drabbat just denna grupp av YP-elever. 
Inget av detta går att varken bekräfta eller tillbakavisa på basis av data som framkom i 
denna undersökning. 

Vissa  kommentarer  antydde  att  kommunikation  mellan  lärare  och  elever  mestadels 
inträffade i klassrumsmiljö än över Internet. Det är samtidigt möjligt att elever kan ha en 
naturlig  kommunikation med vissa lärare via Internet och mobiltelefon men inte med 
andra,  något  som  heller  inte  framkom  i  denna  undersökning.  Frågorna  om 
kommunikation över Internet mellan elever och lärare blev därför bristfälliga.

Resultatet  visade  att  de  flesta  elever  kommunicerade  med  lärare  över  Internet  några 
gånger i månaden eller mer sällan men det är ganska svårt att bedöma om detta rör sig om 
låg eller hög omfattning. Det förekom i vilket fall som helst flera gånger per termin bland 
majoriteten av elever vilket bedöms som en medelhög omfattning, inte låg och inte heller 
hög. Det hade varit intressant att i kommentarerna hitta tecken på om kommunikationen 
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handlade  om  lärande  såsom  någon  form  av  problemlösning,  till  exempel  om elever 
kontaktade lärare via Internet för att få svar på något som varit oklart. Det hade då varit  
möjligt att sluta sig till att ett lärande pågår i Internetkommunikationen mellan elever och 
lärare, eftersom lärande inträffar när människor lär sig lösa problem, enligt flera teorier 
(Stensmo, 1994; Säljö, 2000).

Kommunikation  över  Internet  kan  vid  första  anblick  verka  som  en  ytlig 
kommunikationsform. Emellanåt kan det vara ett utmärkt tillfälle för läraren att samla 
underlag  för  att  undervisningsinnehåll  och  aktivitet  ska  grundas  på  den  lärandes 
erfarenhetsvärld. Kunskap om olika undervisningsmetoder tillsammans med kunskap om 
den lärande människan (specifik/erfarenhetsbaserad så väl som vetenskaplig) utgör enligt 
Kroksmark  (1997)  grunden  för  att  undervisning  ska  leda  till  lärande.  Det  hade  varit 
intressant  att  få  information  som  indikerade  att eleverna  upplevde  att  de  fick 
uppmärksamhet genom att kommunicera med lärare via Internet eller att de upplevde att 
lärarna  använde  Internetkommunikationen  för  att  få  reda  på  mer  om  elevernas 
ämneskunskaper  och  intressen  (Vygotskij,  1926/2001).  Kommentarerna  var 
knapphändiga och kunde inte tolkas som att eleverna upplevde att de blev undervisade 
eller erfor någon sorts lärande i och med kommunikationen.

Ingen  skillnad  mellan elever  i  yrkesförberedande  som studieförberedande  program 
visades av resultatet  när det kommer till  förmågan att  samspela med  andra genom att 
använda externa resurser såsom Internet.  Elevernas  kompetenser  visades så att  säga i 
handlingarna (i detta fall det handlande som eleverna uppgav förekomma). Det går alltså 
att  dra  slutsatsen att de flesta elever i båda programinriktningarna ägde kunskapen att 
använda Internet för kommunikation. Ur sociokulturella och konstruktivistiska perspektiv 
är kunskap ett redskap eller en kompetens att förstå världen, snarare än en anhopning 
idéer vilka rationalistiska perspektiv utgår ifrån eller summan av observationer vilket är 
grundtanken  i  empiriska  perspektiv  (Säljö,  2009).  Det  framkom  dock  inte  i  denna 
undersökning om denna kunskap var ett resultat av undervisning (som i sin tur kunde ha 
baserats på såväl rationalistisk som empirisk pedagogik eller någon annan pedagogisk 
filosofi för den delen).

Hur det än må förhålla sig kan det vara rimligt att anta att lärande inträffar oavbrutet i den 
återkommande  Internetkommunikationen  såväl  som  i  andra  former  av  interaktion. 
Eleverna lärde sig förmodligen någonting av det sätt som läraren kommunicerar på, även 
lärarens  uteblivna svar lärde sannolikt  eleven någonting,  om inte annat  någonting om 
läraren. Aktiviteter som allmänt inte betraktas som undervisning kan leda till inlärning 
(Kroksmark, 1997; Säljö, 2000). 

Diskussionen  om kommunikation  via  Internet  angränsar  på  sätt  och  vis  frågorna  om 
digital  undervisning  på  distans.  Enligt  enkätsvaren  förekom  inte  digital 
distansundervisning utom i enstaka fall. De flesta eleverna i båda programinriktningarna 
önskade  möjligheten  att  få  digital  undervisning  vid  eventuell  längre  frånvaro.  Få 
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kommentarer lämnades som kunde beskriva vilken sorts undervisning de hade tänkt sig 
eller  under  vilka  förhållanden  den  skulle  råda.  Enligt  Skarin  (2000)  har 
Internetanvändning i klassrummet god inverkan på elever med läs-, och skrivsvårigheter, 
koncentrationssvårigheter, synskador, motoriska svårigheter samt hos elever som har haft 
svårt  att  engagera sig i  skolarbetet.  Det är  möjligt  att  elever  med dessa och liknande 
svårigheter  på liknande sätt  skulle  ha god nytta  av digital  undervisning vid eventuell 
frånvaro.

Vilka kunskaper kan elever som kommunicerar över Internet med lärare lära sig? De kan 
förstås lära sig samma saker som det är möjligt att lära sig vid vanlig kommunikation 
(ansikte  mot  ansikte),  till  exempel  saker  om  varandra,  utifrån  språket,  orden  och 
bemötandet samt få nya faktakunskaper som i sin tur kan leda till  att  de kan dra nya 
slutledningar. Antagligen lär de sig mer om Internetanvändning vid varje tillfälle som de 
stöter på svårigheter som måste lösas för att överföringen av meddelanden ska lyckas. 
Lärare  kanske  kunde  förbättra  förutsättningarna  för  att  undervisningen  ska  leda  till 
lärande om de använde kommunikationen med sina elever via Internet till att lära sig mer 
om elevernas erfarenhetsgrund, förförståelse och intressen. Många studier har visat att 
Internetanvändning underlättar  för elever att arbeta i egen takt förenat med personliga 
behov. Lärare som använder pedagogiskt genomtänkt kommunikation via Internet skulle 
kanske kunna öka elevers chanser till individuellt lärande (Skarin, 2000).

Dator- och Internetanvändning i klassrummen
De flesta elever upplevde att dator och Internet användes vid undervisningen i genomsnitt 
några gånger per månad medan majoriteten önskade att detta skulle ske oftare, för att 
variera lektioner eller diskutera artiklar. Vissa var nöjda med som det såg ut för tillfället.  
Bland SP-elever var uppfattningen att Internet användes sällan i klassrummet vanligare 
än bland YP-elever men när det gällde hur ofta de önskade att Internet skulle användas i 
klassrummet visades ingen signifikant skillnad mellan grupperna. De flesta SP- och YP-
elever använde dator eller Internet i klassrummet några gånger per månad, det ägde som 
regel rum i samband med redovisningar.

Cuban  (2001)  och  Karlsohn  (2009)  hävdade  att  ny  teknik  kommer  att  användas  i 
klassrummen först  när det  tydligt  framgår att  det  främjar  lärande.  Samtidigt  har flera 
studier  visat  att  Internetanvändning i  klassrummet  är  fördelaktigt  för lärande (Skarin, 
2000).  Möjligen  har  lärarna  tagit  del  av  forskningen  eftersom  eleverna  i  denna 
undersökning uppgav att  dator  och Internet  användes  i  klassrummen åtminstone  flera 
gånger per månad. I styrdokumenten (Lpf 94) står det att elever ska genom studierna 
skaffa sig en grund för ett livslångt lärande för att klara en framtid med nya yrken, ny 
teknologi,  komplexa  miljöfrågor  och  internationalisering  som  ställer  nya  krav  på 
människors  kunskaper,  men  det  finns  inget  ordagrant  direktiv om  dator-  och 
Internetanvändning i klassrummen.
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Möjligt är att de  lärare som använde dator och Internet i klassrummen var införstådda 
med Europeiska kommissionens (2003) påpekanden att det är viktigt att Internet blir en 
del av vardagen i skolan, lika möjligt är att det hade samband med övertygelse om att det 
främjar lärandet. En annan aspekt är tillgängligheten. Det vill säga att dator och Internet 
användes i klassrummen eftersom tekniken fanns och att det var kul och varierande att 
använda något nytt,  såsom några elever  uttryckte  det.  Att  det är  viktigt  för lärare att 
kunna  använda  flera  olika  undervisningsmetoder  är  ytterligare  en  infallsvinkel  som 
lärarna kan vara väl medvetna om (Kroksmark, 1997). Utifrån data som framkom i denna 
undersökning går det inte att fastställa i vilken utsträckning dator och Internet användes i 
den undersökta skolan jämfört med för några år sedan. Emellertid pekar det faktum att 
eleverna  använde dator  och Internet  i  relation  till  studier  på och utanför  skolan flera 
gånger per vecka och att dator och Internet användes i klassrummen av såväl lärare som 
elever flera gånger per månad, i riktning mot att Internet kan vara på väg att bli en del av 
vardagen i den undersökta skolan.

Som nämndes tidigare i bakgrundsavsnittet har Skolverket (2009) inte kunnat beskriva 
exakt hur IT används i klassrum och undervisningssituationer eftersom det saknats mer 
heltäckande studier med inriktning på detta.  I resultatet av denna undersökning framgår 
att  Internetanvändning  i  klassrummen  användes  i  relation  till  undervisningsinnehåll  i 
formen  av  filmer,  bilder,  elevers  presentationer  samt  vid  lärares  föreläsningar. 
Kommentarerna gav indikationer om att lektionerna blev roligare, intressantare och mer 
varierade genom Internetanvändning i klassrummet. Det är därmed inte säkert att lärandet 
förbättrades genom att underhållningsvärdet hade ökat. I teorierna om lärande finns inget 
direkt som pekar på att roliga aktiviteter leder till effektivare lärande än tråkiga. Snarare 
antyder  flera  av  lärandeteorierna  att  en  viktig  förutsättning  för  lärande  är  att 
undervisningens aktivitet, metod och innehåll upplevs som meningsfullt för eleven eller 
som någonting som har ett värde, därför att det helt enkelt medför någonting som eleven 
vill veta eller kunna (Stensmo, 1994; Säljö, 2000). Detta ligger i själva idén att lärandet är 
aktivt, det vill säga, den som vill lära sig någonting har idéer om att den kunskapen är 
värdefull.

Men  undervisning  handlar  också  om  att  fånga  elevernas  uppmärksamhet.  Ur  ett 
konstruktivistiskt  perspektiv  är  lärande  ett  samspel  mellan  sinnesintryck  och  förnuft. 
Kanske  är  det  detta  som  gör  att  många  studier  har  visat  att  elevers  studieresultat 
förbättrats  i  samband  med  användning  av  Internet  i  klassrummet  (Skarin,   2000; 
Skolverket,  2009).  Kanske  fångas  inte  helheten  in  i  påpekandet  att  viktigaste 
framgångsfaktorn  är  hur Internet  används.  Kanske  viktigaste  framgångsfaktorn  är  att 
olika metoder används varav dator och Internet är en. Det finns så att säga ingen enskild 
undervisningsmetod  som är  den  rätta  metoden,  metoderna  är  många  och  det  som är 
viktigt är att varje lärare gör sig hemmastadd med flera än en sådan. Internetanvändning i 
klassrummet kan ses som en metod lika viktig för läraren att lära sig som andra. Likaså är 
det  viktigt  att  denna  metod,  liksom  andra,  baseras  på  lärarens  erfarenhetsgrund  och 
didaktiska utbildningsbas (Kroksmark, 1997).
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Av resultatet att döma finns inte anledning att anta att det förekom skillnader i tillgång till 
utrustning  eller  olika  syfte  med  Internetanvändningen  i  klassrummen  beroende  på 
programinriktning.  Resultatet  tyder  på  att  Internetanvändningen  i  klassrummen  i  den 
undersökta skolan var  en metod eller ett verktyg som användes flera gånger per månad 
alternerat med andra metoder och verktyg, vilket går att tolka som att användningen var 
genomtänkt i båda programinriktningarna. Detta sammanfaller med Kroksmarks (2009) 
antagande  att  ändamålsenlig  användning  av  ny  teknik  i  skolan  pågår  jämsides  med 
oreflekterad användning såsom i avsnittet ovan (Kommunikation via Internet).

Däremot framkom det inte på vilket sätt dator- och Internetanvändning i klassrummen var 
genomtänkt. Att Internet användes i klassrummen av lärare för att visa filmer, artiklar och 
undervisningsrelaterad information samt av elever i samband med redovisningar räcker 
kanske inte till för att dra slutsatsen att lärandet har genomgått någon avsevärd förändring 
genom den nya tekniken, men det torde vara rimligt att dra slutsatsen att undervisningen 
har  förändrats,  åtminstone  undervisningens  aktivitet.  Lärare  kan  förvisso  förändra 
undervisningsaktiviteter utan att direkt förändra sin kunskapsteori men när det kommer 
till  undervisningens  innehåll  medför  Internetanvändning  i  klassrummet  att  det  under 
lektionens gång med ett enda litet klick på datormusen finns tillgång till mer eller annat 
innehåll, kontakt i realtid med någon person som är mer eller mindre insatt i ämnet, vilket 
i sin tur kan förändra undervisningsaktiviteten ytterligare. Resultatet av undersökningen 
möjliggör  därmed  ett  ifrågasättande av  Cubans  (2001)  ståndpunkt  att  undervisning  i 
skolan förändras obetydligt trots användning av ny teknik.

Uppfattningar om Internetanvändningens inverkan på lärande
Resultatet  från enkätundersökningen indikerade  att  mer  än hälften av eleverna i  båda 
programinriktningarna  ansåg att  såväl  undervisning  som lärande  påverkas  positivt  av 
Internetanvändning. En fjärdedel av YP-eleverna och just under hälften av SP-eleverna 
ansåg att Internetanvändning inte har någon inverkan på lärande eller undervisning. Med 
undantag av en elev uppgav ingen att  Internetanvändning har en negativ inverkan på 
undervisning och lärande.

Bristen på kommentarer medförde svårigheter med att beskriva på vilket sätt eleverna 
ansåg  att  undervisning  och  lärande  skulle  förbättras  eller  förbli  densamma  som utan 
studierelaterad Internetanvändning. Det hade varit intressant att se om eleverna i denna 
undersökning  hade  uppfattningar  som  berörde  det  som  Lindh  (1997),  hävdade  att 
arbetsuppgifters svårighetsgrader kan varieras i större mån med hjälp av Internet, elevers 
möjligheter till individualisering ökar, samt att möjligheterna att arbeta i egen takt ökar. 
Lindhs  studier  visade  att  när  datorer  används  i  klassrummen  blir  samtalen  eleverna 
sinsemellan  okonstlade  och spontana  och  lärarens  möjligheter  ökar  att  skapa  en  god 
undervisningssituation utan att behöva vara expert på dator eller dataprogram. Data som 
kan tolkas utifrån dessa perspektiv framkom inte i denna undersökning. 
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Däremot uppgav, som bekant, flera elever (på frågan om eleverna önskade att dator och 
Internet  skulle  användas  mer  i  klassrummen)  att  lektionerna  skulle  bli  roligare,  mer 
aktuell information kunde användas och det skulle bli mer variation. Dessa kommentarer 
ger ytterligare stöd åt  Kroksmarks (1997) konstaterande att  lärare bör använda sig av 
flera olika undervisningsmetoder varav dator- och Internetanvändning i klassrummet är 
en. Den ger även visst stöd åt den aspekt i det sociokulturella perspektivet som hävdar att 
lärandet är performativt, det vill säga en aktiv handling och undervisning ska baseras på 
den aktuella utvecklingsnivån (vilken ska utgå från vad eleven bedöms kunna lära sig 
med hjälp av andra inte enbart vad han eller hon antas klara av på egen hand) och hjälpa 
eleven att använda de fysiska och mentala verktygen så att eleven kan lära sig tänka eller 
handla på nya sätt än vad han eller hon var kapabel till innan.

Diskussion om kunskapssynens relation till Internetanvändning
Detta examensarbete grundade sig i  teorier som utgick från att  kunskapssynen är den 
sammanfogande länken mellan undervisning och lärande. Det skulle kunna diskuteras om 
kunskapssynen är en avgörande faktor för hur Internetanvändning i undervisningen är 
genomtänkt. När Internet används i klassrummet för att hitta olika sorters information för 
att träna elever i källkritik, ifrågasättande samt i olika sätt att ta reda på om informationen 
är vetenskaplig eller ovetenskaplig, och därmed ställa informationen mot sina egna tankar 
(inre latenta idéer) om vad som var rätt eller moraliskt riktigt, är undervisningen sannolikt 
baserad på rationalistisk kunskapssyn. Om undervisningen i stället grundas på empirisk 
epistemologi skulle kanske eleverna uppmuntras till att samla information om ämnet från 
flera olika (Internet)källor, för att se om tillräckligt många källor uppgav samma slags 
information.  Därpå skulle kanske eleverna få öva sig att göra egna experiment för att 
först därefter komma till en slutledning om informationen var sann eller rätt.

När  eleverna  tränas  att  hitta  tillförlitliga  Internetsidor  som  en  god  grund  för  egna 
experiment betonas empirin, när Internet i stället används till att levandegöra rättrådiga 
och moraliskt föredömliga (gärna sanna) berättelser ligger rationalistiska idéer som bas. 
Med  utgångspunkten  i  konstruktivismen  skulle  mest  troligt  båda  ovanstående 
arbetsformer kombineras eftersom fokus skulle ligga på att eleverna både tänkte själva, 
och värderade olika sorters information (utifrån egna idéer) samtidigt som de gick ut och 
tog reda på mer,  lyssnade till  andras  tankar och idéer  (empiri).  När eleverna tränas  i 
vetenskapliga tankesätt så att de lär sig formulera sina antaganden eller synpunkter för att 
de sedan ska kunna testas genom att samla in information genom ett antal observationer 
eller  genom  att  göra  någon  form  av  experiment  för  att  se  om  detta  verifierar  eller 
falsifierar  ens ursprungliga ståndpunkt  är undervisningens kunskapssyn på många sätt 
konstruktivistisk.

När  en  lärare  undviker  att  ge  alltför  kommandoliknande  direktiv  utan  försöker  följa 
elevernas  intressen  och skapa  lektionsaktiviteter  där  lärare  och elever  samverkar,  när 
undervisningens fokus riktas mot att finnas till hands för vägledning vid elevernas frågor 
kan det sociokulturella  perspektivet  ligga som bas.  Kunskapssynen måhända påverkar 
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hur men  inte  att dator  och  Internet  används  i  klassrummen,  i  undervisning  eller  i 
kommunikation mellan lärare och elever.

Metoddiskussion samt reliabilitet och validitet
Då  intresset  låg  i  att  se  om  det  fanns  skillnader  mellan  elevgruppernas 
Internetanvändning och uppfattningar på ett mer övergripande plan, valdes enkätmetoden 
som lämplig för detta examensarbete. Det hade så klart varit möjligt att intervjua ett antal 
elever  i  respektive programinriktning  och jämföra deras resonemang.  Intervjumetoden 
hade till exempel gett mer ingående information om hur eleverna reagerar och resonerar i 
olika  situationer.  Deltagande  observationer  hade  kanske  kunnat  göra  det  möjligt  att 
urskilja  olika  handlingsmönster  eller  visa  på  andra  ledtrådar  för  att  försöka  förstå 
elevernas  situation.  En  kvalitativ  metod  kunde  ha  gett  en  djupare  kunskap  än  en 
kvantitaiv.  Samtidigt  fanns  andra  metodologiska  problem  (såsom  kroppspråk, 
ansiktsuttryck eller att frågorna kan ställas på olika sätt beroende på personligheten hos 
den  som  ska  intervjuas  vilket  får  inverkan  på  svaren)  i  en  intervju-  och 
observationssituation som kunde undvikas med enkätmetoden (Trost, 2001). 

Enkätens utformning kan ha gjort det krångligt för eleverna att skriva kommentarer på 
vissa  frågor.  Till  exempel  på  frågan  om  på  vilket  sätt  de  tyckte  att  lärande  och 
undervisning påverkas av Internetanvändning i relation till studier. De elever som hade 
skrivit kommentarer på frågan om de önskade att dator och Internet skulle användas mer i 
klassrummen kanske tyckte att de hade svarat på den frågan redan där. Det kan också 
tänkas att det är svårt för elever att uttrycka sig om på vilket sätt de anser att lärande och 
undervisning egentligen påverkas av Internetanvändning. Denna fråga kanske hade blivit 
bättre besvarad med intervjumetoden (Trost, 2001).

Ett  slumpmässigt  urval  hade  ökat  undersökningens  reliabilitet.  Urvalet  var  inte 
slumpmässigt utan gjordes i samråd med berörd rektor. Det är möjligt att resultatet hade 
sett ut på ett annat sätt om det hade ingått andra programinriktningar än de som ingick i 
denna undersökning. Det görs därför inga anspråk på att de uppfattningar som redovisas 
av eleverna i  denna undersökning motsvarar  någon allmän uppfattning som råder hos 
elever som går yrkesinriktade och studieförberedande program.

Det var en viss snedfördelning av elever, då elever från årskurs två och tre i det praktiska 
programmet tyvärr inte hade möjlighet att besvara enkäten eftersom de var på praktik 
under tiden för undersökningen. Enligt de lärare som delade ut och samlade in enkäterna 
var det ingen elev som avstod från att delta i undersökningen. Undersökningens validitet 
hade ökat om elever från alla tre årskurser i båda programinriktningarna hade deltagit. En 
annan  brist  med  enkätfrågorna  var  att  det  lämnades  alltför  få  kommentarer.  Om 
undersökningsledaren hade varit närvarande medan enkäterna fylldes i är det möjligt att 
motivationen att skriva kommentarer hade ökat.
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För  att  åstadkomma  innehållsvaliditet  utformades  enkätfrågorna  för  att  motsvara 
undersökningens  syfte  baserat  på  vad  som  framkom  i  litteraturstudierna  om 
Internetanvändning  i  relation  till  lärande.  En  pilotundersökning  och  ytterligare 
bearbetning av enkäterna hade ökat undersökningens validitet. Enkäter ska enligt Patel 
och Davidson (2003) endast innehålla sådana frågor som undersökningen söker svar på. 
Den innehållsmässiga validiteten hade ökat om en item-analys  av enkätfrågorna  hade 
utförts innan enkätundersökningen genomfördes.

För att i den mån det var möjligt säkerställa undersökningens reliabilitet lades fokus på 
att ge tydliga instruktioner, att utforma frågor som skulle vara lätta att besvara och låta 
några vänner besvara enkäten för att  ta reda på om frågorna uppfattades som det var 
tänkt.  Enkätfrågorna  hade formulerats  av undersökningsledaren  vars uppfattningar  om 
vilka  infallsvinklar  som  var  betydelsefulla  påverkade  materialets  framställning. 
Undersökningens reliabilitet  och samtidiga validitet  hade ökat om enkätfrågorna hade 
prövats på en likvärdig elevgrupp och sedan jämfört  resultaten för att  se om enkäten 
representerar det som var avsett att mätas. Det kan vara rimligt att anta att enkätfrågorna 
besvarades utifrån hur eleverna trodde sig agera och hur de uppfattade att de påverkas av 
Internetanvändning medan det kan visa sig vara annorlunda i verkligheten. Validiteten 
kunde ha ökat om observationer av elever och internetanvändning i klassrummen hade 
gjorts i kombination med enkätundersökningen (Trost, 2001). 

Slutsats
En slutsats som drogs var att dator- och Internetanvändning i skolan och i studiesyfte 
samt uppfattningar om Internetanvändningens inverkan på undervisning och lärande inte 
skiljde  sig  mellan  de  undersökta  elevgrupperna  i  yrkesförberedande  och  i 
studieförberedande program och som ingick i denna undersökning. En annan slutsats var 
att undervisningen förändras i och med Internetanvändning i klassrummen, åtminstone 
undervisningens aktiviteter förändras. Med tanke på hur sammanflätade undervisning och 
lärande kan det tänkas att även lärande påverkas av Internetanvändning men det skulle 
behövas mer data som underlag för att dra samma slutsats när det gäller lärande. 

Det kan konstateras  att  de flesta eleverna i  denna undersökning ägde kunskap om att 
använda  dator  och Internet  för  kommunikation.  Enligt  flera  teorier  sker  lärande  i  all 
kommunikation. Därför går det att sluta sig till att lärande pågår i elevers användande av 
interaktiva Internetsidor samt i Internetkommunikationen mellan lärare och elever även 
om  det  är  svårt  att  beskriva  vilken  typ  av  lärande  eftersom  det  inte  är  möjligt  att 
konstatera att undervisning förekommer i detta sammanhang. 

Kanske den viktigaste lärdomen som drogs från undersökningen var att lärare bör göra 
sig hemmastadda med flera olika undervisningsmetoder, varav Internetanvändning är en 
och att undervisningens innehåll, metod och aktivitet bör baseras på didaktiska teorier, 
kunskaper om lärande och den lärande människan jämte lärarens erfarenhetsgrund.
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Framtida forskning
Trots att många inledande idéer inte kunde finna stöd i detta examensarbete, framstår de 
fortfarande som tänkbara, varför det vore intressant att undersöka frågorna med hjälp av 
ett större antal elever alternativt med elever från programinriktningar som per definition 
till  största delen vistas i olika byggnader i gymnasiebyn.  En annan möjlighet vore att 
undersöka  frågan  med  en  helt  annan  metod,  till  exempel  observations-  eller 
intervjumetoden.

Endast på två punkter framkom data i denna undersökning som visade på en skillnad 
mellan eleverna i de undersökta programinriktningarna. Det var vanligare bland YP-än 
SP-elever att via mobiltelefon kommunicera med lärare angående ändrade lektionstider 
samt fler SP- än YP-elever ansåg att Internet användes sällan i klassrummet. Det är svårt 
att dra någon slutsats om just dessa skillnader men det indikerar att jämförelsen mellan 
elever som går yrkesförberedande och studieförberedande program fortfarande kan ses 
som intressant.  Att  det  i  denna  undersökning  inte  framkom att  det  förekom skillnad 
mellan  programinriktningarna  betyder  inte  att  det  i  själva  verket  inte  skiljer  sig  utan 
endast att någon sådan skillnad inte kunde påvisas i denna undersökning.
 
Resutatet  av  enkäterna  pekade  på  att  de  flesta  använde  Internet  till  stor  del  som 
kunskapsbank.  Det  hade  varit  intressant  att  undersöka  elevers  attityder  till  andra 
kunskapskällor såsom föreläsningar, TV och böcker och jämföra dem med attityder till 
Internet.  Andra  frågor  som  dök  upp  under  arbetets  gång  var  om  dator-  och 
Internetanvändning i klassrummen skiljer sig mellan idag och för några år sedan samt om 
det råder skillnader i hur Internet kan användas inom olika ämnen. 

Det  vore  även  intressant  att  undersöka  frågan  om  attityder  till  Internetanvändning  i 
klassrummet samt mer om användningen av interaktiva Internetsidor i relation till studier, 
hos såväl lärare som ett större antal elever. Att undersöka på vilket sätt elever anser att 
Internetanvändning påverkar lärande via intervjumetoden skulle möjligen förklara bättre 
vissa av svaren som framkom i denna undersökning. 
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Bilaga 1: Enkätfrågor till elever

Luleå Tekniska Universitet
ELEV - ENKÄT

Jag  vill  be  dig  fylla  i  detta  frågeformulär  som handlar  om datorer,  IKT 
(Informations-  och  kommunikationsteknik) och  gymnasieskolan.  Dina  svar 
kommer  att  utgöra  underlag  till  en  undersökning  som  jag,  Lena  Kulo, 
student vid Luleå Tekniska Universitet utför just nu.

Enkäten innehåller 19 frågor om hur du gör och vad du tycker om datorer i 
förhållande till undervisning och lärande. Du kommer att vara anonym och 
dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Att delta är helt frivilligt men 
det är förstås värdefullt för undersökningen att få ta del av dina åsikter. Det 
tar endast några minuter att fylla i formuläret.

Gör så här: Läs varje påstående noggrant och svara så gott du kan enligt dina 
egna åsikter. Kryssa i den ruta som bäst passar hur du tycker att det är för 
dig. Tänk på att det finns inga rätta eller felaktiga svar. Hur vi människor 
hanterar och tänker om olika saker i livet skiljer sig från person till person 
men också i olika situationer. Dina egna åsikter och beteenden är ”rätt” för 
just  dig.  Om du  vill  får  du  skriva  kommentarer  under  frågorna.  Min  e-
postadress är  lenkul-5@student.ltu.se om du undrar över någonting angående 
denna undersökning.

Datum:__________Ålder:______Kön:_______ Idnr: ____________
          (ifylles ej)

ELEV:Gymnasieprogram:_______________________________Årskurs:___________

mailto:lenkul-5@student.ltu.se


1. Jag söker fakta eller hjälp med mina studier på Internet.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Kommentar:____________________________________________________________________________

2. Jag använder dator och Internet på skolan.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Nämn hur:_____________________________________________________________________________

3. Jag använder e-post via dator i kommunikation med lärare i utbildningssyfte.
     
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Kommentar:____________________________________________________________________________

4. Jag använder dator med överföring av rörliga bilder i kommunikation med lärare.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Kommentar:____________________________________________________________________________

5. Jag använder e-post via mobiltelefon i kommunikation med lärare för     
utbildningssyfte.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Kommentar:____________________________________________________________________________

6. Jag skickar sms till lärare med utbildningsrelaterad information.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Kommentar:____________________________________________________________________________



7. Jag kommunicerar med lärare via mobiltelefonen endast om det gäller ändrade lektionstider mm.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Kommentar:____________________________________________________________________________

8. Jag kommunicerar med kompisar/elever via mobiltelefonen.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Nämn i vilka sammanhang:________________________________________________________________

9. Lärarna använder dator vid presentationer och undervisning.

         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Nämn hur:_____________________________________________________________________________
(exempel: visar filmer, visar bilder, använder rörliga bilder vid presentationer)

10. Jag skulle vilja att lärarna använde dator i undervisningen.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Nämn hur:_____________________________________________________________________________

11. Mina lärare använder Internet i undervisningen.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Nämn hur:_____________________________________________________________________________

12. Jag skulle vilja att lärarna använde Internet i undervisningen.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka

Nämn hur:_____________________________________________________________________________



13. Jag använder dator när jag gör muntliga redovisningar.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka
Kommentar:____________________________________________________________________________

14. Jag skulle vilja använda dator vid muntliga redovisningar.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka
Nämn hur:_____________________________________________________________________________

15. Om jag är sjuk har jag tillgång till digital undervisning.
         

      Aldrig                 Några gånger                 Några gånger           Någon gång                     Dagligen
                                      per år                           per månad                per vecka
Kommentar:____________________________________________________________________________

16. Om jag blev långvarigt sjuk eller frånvarande men ändå kunde utföra     skoluppgifter, skulle jag 
gärna vilja kunna få lektioner via digital undervisning.
         

      Aldrig                 I undantagsfall              Vore varken           Skulle gärna vilja                 Absolut
                               någon gång per år          bra eller dåligt         men tror att det

       vore svårt
Kommentar:____________________________________________________________________________

17. Utöver de användningsområden som frågats om i denna enkät, använder jag datorn i 
utbildningssyfte på en del andra sätt. (Flera alternativ får kryssas i)
         

      Aldrig                        MSN                           Facebook                   Bloggar                           Annat    

Nämn hur: _____________________________________________________________________________

18. Jag anser att lärarnas undervisning påverkas (eller skulle kunna påverkas) av IKT.
         

    Det skulle bli                   Det skulle bli                        Det skulle varken                Det skulle bli                         Det skulle bli
 mycket  försämrat                  lite sämre                      bli bättre eller sämre                  lite bättre                              mycket bättre

Nämn hur:_____________________________________________________________________________

19. Jag anser att mitt lärande påverkas (eller skulle kunna påverkas) av IKT.
         

    Det skulle bli                   Det skulle bli                        Det skulle varken                Det skulle bli                         Det skulle bli
 mycket  försämrat                  lite sämre                      bli bättre eller sämre                  lite bättre                              mycket bättre
Nämn hur:____________________________________________________________________________



Bilaga 2: Enkätsvar elever

Tabell 9. Enkätsvar alla elever

Tabell 10. Enkätsvar YP-elever Årskurs 1

Enkätsvar YP-elever Åk 1 N: 16 Aldrig Dagligen Ej svar Total YP

0 2 3 8 2 1 16
2. Jag använder dator och Internet på skolan. 0 1 2 12 1 0 16

4 7 3 2 0 0 16

9 4 2 1 0 0 16

13 2 1 0 0 0 16

9 4 2 1 0 0 16

3 6 4 3 0 0 16

0 0 0 3 13 0 16

0 4 7 5 0 0 16

1 4 3 8 0 0 16

1 7 3 5 0 0 16

1 5 7 2 0 1 16

1 5 7 2 1 0 16

1 6 4 2 3 0 16

12 1 1 1 1 0 16

3 2 1 7 3 0 16

Några 
ggr per 

år

Några 
ggr per 
månad

Några 
gånger 

per vecka

1. Jag söker fakta eller hjälp med mina studier på 
Internet.

3. Jag använder e-post via dator i kommunikation 
med lärare i utbildningssyfte.
4. Jag använder dator med överföring av rörliga 
bilder i kommunikation med lärare.
5. Jag använder e-post via mobiltelefon i 
kommunikation med lärare för utbildningssyfte
6. Jag skickar sms till lärare med 
utbildningsrelaterad information.
7. Jag kommunicerar med lärare via 
mobiltelefonen endast om det gäller ändrade 
lektionstider mm.
8. Jag kommunicerar med kompisar/elever via 
mobiltelefonen.
9. Lärarna använder dator vid presentationer och 
undervisning.
10. Jag skulle vilja att lärarna använde dator i 
undervisningen.
11. Mina lärare använder Internet i 
undervisningen.
12. Jag skulle vilja att lärarna använde Internet i 
undervisningen.
13. Jag använder dator när jag gör muntliga 
redovisningar.
14. Jag skulle vilja använda dator vid muntliga 
redovisningar.
15. Om jag är sjuk har jag tillgång till digital 
undervisning.
16. Om jag blev långvarigt sjuk eller f rånvarande 
men ändå kunde utföra skoluppgif ter, skulle jag 
gärna vilja kunna få lektioner via digital 
undervisning.

Enkätsvar elever Aldrig Dagligen Ej svar Total

1. Jag söker fakta eller hjälp med mina studier på Internet. 0 4 16 27 7 1 55
2. Jag använder dator och Internet på skolan. 0 2 9 38 6 0 55
3. Jag använder e-post via dator i kommunikation med lärare i utbildningssyfte. 6 29 13 5 2 0 55
4. Jag använder dator med överföring av rörliga bilder i kommunikation med lärare. 38 10 5 2 0 0 55

50 3 2 0 0 0 55
6. Jag skickar sms till lärare med utbildningsrelaterad information. 37 13 4 1 0 0 55

27 19 6 3 0 0 55
8. Jag kommunicerar med kompisar/elever via mobiltelefonen. 0 0 1 8 46 0 55
9. Lärarna använder dator vid presentationer och undervisning. 0 23 20 12 0 0 55
10. Jag skulle vilja att lärarna använde dator i undervisningen. 1 10 18 25 1 0 55
11. Mina lärare använder Internet i undervisningen. 3 24 19 8 0 1 55
12. Jag skulle vilja att lärarna använde Internet i undervisningen. 1 15 23 14 1 1 55
13. Jag använder dator när jag gör muntliga redovisningar. 4 26 17 4 3 1 55
14. Jag skulle vilja använda dator vid muntliga redovisningar. 4 20 20 6 4 1 55
15. Om jag är sjuk har jag tillgång till digital undervisning. 45 3 1 3 1 2 55

8 3 6 17 20 1 55

Några ggr per 
år

Några ggr per 
månad

Någon gång per 
vecka

5. Jag använder e-post via mobiltelefon i kommunikation med lärare för 
utbildningssyf te

7. Jag kommunicerar med lärare via mobiltelefonen endast om det gäller ändrade 
lektionstider mm.

16. Om jag blev långvarigt sjuk eller f rånvarande men ändå kunde utföra 
skoluppgif ter, skulle jag gärna vilja kunna få lektioner via digital undervisning.



Tabell 11. Enkätsvar SP-elever Årskurs 1

Tabell 12. Enkätsvar SP-elever Årskurs 2

Enkätsvar SP-elever Åk 1 N: 13 Aldrig Ej svar

0 0 5 7 1 0 13
2. Jag använder dator och Internet på skolan. 0 0 1 12 0 0 13

1 9 2 1 0 0 13

9 3 0 1 0 0 13

12 1 0 0 0 0 13

10 3 0 0 0 0 13

10 2 1 0 0 0 13

0 0 1 3 9 0 13

0 7 5 1 0 0 13

0 2 5 5 1 0 13
11. Mina lärare använder Internet i undervisningen. 1 5 6 1 0 0 13

0 3 6 3 1 0 13

1 11 1 0 0 0 13

2 7 4 0 0 0 13
9 2 0 1 0 1 13

2 0 2 3 6 0 13

Några 
ggr per 

år

Några 
ggr per 
månad

Några 
gånger 

per vecka
Daglige

n

Total 
SP Åk 

1

1. Jag söker fakta eller hjälp med mina studier på 
Internet.

3. Jag använder e-post via dator i kommunikation med 
lärare i utbildningssyfte.
4. Jag använder dator med överföring av rörliga bilder i 
kommunikation med lärare.
5. Jag använder e-post via mobiltelefon i kommunikation 
med lärare för utbildningssyfte
6. Jag skickar sms till lärare med utbildningsrelaterad 
information.
7. Jag kommunicerar med lärare via mobiltelefonen 
endast om det gäller ändrade lektionstider mm.
8. Jag kommunicerar med kompisar/elever via 
mobiltelefonen.
9. Lärarna använder dator vid presentationer och 
undervisning.
10. Jag skulle vilja att lärarna använde dator i 
undervisningen.

12. Jag skulle vilja att lärarna använde Internet i 
undervisningen.
13. Jag använder dator när jag gör muntliga 
redovisningar.
14. Jag skulle vilja använda dator vid muntliga 
redovisningar.
15. Om jag är sjuk har jag tillgång till digital 
undervisning.16. Om jag blev långvarigt sjuk eller frånvarande men 
ändå kunde utföra skoluppgif ter, skulle jag gärna vilja 
kunna få lektioner via digital undervisning.

Enkätsvar SP-elever Åk 2 N: 16 Aldrig Ej svar

0 1 5 8 2 0 16
2. Jag använder dator och Internet på skolan. 0 0 5 9 2 0 16

1 9 4 1 1 0 16

13 3 0 0 0 0 16

16 0 0 0 0 0 16

12 4 0 0 0 0 16

9 6 1 0 0 0 16

0 0 0 1 15 0 16

0 8 4 4 0 0 16

0 3 6 7 0 0 16
11. Mina lärare använder Internet i undervisningen. 0 9 5 1 0 1 16

0 4 9 3 0 0 16

0 5 8 2 1 0 16

0 4 8 4 0 0 16
15 0 0 1 0 0 16

2 0 3 4 7 0 16

Några 
ggr per 

år

Några 
ggr per 
månad

Några 
gånger 

per vecka
Daglige

n

Total 
SP Åk 

2-3

1. Jag söker fakta eller hjälp med mina studier på 
Internet.

3. Jag använder e-post via dator i kommunikation med 
lärare i utbildningssyfte.
4. Jag använder dator med överföring av rörliga bilder i 
kommunikation med lärare.
5. Jag använder e-post via mobiltelefon i kommunikation 
med lärare för utbildningssyfte
6. Jag skickar sms till lärare med utbildningsrelaterad 
information.
7. Jag kommunicerar med lärare via mobiltelefonen 
endast om det gäller ändrade lektionstider mm.
8. Jag kommunicerar med kompisar/elever via 
mobiltelefonen.
9. Lärarna använder dator vid presentationer och 
undervisning.
10. Jag skulle vilja att lärarna använde dator i 
undervisningen.

12. Jag skulle vilja att lärarna använde Internet i 
undervisningen.
13. Jag använder dator när jag gör muntliga 
redovisningar.
14. Jag skulle vilja använda dator vid muntliga 
redovisningar.
15. Om jag är sjuk har jag tillgång till digital 
undervisning.16. Om jag blev långvarigt sjuk eller f rånvarande men 
ändå kunde utföra skoluppgif ter, skulle jag gärna vilja 
kunna få lektioner via digital undervisning.



Tabell 13. Enkätsvar SP-elever Årskurs 3

Tabell 14. Enkätsvar SP-elever, alla årskurser

Enkätsvar SP-elever Åk 1-3 N: 39 Aldrig Ej svar

0 2 13 19 5 0 39
2. Jag använder dator och Internet på skolan. 0 1 7 26 5 0 39

2 22 10 3 2 0 39

29 6 3 1 0 0 39

37 1 1 0 0 0 39

28 9 2 0 0 0 39

24 13 2 0 0 0 39

0 0 1 5 33 0 39

0 19 13 7 0 0 39

0 6 15 17 1 0 39
11. Mina lärare använder Internet i undervisningen. 2 17 16 3 0 1 39

0 10 16 12 1 0 39

3 21 10 2 2 1 39

3 14 16 4 1 1 39
33 2 0 2 0 2 39

5 1 5 10 17 1 39

Några 
ggr per 

år

Några 
ggr per 
månad

Några 
gånger 

per vecka
Daglige

n
Total 
SP

1. Jag söker fakta eller hjälp med mina studier på 
Internet.

3. Jag använder e-post via dator i kommunikation med 
lärare i utbildningssyf te.
4. Jag använder dator med överföring av rörliga bilder i 
kommunikation med lärare.
5. Jag använder e-post via mobiltelefon i kommunikation 
med lärare för utbildningssyf te
6. Jag skickar sms till lärare med utbildningsrelaterad 
information.
7. Jag kommunicerar med lärare via mobiltelefonen 
endast om det gäller ändrade lektionstider mm.
8. Jag kommunicerar med kompisar/elever via 
mobiltelefonen.
9. Lärarna använder dator vid presentationer och 
undervisning.
10. Jag skulle vilja att lärarna använde dator i 
undervisningen.

12. Jag skulle vilja att lärarna använde Internet i 
undervisningen.
13. Jag använder dator när jag gör muntliga 
redovisningar.
14. Jag skulle vilja använda dator vid muntliga 
redovisningar.
15. Om jag är sjuk har jag tillgång till digital 
undervisning.16. Om jag blev långvarigt sjuk eller f rånvarande men 
ändå kunde utföra skoluppgif ter, skulle jag gärna vilja 
kunna få lektioner via digital undervisning.

Enkätsvar SP-elever Åk 3 N: 10 Aldrig Ej svar

0 1 3 4 2 0 10
2. Jag använder dator och Internet på skolan. 0 1 1 5 3 0 10

0 4 4 1 1 0 10

7 0 3 0 0 0 10

9 0 1 0 0 0 10

6 2 2 0 0 0 10

5 5 0 0 0 0 10

0 0 0 1 9 0 10

0 4 4 2 0 0 10

0 1 4 5 0 0 10
11. Mina lärare använder Internet i undervisningen. 1 3 5 1 0 0 10

0 3 1 6 0 0 10

2 5 1 0 1 1 10

1 3 4 0 1 1 10
9 0 0 0 0 1 10

1 1 0 3 4 1 10

Några 
ggr per 

år

Några 
ggr per 
månad

Några 
gånger 

per vecka
Daglige

n

Total 
SP Åk 

3

1. Jag söker fakta eller hjälp med mina studier på 
Internet.

3. Jag använder e-post via dator i kommunikation med 
lärare i utbildningssyf te.
4. Jag använder dator med överföring av rörliga bilder i 
kommunikation med lärare.
5. Jag använder e-post via mobiltelefon i kommunikation 
med lärare för utbildningssyfte
6. Jag skickar sms till lärare med utbildningsrelaterad 
information.
7. Jag kommunicerar med lärare via mobiltelefonen 
endast om det gäller ändrade lektionstider mm.
8. Jag kommunicerar med kompisar/elever via 
mobiltelefonen.
9. Lärarna använder dator vid presentationer och 
undervisning.
10. Jag skulle vilja att lärarna använde dator i 
undervisningen.

12. Jag skulle vilja att lärarna använde Internet i 
undervisningen.
13. Jag använder dator när jag gör muntliga 
redovisningar.
14. Jag skulle vilja använda dator vid muntliga 
redovisningar.
15. Om jag är sjuk har jag tillgång till digital 
undervisning.16. Om jag blev långvarigt sjuk eller f rånvarande men 
ändå kunde utföra skoluppgifter, skulle jag gärna vilja 
kunna få lektioner via digital undervisning.


