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Abstract. 
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Sammanfattning: 

För att ta reda på vad eleverna läser för texter på Internet och vad det betyder i elevernas 

kunskapsutveckling, genomförde jag en kvantitativ undersökning där 88 elever besvarade fem 

frågor kring vilka texttyper de tar del av och hur mycket tid de spenderar med dem, varför de 

väljer sina texter, vad texterna förbättrar hos dem och hur man kan applicera dessa texter i en 

undervisningssituation. 

Syftet med undersökningen var att försöka kartlägga och analysera vilka texter eller 

webbplatser som dominerade bland eleverna, men att också få elevernas tankar och åsikter 

kring hur texttyperna kan användas i skolan. En hel del vuxna ser tonåringarnas 

datoranvändning mer som nöje än bildning, vilket gör det intressant att undersöka elevernas 

perspektiv på det hela, och ta del vad de själva känner kring textläsningen på Internet. 

Det jag fick fram, var bl.a. att nästan 90 % valde sina texter eller webbplatser av orsaken att 

de ville kommunicera med sina vänner via nätet. Nästan alla elever använde också internet 

mer för fritiden än för skolans ändamål och 82 % kände att de blev bättre på att finna relevant 

information för det de efterfrågade. 
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1. Inledning 

Internet är idag väldigt användbart och väldigt omfattande. Det mesta går att hitta på Internet, 

bara man vet hur man ska söka efter det. Det är bara drygt 20 år sedan som den mest 

avancerade datorn var en Amiga 500, och en dator i hemmet var ren lyx. Utvecklingen och 

utbudet har dock ökat lavinartat, idag är det i princip standard att de flesta hem har en dator 

eller fler, och en Amiga 500 skulle framstå, jämfört med dagens utrustning i datorerna, som 

någonting hämtat från stenåldern. Varför det har blivit så har att göra med utvecklingen av 

datorer, tillgång och efterfrågan har medfört allt mer teknisk avancerade datorer.  

Tack vare att datorerna krympte i storlek och att priset på dem sjönk med tidens lopp, 

medförde det att datorerna tog steget in i hem och på arbetsplatserna, och datorn blev mer �ett 

redskap för frigörelse och skaparkraft� (Ilshammar 2002:155). Vi ska dock inte utgå från att 

alla verkligen har datorer hemma, vilket Greczanik också poängterar och skriver 

fortsättningsvis att, i samband med datorerna tagit klivet in i skolan så kan också elevernas 

sociala och ekonomiska situation bli än tydligare. Även om många elever har datorer hemma, 

så gäller det inte alla (Greczanik 2007:35).  

Alla som använder sig av datorer och Internet, har oftast någon nytta med nätet och allt som 

finns att hämta där.  De mest frekventa användarna av Internet är unga människor, främst för 

att de är uppväxta i en datorgeneration, och en majoritet känner sig säkra på att hantera 

datorerna och då i synnerhet Internet.  

I en undersökning genomförd 2008 av Statistiska Centralbyrån, som handlade om personer 

mellan 16 och 74 år, och deras användning av Internet, beskrevs det att över 90 % av personer 

mellan 16 och 24 hade tillgång till Internet, och 97 % av de studerande använde Internet 

regelbundet. Det framgick också att bland de yngre spelar männen mer nätverksspel än 

kvinnor, som i sin tur skapar bloggar betydligt oftare än männen. Bland årskullen 13-15, 

presenterade SCB att bland pojkarna hade ungefär 30 % en egen dator, bland flickorna låg det 

istället på närmare 50 %. Vad användarna tar del av på Internet är olika beroende på intresse 

och vad man behöver. Alla användare, såväl gammal som ung, tar dock del av olika 

textformer. Nyheter, samlingsplatser eller bloggar, det finns något för alla smaker och enligt 

SCBs undersökning är det mer vanligt bland unga att man läser nyheter på nätet än i 

pappersform. 
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Textläsning på Internet är något jag kommer fokusera på i den här uppsatsen. Skolorna idag 

har utökat antalet datorer för att eleverna ska kunna använda dem till skolarbetet, och finna 

källor till sina arbeten, istället för att de ska sitta och slå i uppslagsböcker. Tyvärr har skolan 

och eleverna hamnat lite på kollisionskurs, då det verkar vara ett ganska stort glapp mellan 

elevernas kunskaper och personalens kunskaper kring datorer, hur man söker och hur man 

finner information.  

När lektionerna är mer datorcentrerade, så kan lärarrollen byta perspektiv, och istället är det 

ofta eleverna som ska lära ut kunskapen om hur man använder datorer till lärarna, vilket 

ibland fungerar bra och ibland mindre bra. Greczanik har noterat detta, och skriver också att 

�Om vi utesluter datorn från undervisningen och endast utgår från de traditionella 

ämneskunskaperna och metoderna, förbereder vi inte eleverna för framtiden, utan snarare för 

en tid som för länge sedan passerat� (Greczanik 2007:09). 

Nu har dock datorkunskaperna hos lärarna blivit allt bättre, där en av anledningarna troligtvis 

är att undervisning och arbete på elektronisk väg blivit allt större. Arbeten, relevanta sidor och 

informationssökning omsätter mer tid idag, än vad jag upplevde i skolan, man tillbringar mer 

tid med datorer idag än vad man gjorde för tio år sedan. En annan anledning är också att 

tillgängligheten av information och texter är så mycket enklare och smidigare för elevernas 

skull. Läroböcker förknippas med skolmiljön och en hel del av alternativen till läroböckerna 

har tidigare varit bundna till skolan, där också dessa böcker skulle stanna inom 

skolbyggnaden. Nu ligger dock en stor del av läromedlen och de texter som återfinns i 

läroböcker, ute på Internet, och oavsett tid på dygnet så kan eleverna och lärarna surfa in på 

specifika sidor, ta del av dessa texter och också kunna arbeta med dem på ett effektivt sätt.  

Hur ser då eleverna själva på sina läsvanor på Internet? Unga människor är bland de mest 

frekventa användarna av datorer och Internet, och med tanke på det omfattande utbudet av 

texttyper i cyberspace, är det således angeläget att studera elevernas tankar och åsikter kring 

hur deras textvanor kan användas i deras kunskapsbildning och/eller i en 

undervisningssituation. 

1.1. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att försöka kartlägga, identifiera och analysera de mönster som gäller 

elevernas textläsning på Internet, vad de själva tycker om sin textläsning, hur man kan 
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integrera det med undervisningen och hur också lärarna kan bli involverade i elevernas 

läsning av texter på Internet. 

Varför jag har valt denna infallsvinkel, är för att jag strävade efter att få empirisk kunskap om 

vad för texter eleverna tog del av varje dag. Ett av strävansmålen i ämnet svenska gör 

gällande att skolan ska hjälpa eleverna att � utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och 

uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte 

och karaktär� (LPO-94). Detta går mycket väl att applicera på textläsningen på Internet, både 

för skolans ändamål och för elevernas personliga intressen.   

Föreställningen att datorer fungerar till största del som en nöjesmaskin och leksak för 

tonåringar återfinns garanterat bland föräldrar och lärare, men det var mer intressant att 

försöka ta reda på hur eleverna såg på sina textvanor och vilken nytta det hade för elevernas 

personliga kunskapsutveckling i svenska. Jag var övertygad om att det fanns positiva faktorer 

att hämta från elevernas val av texter på Internet och att de faktiskt också kunde finna 

tänkbara arbetsområden i svenska för dessa texttyper. Nu är textbegreppet ett väldigt brett 

begrepp per definition, och jag vill klargöra hur �text� definieras i min uppsats. Text är inte 

bara en mängd ord på papper, text är också ett videoklipp på Youtube, en nyhetsartikel på 

Aftonbladet och bilder på valfri sida. Ett vidgat textbegrepp kommer alltså vara min 

textdefinition i denna uppsats. 

1.2. Frågeställningar 

Jag kommer arbeta utifrån följande frågeställningar i uppsatsen: 

• Hur mycket använder sig eleverna av olika sorters texter på Internet?  

• Vad läser de för texter på Internet? 

• Hur upplever eleverna att texterna på Internet har betydelse för deras 

kunskapsutveckling i svenskämnet?  

• På vilket sätt, anser de, att man skulle kunna applicera deras textvanor på Internet till 

en undervisningssituation?  

Dessa frågeställningar skulle ge statistik på vilka former av texter och webbplatser som 

dominerar bland eleverna, vad som påverkar deras textval och hur de tycker att det är 
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användbart i skolan. När det gäller frågan om betydelsen och nyttan för dem själva, är den 

existerande för att det återfinns föreställningar och förhållningssätt bland vuxna om att datorer 

till stora delar är mer till för lek än för bildning. Även om det förstås finns en poäng i ett 

sådant resonemang, så är det intressant att försöka finna utvecklande faktorer och användbara 

områden för eleverna att utveckla sin kunskap i svenska och kunna nyttja datorn i en 

undervisningssituation. 

1.3. Metod 

För att försöka ta reda på det, har jag genomfört en undersökning kring elevernas textläsning 

på Internet. Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod, där fyra niondeklasser 

besvarade min enkät, för att få en bild av vad tonåringar läser på Internet och i vilken 

omfattning. Frågorna som ställdes i enkäten var: 

• Hur mycket tid per dag lägger du på att läsa eller använda olika texter på Internet? 

• Vad styr dina Internetvanor? 

• Är det någon skillnad på din användning av Internet på fritiden och användningen i 

samband med skolan? 

• Vilken betydelse tycker du att dina Internettexter som har för din kunskapsutveckling? 

• Vad tycker du att din användning av Internet skulle kunna bidra till undervisningen i 

skolan? 

Syftet med enkätfrågorna, är att kunna få en statistisk överblick för vad eleverna använder sig 

av på Internet, få en inblick i hur eleverna själva tycker och tänker kring deras textläsning, 

och vad den läsningen har för relation till deras egen kunskapsutveckling. Även det faktum att 

med mer riktade frågor då försöka eliminera risken med att få ett stort antal olika svar som 

blir svårt att föra statistik över.  

1.4. Avgränsningar 

Kategoriseringen av texterna valdes för att jag ville använda mig av populära sidor anpassade 

för tonåringar, och verkligen ge dem exempel på vilka olika typer av texter jag fokuserade på. 

Även om jag är medveten om att det kan tolkas som att jag �valde texterna�, så tror jag att om 

jag hade lämnat fältet blankt, så hade enkäten varit svårförstådd för eleverna, och jag hade fått 
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förklara enkäten för varje individ, vilket hade tagit mer tid än vad jag faktiskt kunde avsätta. 

Jag väljer också att inte dela upp könen i enkäten. Det vore givetvis intressant att undersöka 

om pojkarnas textläsning på Internet skiljer sig åt från flickornas, men det hade fodrat mer tid 

och kön är bara en av parametrarna som hade kunnat vara av intresse för en undersökning, 

precis som politiska åsikter, ekonomi, hemmiljö m.m.  

Jag skulle också kunnat använda mig av en mer kvalitativ undersökning, där jag t.ex. skulle 

intervjua fyra elever från fyra klasser i årskurs nio, för att få deras tankar och argument kring 

textläsning på Internet, vad de läser och varför de läser de texter som de verkligen tar del av, 

och på så sätt skulle jag få material att kunna tolka och få deras syn på textvalen. Detta hade 

dock krävt mycket mer tid för att transkribera svaren, dessutom så ansåg jag att det var mer 

intressant vad 88 elever ansåg, än vad 16 elever tyckte och tänkte.  En kvalitativ undersökning 

hade inte heller gett en helhetsbild av en större grupp, utan mer personliga reflektioner och 

tyckanden från ett mindre urval elever. Något som jag inte ansåg vara av intresse för min 

undersökning eftersom jag då ville se hur ett större antal elever tyckte och tänkte. 

Skolan jag genomförde undersökningen på, är en högstadieskola 7-9 med 4 klasser i varje 

årskull. Bland eleverna har en majoritet svenska som modersmål och föräldrar som är födda 

och uppväxta i Sverige. De är också (nedanstående beskrivning är både genom observationer 

och informella samtal med eleverna) datorintresserade och en ganska stor grupp säger sig vara 

väldigt kunniga i datorhanteringen, men vad de verkligen läser verkar skilja sig åt mellan 

individerna. 

Enkäten bestod utav fem frågor, där eleverna dels fick besvara hur mycket tid de lade ner på 

olika texter per dag, där texttyperna var indelade i olika kategorier, med tidsintervaller, dels 

markera en och dels frågor där de fick möjligheten att markera flera alternativ som stämde 

överens med deras syn på Internetläsningen. Flersvarsfrågorna och antalet procent per 

alternativ visar hur många procent av de tillfrågade som markerade varje specifikt alternativ. 

Informantgruppen bestod utav 88 elever i årskurs 9. I procent har jag avrundat till heltal, 

p.g.a. att det var betydligt enklare att slå ut över det maximala antalet informanter och få en 

hundraprocentig fördelning, istället för att slå ut det maximala 100 % över varje enskild 

decimal. 



9 

 

Utifrån de resultat som presenteras, kommer jag också att ge mina förslag på hur elevernas 

tankar kan appliceras och vara användbart i en undervisningssituation, vilka för- och 

nackdelar som finns med deras tankar och åsikter. Diskussionen, där jag presenterar mina 

förslag och idéer, kommer vara mer normativ än deskriptiv, och baseras på dels litteraturen 

och dels på resultaten jag får av enkäten. 

2. Tidigare forskning 

De texter som eleverna tar del av på Internet är oerhört varierande, eleverna läser en mängd 

olika sorters texter, beroende på vad man är intresserad av. Eftersom Internet erbjuder en 

ofantlig blandning av texter, så kan elevernas textvanor se väldigt olika ut . Patrik Svensson 

(2008) hänvisar till en utvärdering genomförd av ITiS från 2006, där man har intervjuat 

elever, och eleverna säger att de bl.a. använder datorn till skolarbeten, spela spel, söker på 

Internet, chattar, översätter ord och meningar från ett språk till ett annat i AltaVista och 

använder sig av programmet ICQ. Genom olika källor som Mediebarometern, 

Internetbarometern och MedieSverige kan man få en inblick i det aktuella mediebruket, även 

om Svensson också poängterar att en klassificering kan vara lite väl generaliserande för att ge 

en bra bild av hur den aktuella användningen av Internet och textläsningen ser ut (Svensson 

2008:21) 

Svensson visar på statistik från 2006 som säger att Internettillgängligheten i åldersgruppen 9-

14 var 89 %, medans den uppgick till 92 % i ålderskategorin 15-24. Här poängteras också att 

unga människor mer än gärna använder IT i större utsträckning och på andra sätt, än andra 

delar av befolkning, och Svensson refererar till etnologiska studier som visar att webbplatser 

som Lunarstorm och Skunk drar till sig ungdomar, och på så sätt skapar en slags 

ungdomsgård i cyberspace. Svensson visar även på siffror från SICA/SCB år 2006, där det 

nämns att Lunarstorm drar till sig uppemot 30000 samtidiga användare, där de flesta också är 

av den yngre generationen (Svensson 2008:32). Anne Heith presenterar närmare en 

undersökning av Mediebarometern från 2001, där det sägs att 50 % av svenska ungdomar 

mellan 15-24 använde Internet dagligen (Heith 2006:102). 

2.1. Bloggosfären 

Svensson diskuterar också fenomenet bloggar, och påvisar det faktum att den formen av 

hypertext slagit igenom stort, och det finns stora möjligheter att använda bloggar i ett 
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utbildningssammanhang. Själva skrivandet och publicering är i regel ganska simpelt, det är 

mycket enklare att skapa och underhålla en blogg än en webbsida, menar Svensson, och drar 

slutsatsen att skälet till den här textformens popularitet och genomslagskraft beror på att 

själva tröskeln för publicering sänkts ordentligt, och citerar Bosse Andersson (2003), som 

säger att: 

En anledning till att populariteten för denna form att dela med sig av tankar och synpunkter är 

enkelheten att publicera och att verktygen är lättillgängliga. Det tar några minuter att komma igång 

med en gratistjänst. Genom att skriva text i mallar via webbläsaren och klicka på publicera är min 

text ute på Internet.  (Andersson 2003) 

Det som tilltalar lärare, har olika orsaker beroende på vilka olika åldrar de undervisar i menar 

Pedersen (1998), och hänvisar till en amerikansk undersökning genomförd av Marcinkiewicz 

(1993-1994), som lät motsvarande låg-och mellanstadielärare från fyra olika skolor besvara 

olika frågeformulär. Marcinkiewicz menar på att de egenskaper som tilltalar den kategorin av 

lärare var innovativeness (det svenska uttrycket som ligger närmast skulle vara 

�förändringsbenägenhet�) och self-competence. Marcinkiewicz gör tolkningen att på högre 

stadier påverkar ämnestillhörigheten mer än den inre motivationen när det gäller lärarnas 

datoranvändning (Marcinkiewicz 1993-1994, återgivet av Pedersen 1998: 14). 

2.2. Internetläsning olika för pojkar och flickor? 

Vad gällande själva användningen för elevernas skull, är det tänkbart att syftet med elevernas 

användning ser olika ut för pojkar och flickor. Pedersen (1998) hänvisar till Siann, MacLeod, 

Glissov och Durndell (1990) som bl.a. säger att �the computer as an object seems to have 

different mening for boys and girls [�] males are more likely to value computers for their 

own sake [�] while females tend to be more instrumental in their use of computers� (1990 

:s190, återgivet av Pedersen 1998: 33). Pedersen ser även faran i att sätta pojkarnas 

datoranvändning som norm även för tjejerna, då tidigare debatter har haft som utgångspunkt 

att det är ett problem att flickor inte använder sig av datatekniken lika mycket och lika ofta 

som pojkarna. Pedersen (1998) vänder också på problemet och utläser pojkarnas alltmer 

slukande datoranvändning som ett problem, vilket då istället skulle kunna tolka in flickornas 

intresse för texterna på Internet som mer mogna och mer önskvärda ur ett samhällsperspektiv. 

2.3. Förändrad undervisning med mer datorer? 
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Kan då undervisning och inlärning bli bättre om datorer används i stor utsträckning? Även om 

Pedersen själv säger att frågan är väldigt stor och svår att ge ett tydligt svar på, säger han 

också att en innebörd kan vara att eleven lär sig mer på kortare tid, eller att inlärning och/eller 

undervisningen blir bättre, kvalitativt sätt (1998: 52). Pedersen säger också att både inlärning 

och undervisning kan bli bättre på vissa områden, då undervisningen blir mer varierad, 

arbetssätt som underlättas genom att själva kontakten går snabbare, aktuellt material blir mer 

lätthanterligt etc. Han framhäver också argumentet att kunnigheten kring datorer är ett plus 

när man har avslutat skolan och ska söka jobb, även om Pedersen också poängterar att 

argumenten kan bli svåra att verifiera om man skulle gräva djupare om man ville försöka 

finna svar på hur de kan styrkas erfarenhetsmässigt. 

Jedeskog (1998) säger också att utnyttjandet av datatekniken i skolan kräver samarbete mellan 

olika parter. Mellan beslutsfattare och lärare, lärare emellan, mellan lärare och elever och 

mellan eleverna själva, och Jedeskog poängterar också att personal på skolan borde kunna ta 

tillvara på elevernas tekniska färdigheter, kombinera det med lärarnas pedagogiska 

erfarenheter och på så sätt få till ett samarbete som fungerar. (1998: 52) 

Elevernas Internetanvändning tenderar dock till att vara alltför produktfokuserad. Tydén och 

Andræ Thelin (2000) visar på Maria Bergmans (1999) studie etnografiska studie av 

högstadieelevernas användning av Internet, och där påvisades att arbetet man utförde ledde till 

analys och bearbetning av information vid få tillfällen, det man gjorde istället var att försöka 

sammanställa och färdigställa själva produkten. 

För att sammanfatta några relevanta forskningsresultat, har Svensson (2008) visat på en 

undersökning genomförd av ITiS där intervjuade elever sagt att de använder datorerna till att 

spela spel, chatta, söka på Internet m.m. Pedersen (1998) har själv undersökt kring om 

undervisningen blir bättre om datorer används på en mer frekvent basis, och säger att även om 

frågan är ganska svår att besvara, så kan man se möjligheten att inlärningen av kunskap blir 

bättre för eleverna. Undervisningen blir mer varierad genom att materialet blir mer 

lätthanterligt, och att vara datorkunnig är ett plus när de ska söka jobb, men reserverar sig 

också för att dessa argument kan vara svåra att styrka erfarenhetsmässigt. 

 

3. Resultat 

Enkäten besvarades av 88 elever i årskurs 9, och resultatet av deras textvanor och åsikter 

presenteras här nedan. Resultaten från varje enskild fråga följs av en kortare kommentar kring 
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intressanta samband, spekulationer och om vissa siffror eventuellt kan vara missvisande. Jag 

poängterade innan de besvarade enkäten att tidsintervallerna i den första frågan var ungefär 

hur mycket tid per dag de spenderade med sidorna generellt, inte om de satt t.ex. 4 timmar en 

enda dag och sökte information på Google. 

1. Hur mycket tid per dag lägger du på att 
läsa eller använda olika texter på 

Internet? Välj mellan olika 
tidsintervaller och markera varje 

alternativ med en siffra som motsvarar 
den tid du spenderar med olika texter 

varje dag. 

Tidsintervaller:  
1. 0-30 min/dag 
2. 30-60 min /dag 
3. 1-2 timmar/dag 
4. 2-4 timmar/dag 
5. 4 timmar eller mer/dag 

Kommunikation 
(Lunarstorm, MSN Messenger, Facebook m.m.) 

1.25% 
2. 35 % 
3. 20 % 
4. 10 % 
5. 10% 

Informationssökning 
(Google, Wikipedia, NE m.m.) 

1.83 % 
2.13 % 
3.2 % 
4.1 % 
5. 1% 

Skriva eller läsa 
(bloggar, tidningar, poesi m.m.) 

1. 63% 
2. 25% 
3. 9% 
4. 3 % 

Underhållning 
(Youtube, Hamsterpaj.net m.m.) 

1.36% 
2. 36% 
3. 13% 
4. 10% 
5. 5% 

Kommentar: 25 % spenderar 0-30 min/dag med samlingsplatser som Lunarstorm signalerar 

att ungdomarna hellre spenderar tid tillsammans, än att kommunicera via Internet. Siffrorna 

kan dock vara missvisande, då datorspel inte var inräknat i frågeställningen. Datorspel är ju 

något som många ungdomar använder sig av, och procentutfallet på underhållningskategorin 

(eller kommunikationskategorin, beroende hur man vill definiera datorspelen) kan därmed 

vara haltande. 
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2. Vad styr ditt val av Internettexter? 
Markera med ett eller flera kryss för de 
alternativ du tycker stämmer bäst 
överens. 

 

Mina vänner har tipsat mig om detta      43 % 

Jag tycker att det är intressant 71 % 

Jag behöver finna information till skolarbete 69 % 

Jag vill prata med mina vänner över Internet 88 % 

Kommentar: Förvånansvärt att �bara� 71 % av de tillfrågade kryssade för intresse-

alternativet, vilket öppnar upp för frågan: Hur resonerar resterande 29 % kring deras val av 

Internettexter? Styr de praktiska behoven, t.ex. att de kollar upp namn, årtal och platser för 

skolarbeten eller liknande?   

3. Är det någon skillnad på din 
användning av Internet på fritiden och 
användningen i samband med skolan? 
Markera med ett kryss för det som 
stämmer bäst överens. 

 

Det är ingen skillnad, jag använder 
Internettexter lika mycket för skolan och 
fritiden 

1 % 

Jag använder Internet mer för fritiden, än för 
skolarbeten 

93 % 

Jag använder Internet mer för skolarbeten, än 
för fritiden 

6 % 

Kommentar: Ett väntat utfall. Det är inte helt ovanligt att lärare och föräldrar ser elevernas 

användning av datorer och internet mer som en nöjesmaskin, än ett redskap för bildning. Att 

nästan alla elever hellre använder datorer för fritidssysselsättning än för skolarbeten verifierar 

den ovannämnda föreställningen. 

4. Vilken betydelse tycker du att dina 

Internettexter har för din 

kunskapsutveckling? Markera med ett 

eller flera kryss på det som stämmer 
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bäst överens. 

Jag blir en bättre läsare 55 % 

Jag blir en bättre skribent 38 % 

Jag blir bättre på att granska källor kritiskt 47 % 

Jag blir bättre på att finna bra information för 

det jag söker efter 

82 % 

Jag förbättrar mitt ordförråd 63 % 

Kommentar: Träning ger färdighet, sägs det, och för eleverna verkar det stämma överens. 82 

% av de tillfrågade uppger alltså att de blir bättre på att finna önskvärd information ju mer de 

övar på det. Informationssökningen är viktig för eleverna när de ska författa skolarbeten, och 

då så pass många uppger sig bli bättre på det, så får de också en form av träning i att granska 

källor och kanske också se vad som är relevant för arbetet och vad som inte är det. 

5. Vad tycker du att din användning av 

Internet skulle kunna bidra till 

undervisningen i skolan? Markera med 

ett eller flera kryss på det som stämmer 

bäst överens. 

 

Kunna granska och jämföra olika källor 

gällande information 

56 % 

Kunna skapa och använda sig av rörliga bilder 

och film i undervisning 

44 % 

Använda en blogg för att recensera böcker ni 

läst 

36 % 

Använda frågesporter på Internet för att träna 

upp sin allmänna kunskap 

56 % 

Kunna söka effektivt efter information 77 % 
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Kommentar: 77 % ansåg då att informationssökning var ett viktigt element, vilket då skulle 

kunna stå för att eleverna själva upplever att den biten är viktigast för skolans ändamål. 

Populärt var också frågesporter på Internet, där drygt lite mer än hälften ansåg att den 

kunskapsträningen skulle kunna hjälpa dem i kunskapsutvecklingen. 

4. Diskussion 

Både lärare och föräldrar har, i informella samtal, beklagat sig över att tonåringar spenderar 

alldeles för mycket tid vid datorerna på fritiden. Argumenten brukar då vara att de gör 

ingenting vettigt vid datorn; istället för skolarbete spenderar eleverna tiden med att spela olika 

datorspel eftersom de har föreställningen att datorspelen är enkla, och skolarbeten svåra. 

Seymour Papert (1995) visar på den här föreställningen, men hävdar att om de vuxna istället 

skulle sätta sig och försöka spela själva, skulle de bli varse om att datorspelen inte bara är 

tekniskt avancerade, de har dessutom ett komplext innehåll (Papert 1995:15).  

Nu är datorspel förvisso inte något jag fokuserar på i min uppsats, men Paperts tankar går att 

applicera på föreställningen att datorer till största del är en �leksak�. I själva verket går det 

snarare att se ett flertal arbetsområden som, enligt eleverna själva, skulle kunna användas med 

fördel i en undervisningssituation. 

4.1. Interna kommunikationssätt med Lunarstorm 

En webbplats som Lunarstorm kretsar mycket kring att kommentera användares bilder, skriva 

i andras gästböcker samt att chatta med andra människor, ett sätt att kommunicera helt enkelt. 

Även om det inte var mer än 25 % av eleverna som spenderade högst 30 minuter med denna 

texttyp, ska man dock inte helt avfärda sidor som Lunarstorm som ett tidsfördriv för 

tonåringarna. Kommunikationsformer på denna sida, och andra liknande webbplatser, bryter 

mot skriftnormer vi har i vårt språk. Det är inte lika stora krav på att skriva korrekt svenska, 

istället förekommer det mer inofficiella uttryck som mer kan definieras som interna 

språkregler. Man förkortar, förändrar och modifierar ordval på flera olika sätt, som är fullt 

accepterat bland användarna. 

På Lunarstorm används uttryckssymboler, s.k. smileys för att förstärka, förtydliga och 

förmedla känslor till andra användare. Man använder sig av svensk, men framförallt engelsk, 

Internetslang för att förmedla något till den man kommunicerar med, som också kan 

definieras som interna skrivregler. De använder sig av förkortningar och uttryck som brb (be 
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right back), lr (ljudhärmande för eller), iaf (i alla fall), samt att grafiskt och fonetiskt också 

ersätta bokstäver, som exempelvis förvandlingen av också till oxå som, eller som lr , är 

ljudhärmande. 

Dessa former av skrivregler är förvisso inte godkända i ett vanligt skriftspråk, men vi ska 

definitivt inte förringa dess betydelse och utvecklande förmåga. Dessa skrivregler är också en 

del av svenskan och dess utveckling genom åren, för mellan den äldre stavningen af och 

2000-talets ljudhärmande oxå är det ett långt avstånd. Eftersom ungdomarna i dagens skola 

har fått ta del av båda formerna, så har de också möjligheten att ta in kunskaper om olika 

stavningsformer och skriftspråket. 

Ett av strävansmål i kursplanen idag säger att skolan ska sträva efter att eleven � tillägnar sig 

kunskaper om det svenska språket, dess ständigt pågående utveckling, dess uppbyggnad, 

ursprung och historia samt utvecklar förståelse för varför människor skriver och talar olika� 

(LPO-94), och detta blir ett påfallande tydligt exempel på att eleven då kan tillägna sig 

kunskaper, medvetet eller omedvetet. 

4.2. Bloggar med fördel 

När vi tittar närmare på bloggvärlden, kan man också finna fördelar och tänkbara 

arbetsområden för användarna. Greczanik säger bland annat att, med hjälp och assistans från 

läraren, så kan man ha bloggen som en slags bas för en diskussion kring etik och källkritik, 

samtal kring språkbruk och kommunikationsätt bland ungdomar på Internet och 

uppbyggnaden av webbtexter (Greczanik 2007: 11). Bloggen kan också fungera som en slags 

gruppuppgift att upprätthålla, och på sätt och vis också hjälpa elever, vars kunskap kring 

datorer är bristfällig.  

Duncan Grey skriver om problemen kring Internet och dess användning, där han också säger 

att elever som har lite kunskap kring datorer skulle gynnas av någon form av grupparbete 

�where the computer assumes less importance, and discussion and human interaction are most 

important� (Grey 1999:18). Just själva datoranvändningen är måhända mer betydelsefullt i det 

här sammanhanget, men själva diskussionen och dialogen eleverna emellan kring en blogg 

och hur man använder sig av den, kan gynna de lite svagare eleverna, och utveckla deras 

kunskap kring datorer. 
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4.3. Videoklipp i undervisning 

Videoklippssajten Youtube tog upp en hel del av elevernas tid, och den formen av text är inte 

bara ett tidsfördriv för eleverna, utan det är också användbart i en undervisningssituation. 

Både genom informella samtal med lärare och med elever, så har en bild framträtt att Youtube 

fungerar bra som substitut eller ett lektionspass i olika ämnen. I både franska och spanska har 

man använt den sidan för att visa olika program eller kortfilmer med framgång, och att få in 

Youtube i en svenskundervisning lär inte vara några större problem. Eftersom utbudet på 

Youtube är gigantiskt, t.ex. skulle det gå att visa det utmärkta programmet Värsta Språket när 

man diskuterar dialekter eller språkhistoria i svenska. 

4.4. Influenser och påverkan 

Gällande vad som styr elevernas val av texter, föredrog 88 % önskemålet att kunna 

kommunicera med vänner över Internet, och oavsett om det handlar att kommentera 

gästböcker eller bilder på Lunarstorm eller att tycka till om någons blogginlägg eller tankar, 

finns det en rad olika medel för att kunna utföra detta.  Eftersom kommunikation eleverna 

emellan är så viktig, oavsett om interaktionen mellan dem sker virtuellt eller i det fysiska 

livet, är det viktigt att man som vuxen förstår sig på den. Svensson skriver att de s.k. nya 

medierna, som t.ex. Lunarstorm och Youtube, är viktiga då många människor väljer att lägga 

mycket tid på de sajterna, och eftersom det nu kan klassificeras som en del av vår samtid, är 

det bra om vi både känner till, men också är delaktiga i den. Genom dessa medel och medier 

kan vi då studera informationstekniken och reflektera över dess utveckling (Svensson 

2008:26).  

69 % av informanterna anger att de söker information till skolarbeten när det gäller vad som 

styr deras textval.  Internet är ju en smidigare sökform än böcker, då man kan modifiera sin 

sökning, förändra sökord och liknande för att hitta det man söker efter. Svensson ser dock inte 

bara fördelar med det stora utbudet av information som återfinns på Internet, utan menar att 

eftersom det finns så pass mycket information att hämta, är det lätt att hamna fel, och hävdar 

också att �Vår tid kännetecknas av information och det som kanske (något moraliserande) kan 

kallas informationsöverflöde� (Svensson 2008:24) 



18 

 

Hur förbättras eleverna med hjälp av deras textläsning på Internet då?  82 % har uppgett att de 

blivit bättre på att söka och finna efterfrågad information, något som kan förklaras med en 

färdighetsaspekt. Träning ger färdighet, sägs det, och informanternas svar stämmer in på det 

ordstävet. Ju mer man tränar på någonting, faktiskt oavsett vad det gäller, så blir man bättre på 

det, och eleverna upplever att deras användning och tillgodogörande av texter på Internet har 

medfört att de blivit bättre på att söka bra och söka rätt när de behöver finna önskvärd 

information. 

Internettexter är oftast av det kortare slaget, olika fragment som styckats upp och nästa del 

finns på en ny länk. Både läsningen och texterna blir inte riktigt sammanhängande, utan mer 

fragmentiserad. Att 55 % av eleverna uppgett att de blivit bättre läsare tack vare sina textval 

kan då tolkas som att de blivit bättre på att koppla samman kortare internettexter till en större 

helhet. Det kan handla om att följa kommandon i olika datorspel, följa med i sammanhanget i 

olika bloggar, förstå kontexten i nyhetsartiklar osv. De får alltså inte in ordkunskap i sig, de 

lär sig också både engelska och svenska ord, samt att se kontexter och sammanhang i de texter 

de läser.  

4:5. Elevers önskemål till undervisning 

När jag sedan frågade dem om önskad arbetsområden, uppgav 77 % att de även i skolan ville 

få hjälp och träning med informationssökningen. För dem tror jag att det handlar om att de vill 

effektivisera detta område, att istället för att klicka sig runt på olika länkar i jakt på vad man 

nu letar efter, också kunna lära sig eller bli bättre på hur man skalar ner alternativen med hjälp 

av olika kommandon och sökord. Att kunna effektivisera sin sökning gör inte bara att de har 

större chans att finna det de söker efter i informationsväg, utan också att de kan snabbare få 

klart det de sysslar med i skolan och istället fokusera på annat.  

Detta hänger ihop med alternativet att bli bättre på att kunna granska och jämföra olika 

informationskällor, vilket 56 % av gruppen tyckte man skulle använda sig av det i 

undervisningen. Av detta kan man se mönstret att det är en stor del av informanterna som 

ställer höga krav på sina källor, och det är säkerligen sammanvävt med att de söker uppnå ett 

högt betyg i ämnet. De är alltså inte bara ute efter att lämna in ett arbete bara för att, utan 

också att den information de söker efter ska vara tillförlitlig och relevant. 
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36 % av informanterna ställde sig positiva till att kunna använda sig av en blogg för att 

recensera böcker, och detta fenomen har blivit allt bredare. Bloggar är inte bara till för att 

människor runt om i världen ska berätta om sin dag, bloggar har blivit allt mer användbart i 

olika situationer. 

Det finns bokbloggar som recenserar nyutkomna och äldre titlar, och mer än en tredjedel 

tyckte att något liknande skulle vara användbart i en undervisningssituation. Även om 

informantandelen på det här alternativet inte var i majoritet, är det ändå positivt att det var 

mer än en tredjedel som önskade se en bokblogg och jag tror att det skulle vara väldigt nyttigt 

och lärorikt för dem. Dels får de använda sig av datorer, träna sin stavning och kunna 

strukturera texter, men också träna sig på att sammanfatta lästa böcker och försöka plocka 

fram det viktigaste i boken. Detta kan de sedan publicera och göra det offentligt för andra att 

läsa, man delger sin syn på böckerna och gör det tillgängligt för allmänheten att läsa och 

begrunda ens recension. 

Greczanik redogjorde också sin syn på att använda bloggar i skolan och varför det skulle vara 

användbart i undervisningen, och skrev att om man försöker anpassa undervisningen till den 

verklighet eleverna lever i, kan man få tonåringar att finna spänning i att gå till skolan. Det 

skulle få eleverna att utveckla sin lust att lära sig, och genom Internet kan läraren då finna bra 

sätt att gå in i elevernas värld, vilket då skulle generera ett ökat intresse och engagemang hos 

eleverna (Greczanik 2007:09) 

Svensson ställde sig också positiv till bloggar, och menar att förutom att de är enkla att 

publicera, är sociala och kommunikativa faktorer viktiga gällande bloggar, i former av att 

kunna kommentera skrivna inlägg och statistik över antalet besökare. Svensson skrev vidare 

att genom allt större exponering i medier har bloggar blivit kända och omtalade, men man ska, 

både som lärare och som elev förhålla sig ganska kritiskt till denna publiceringsform och 

också försöka få elever att inte vara alltför utlämnande när de skriver (Svensson 2008: 100). 

44 % av de tillfrågade önskade också att se mer användning av rörliga bilder och filmer 

kopplade till undervisningen. Som jag tidigare nämnt, så är Youtube användbart i en 

undervisningssituation, men det går också att hitta långfilmer som kan passa in i ett tematiskt 

arbete. Med framgång har jag sett att man använt Crash (Haggis 2004) i samband med 

diskussioner kring rasism och fördomar, samt The Matrix (Wachovski 1999) där man 

återkopplat till religion. Film är också ett uppskattat medie bland eleverna, och hittar man en 
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väg att få in film samt att man gör en bra planering för diskussioner och arbeten, tror jag inte 

att det spelar någon större roll om filmen är 40 år gammal eller 4 år gammal. 

 

5. Problem med Internetläsningen 

De flesta elever skulle säkerligen bli exalterade bara de fick använda datorerna i undervisning, 

istället för att sitta i det typiska klassrummet med penna och papper, och anteckna vad läraren 

föreläser om. Anteckningar som de senare har till prov, och för lärarens del är det ett bekvämt 

sätt att använda sig av, då de har full koll på eleverna och deras förehavanden, och det är 

lättast för lärarna att kunna forma, förändra och framföra materialet som passar bäst för 

elevernas skull. Givetvis behöver inte alltid klassrumsmiljön handla om den traditionella 

föreläsningen, det går att skapa och använda sig av inspirerande undervisningsmodeller för 

eleverna, men föreläsningsmodellen har varit ett dominerande inslag i skolan, i synnerhet när 

det gäller studier på högre nivåer. 

Vid datorerna förändras påfallande ofta yrkesrollen, då det oftast är eleverna som sitter på den 

största kunskapen och läraren försöker hänga med i alla termer, samtidigt som han eller hon 

försöker hålla ordning och skapa en trygg och stimulerande miljö för eleverna. Det finns 

givetvis undantag, något annat vore att ljuga, men ganska många lärare inte är helt 

hemmastadda vid datorerna, vilket kan förklaras med att de inte hade tillgång till det i lika stor 

utsträckning när de själva växte upp, och/eller att utvecklingen av datorer gått framåt oerhört, 

och nu måste de lära sig att hantera datorerna, något som de flesta elever redan är bekväma 

med. 

Duncan Grey beskriver det lite närmare, när han säger att �If you lack confidence in your own 

computer skills you will function less well in a stressful classroom situation. Many teachers 

find teaching more stressful in a computer room than in a more conventional classroom� 

(Grey 1999:17) 

Ett av problemen, som skulle kunna inträffa vid en mer datorcentrerad undervisning, är att det 

inte skulle hjälpa undervisningen speciellt mycket. Det är inte helt ovanligt att elever inte tar 

tillvara på sina tillfällen vid datorerna. Istället för att uträtta något kreativt och arbeta effektivt 

och intensivt med textläsning kopplat till skolan, uträttar man ärenden som mer kan tillskrivas 
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fritiden, dvs. det blir mer Lunarstorm och MSN än när och varför Brasilien blev en 

portugisisk koloni. 

Man skulle också kunna tänka sig att argument för en mer datorcentrerad undervisning skulle 

vara problemfyllt på det sätt, som Pedersen menade att det skulle vara svårt att verkligen 

kunna påvisa vilka positiva effekter som finns med att använda sig av textläsning på Internet i 

skolan. (Pedersen 1998:52) 

Svensson (2008) är också inne på det här, när han visar på att ett empiriskt underlag för att 

kunna hävda att, de positiva faktorerna med datorstödd inlärning är ganska begränsat. För att 

kunna finna underlag för att antingen falsifiera eller verifiera detta, behöver man mer tid för 

att kunna förstå vad just datoriseringen har betytt för undervisningen. (Svensson 2008:44) 

I utbildningssyfte och kunskapsbildning finns det också de som hävdar att 

kommunikationsverktyg och olika webbplatser inte ger eleverna eller användarna någon 

relevant kunskap, som de kan ha nytta av i skolan. Olin-Scheller nämnde i sin avhandling att 

hon inte väljer att fokusera på Lunarstorm eller MSN, då den huvudsakliga aktiviteten kring 

dessa textläsningar handlar om att skriva egna inlägg och kommentera andras gästböcker, 

samt att använda sig av chatfunktionerna (Olin-Scheller 2006: 173),  

Det finns andra aspekter att ta in i resonemanget, och då tänker jag på anonymiteten. Även om 

Lunarstorm till största del är en samlingsplats för ungdomar, finns det också en baksida, då 

risken finns att bakom en användare döljer sig någon helt annan. Lärare kan inte ha full koll 

på vem eleverna skriver med, eller vad de skriver. På Internet kan användarna utan några 

nämnvärda problem dölja sin egentliga identitet och därmed kan de användarna kritisera och 

förstöra för tonåringarna (Greczanik 2007: 27). Kränkningar på Internet blir offentliga, och 

dessa kränkningar blir mer synliggjorda och tydliga för den som får motta det. Då det också är 

anonymt, blir problemet väldigt komplext att hantera (Greczanik 2007: 31) 

Datorcentrerad undervisning för också med sig en del störningsmoment. Sätter man eleverna 

vid en dator, blir det likt en hel vetenskap. Det finns otroligt många faktorer som kan störa vid 

datorerna, t.ex. sidor de bara måste besöka och communityn de måste besöka. Med penna och 

papper vid en skolbänk i ett klassrum, så eliminerar man många riskfaktorer som finns med 

datorstödd undervisning och man kan få bättre koll på hur eleverna sköter sig och också 

kunna hjälpa dem bättre. 
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5.1. Lösningar och motargument 

Självklart finns det argument och lösningar på hur man ska motverka olika problem som kan 

uppstå. Att lärare kan känna sig obekväma med datorer, som Duncan Grey var inne på, kan 

också få sin lösning, en ganska uppenbar lösning också enligt samma Grey, som säger att 

�practice makes perfect and constant practice brings a familiarity which leads to confidence� 

(1999:18). Givetvis kan datorkunskap ta tid att lära sig, om du inte är bekväm med det sen 

tidigare, men att man som lärare införskaffar en dator för personligt bruk tjänar man på som 

yrkesutövare. Dels kan man vara behjälplig i en mer datorcentrerad undervisning, dels har 

man också fler möjligheter att kunna utveckla och förbättra sin undervisning och på så sätt 

också sporra och utveckla eleverna. 

6. Slutsatser 

Enkäten gav blandade svar, där texttyperna fördelades ganska olika. En hel del spenderade 

dock tiden med kommunikationsverktyg och platser som MSN Messenger och Lunarstorm, 

även om en majoritet, närmare bestämt 60 %, sa att ovannämnda exempel eller liknande 

platser inte används mer än högst 60 minuter per dag. Kommunikation som de menar ger dem 

kunskaper. Dels genom att de använder sig av interna skrivkoder och förkortningar, som är en 

del av det svenska språkets utveckling. Dels genom att de tränar sig på att läsa och förstå 

sammanhang och budskap i kommunikationen. Majoriteten kände att de blivit bättre på att 

söka rätt på relevant och önskvärd information med hjälp av sina Internettexter. Visserligen 

kan man inte då utesluta någon positiv och utvecklande faktor, eftersom alla på sätt och vis 

hänger ihop, men det var ändå det dominerande svarsalternativet.  

Både Greczanik (2007:09) och Svensson (2008:100) har lyft fram bloggarna och att det 

medför positiva faktorer, men man bör försöka förhålla sig kritiskt till det, eftersom det gäller 

att man får eleverna att verkligen engagera sig i skrivandet och göra det noggrant och 

utförligt. Att recensera en bok med att skriva �Den var bra, jag rekommenderar den� är 

knappast utförligt och givande för den som vill ha boktips, utan här krävs det engagemang 

från båda håll, både från elevernas sida, men också från läraren som ska vara drivkraften och 

kunna inspirera eleverna att skriva. 

Mycket av det jag skrivit kan förvisso ses som en romantiserad bild av elevernas textvanor, att 

jag till stora delar bara ser fördelar med elevernas textläsning på Internet. Jag förhåller mig 
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dock till att alla former av textvanor inte per automatik medför fördelar, och att man också 

inte ska tillgodose alla elevers önskemål.  

Den statistik jag fått fram talar inte bara om vad som är vanligast bland eleverna i årskurs nio 

gällande textläsningar på Internet. Den ger också liv åt bilden att det är ganska varierande 

texttyper och sidor som de tar del av, och att försöka ta tillvara på de olika formerna för att 

tillfredsställa de olika individerna är inte bara en omöjlighet, utan också fel väg att gå.  

Sidor som det fria uppslagsverket Wikipedia har varit många elevers bästa källa när de söker 

information om författare, land, krig m.m., men vad de inte tänker på, är att artikeln de tagit 

del av har någon annan suttit och skrivit ihop. Wikipedia blir mer som lekmannens 

uppslagsverk, till skillnad från Nationalencyklopedin som författats av experter. Det kan 

förvisso vara tänkbart att man jämför Nationalencyklopedin med Wikipedia när man tränar 

sig i källkritik, men att låta dem nyttja Wikipedia helt fritt tror jag knappast gynnar dem och 

deras kunskapsutveckling. 

Internet för med sig en del fördelar, som att det är lättillgängligt, spänner över alla möjliga 

teman och områden, och att användarna kan tillgodose deras tänkbara behov och intressen, 

som t.ex. Lunarstorm, Google och Aftonbladet. Internet för dock med sig nackdelar, som 

svarar mot fördelarna. Att det mesta går att finna på Internet är inte bara positivt. Mycket 

olämplig och obehaglig information återfinns också på Internet, såsom våld, pornografi, 

nazistisk och rasistisk propaganda. Anonymiteten kan också vara skadligt, eftersom det är lätt 

att uttrycka sig nedlåtande, hotfullt och kränkande gentemot andra. 

Att skolan inte kan, eller bör, tillgodose vart och ett av elevernas önskemål har jag klargjort 

tidigare, men jag vill samtidigt inte avråda från att låta elevernas textläsning på Internet 

förringas. Jag är medveten om att både lärare och föräldrar kan ha det problematiskt att se 

fördelar med Lunarstorm, onlinespel och MSN Messenger, men dessa former kan vara 

utvecklande för eleverna, att de kan lära sig olika sätt att kommunicera, skrivregler och 

normer, samt att också lära sig om etik och moral.  

Läsningen av texterna på Internet utgör en stor del av elevernas vardag, och personalen på 

skolan bör hålla sig uppdaterade kring vad för typ av texter som dominerar bland eleverna, 

och försöka finna tänkbara arbetsområden med dem. Det vore annars fel av skolans personal 

att inte hålla sig uppdaterade och undersöka de dominerande och omtalade webbplatserna, för 
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att se om dessa sidor också går att använda i en undervisningssituation, eftersom de tar upp en 

stor del av elevernas tid, både på och utanför skoltid. Att avsätta tid för att fortbilda lärarna 

kring populära webbplatser och textläsningen på Internet i allmänhet, tror jag skulle gynna 

lärarna i sitt yrkesutövande, så att de är uppdaterade på vad för typer av webbplatser som 

dominerar hos eleverna. 

Det må vara en utopi att lyfta fram elevernas fria textval och att de kan användas i 

undervisningen med positivt gensvar, men jag tror inte att vi ska bortse från dem. Genom 

vägar som dialog med elever, och att man som vuxen sätter sig in i vad det är för typ av texter 

de verkligen tar del av, så kan man på något sätt hitta en bra undervisningsform, där elevens 

texter räknas som ett sätt att lära och att man hittar undervisningsmodeller där dessa texter 

spelar roll, oavsett om den rollen är dominerande eller bara nämns i förbifarten. 

Som lärare ska man inte se hinder, man ska se möjligheter, och att då kunna få in Lunarstorm 

i ett klassrum är inte helt otänkbart och poänglöst, om man gör det på ett bra sätt och kopplar 

det till ett relevant tema. Finner man en användbar modell med detta, så tror jag att man 

skapar en inspirerande miljö för eleverna att utvecklas i och man får säkerligen också positivt 

gensvar från dem, att de brinner för att jobba med detta. Med en ny dag följer nya möjligheter 

och med en relevant, kreativ och inspirerande arbetsmodell kring textläsningen på Internet 

kan man skapa en trevlig och utvecklande atmosfär för eleverna. 

Sidor eller program som Lunarstorm, MSN Messenger och Youtube fyller sin funktion 

utanför skoltid för eleverna, och jag anser att man som lärare försöker hålla sig uppdaterad 

kring dem och se hur man kan applicera dem innanför skolans väggar. Kanske vore detta 

något att ta upp och diskutera på de olika lärarutbildningarna i Sverige? 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

Litteraturförteckning 

Glissov, Peter m.fl. Chips with everything: Personal Attributes of heavy computer users. 
Educational Studies. Vol.20. No.3. 1994 

Greczanik, Lisa. Bloggen möter undervisningen: konkreta metodiska tips. Stockholm: 2007 

Grey, Duncan. The Internet in School. London, New York. 1999 

Haggis, Paul. Crash. Lions Gate Entertainment och Bob Yari Productions. USA:2004 

Heith, Anne. Texter, medier och kontexter: Introduktion till textanalys i svenskundervisningen 

på grundskolan och i gymnasiet. Lund, Studentlitteratur: 2006 

Ilshammar, Lars. Offentlighetens nya rum: Teknik och politik i Sverige 1969-1999. Örebro: 

2002 

Jedeskog, Gunilla. Datorer, IT och en förändrad skola.  Lund, Studentlitteratur: 1998 

Marcinkiewicz, H.R. Computers and teachers: Factors Influencing Computer use in the 

Classroom. Journal of research on Computing in Education. Vol.26. No.2. Winter. 1993-1994 

Olin-Scheller, Christina. Mellan Dante och Big Brother. En studie om gymnasieelevers 

textvärldar. Karlstad: 2006 

Papert, Seymour. Hur gör giraffen när den sover: Skolan, datorn och kunskapsprocessen. 

Göteborg: 1995 

Pedersen, Jens. Informationstekniken i skolan � en forskningsöversikt. Statens skolverk, 

Stockholm:1998 

Svensson, Patrik. Språkutbildning i en digital värld: Informationsteknik, kommunikation och 

lärande. Stockholm:2008 



26 

 

Tydén, Thomas och Thelin, Annika Andræ. Tankar om lärande och IT � En 

forskningsöversikt. Skolverket, Stockholm: 2000 

Wachovski, Larry & Andy. The Matrix. Warner Bros. Entertainment och Village Roadshow 

Pictures. USA: 1999 

Internetkällor 

SCB, Privatpersoners användning av datorer och Internet. 2008 

http://www.diu.se/nr3-03/nr3-03.asp?artikel=s22 � Bosse Andersson, hämtat 14/05-09 

http://www.skolverket.se � LPO-94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

Elevenkät 

Hej. Jag heter Dennis Nilsson, och jag läser till gymnasielärare i svenska och psykologi på 

Karlstad Universitet. I svenska skriver jag en uppsats om vad eleverna läser för texter på 

internet, och hur den har betydelse för deras kunskapsutveckling i svenskämnet. Jag skulle 

vilja att ni besvarade denna enkät åt mig, som helt enkelt handlar om hur mycket tid ni 

spenderar med olika texter per dag, och hur ni anser att dessa texter har betydelse för er 

kunskapsinlärning i svenskämnet. 

1. Hur mycket tid per dag lägger du på att läsa eller använda olika texter på 

Internet? Välj mellan olika tidsintervaller och markera varje alternativ med en 

siffra som motsvarar den tid du spenderar med olika texter varje dag..  

1: 0-30 minuter per dag 

2. 30-60 minuter per dag 

3. 1-2 timmar per dag 

4. 2-4 timmar per dagen 

5. 4 timmar eller mer. 

 

Kommunikation       ___________ 

(t.ex. Lunarstorm, MSN Messenger, Facebook m.m.) 

Informationssökning     ___________ 

(t.ex. Wikipedia, Eniro, Google, Nationalencyklopedin m.m.) 

Skriva eller läsa     ___________ 

(T.ex. Blogga eller läsa bloggar, tidningar, noveller, poesi m.m.) 

Underhållning     ___________ 

(T.ex. Youtube, Hamsterpaj.net, Frågesporter m.m.) 
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2. Vad styr dina Internetvanor? Markera med ett eller flera kryss på de alternativ 

du känner stämmer bäst överens.  Det behöver alltså inte bara vara ett alternativ 

som stämmer bäst överens, det kan vara flera alternativ som passar in! 

 

Vänner har tipsat mig om texterna ___ 

Jag tycker att det är intressant/ är intresserad av det __ 

Jag behöver finna information till skolarbeten___ 

Jag vill prata med mina vänner och internetkompisar___ 

 

3. Är det någon skillnad på din användning av internet på fritiden och 

användningen i samband med skolan? Markera med ett kryss för det som 

stämmer bäst överens. 

Det är ingen skillnad, jag använder internet lika mycket för skolan och för fritiden___ 

Jag använder Internet mer för fritiden än för skolarbeten____ 

Jag använder internet mer för skolarbeten, än för fritiden____ 

 

 

4. Vilken betydelse tycker du att dina Internettexter har för din 

kunskapsutveckling? Markera med ett eller flera kryss på det som stämmer bäst 

överens. 

Jag blir en bättre läsare____ 

Jag blir en bättre skribent___ 

Jag blir bättre på att granska källor kritiskt___ 

Jag blir bättre på att finna bra information för det jag söker efter____ 

Jag förbättrar mitt ordförråd____ 

 

5. Vad tycker du att din användning av Internet skulle kunna bidra till 

undervisningen i skolan? Markera med ett eller flera kryss på det som stämmer 
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bäst överens. 

Kunna granska och jämföra olika källor gällande information____ 

Kunna skapa och använda rörliga bilder och film kopplat till 

svenskundervisningen____ 

Använda en blogg för att recensera böcker ni läst_____ 

Använda frågesporter på Internet för att träna sin allmänna kunskap___ 

Kunna söka effektivt efter information ____ 

 

 

Tack för er medverkan! 
Med vänliga hälsningar. 
Dennis Nilsson 

Slutord 

Jag vill tacka Michael Tengberg för en oerhört nyttig handledning, konstruktiv feedback och 

all hjälp under tidens gång. Jag vill också rikta min tacksamhet till Hammarlundens skola 7-9, 

ett tack till alla elever som besvarade enkäten och ett stort tack till all personal som tog sig 

tiden att få enkäten besvarad. 


