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I en allt större utsträckning brer internet ut sig och det är viktigt fundera över vad 
detta betyder för skolan. Detta arbetes syfte har varit att få en förståelse om lärares 
uppfattning om internets roll i skolan. Via fokusgrupper har lärares resonemang om 
hur och varför internet ska användas i skolan insamlats. Resultatet innebar ett 
ointresse från lärarnas sida för allmänna riktlinjer men istället kunde de se många 
användningsområden för internet i skolan. Dessa användningsområden visade på en 
bred pedagogisk grund med koppling till både Piaget, Dewey och Vygotsky. Slutsatser 
som kan dras av studien är att det lärarna har tagit till sig vad internet haft för 
konsekvenser och funnit många användningsområden för internet i undervisningen. 
Dock finns det ett fortsatt behov av diskussion, analys och omstrukturering av de 
följder för skolan som internet har fört med sig.  
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1. PROBLEMBAKGRUND 
 

Vi lever i en tid där all världens information finns närmare än någonsin. Den infor-
mation som finns tillgänglig på nätet sträcker sig långt längre än alla skolböcker i 
världen. Nätets i mångt och mycket fria konstruktion ger oss alla tillgång till det allra 
mesta av denna information. Redan i den nuvarande läroplanen för gymnasiet (Skol-
verket 2006) som kom 1994 tog man till sig av att informationstakten och medie-
landskapet hade påbörjat en kraftig förändring och i den kan vi läsa:  

Eleverna ska också kunna 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. 

Idag har de ungdomar som går i skolan växt upp och nätets närvaro är konstant och 
naturlig för dem. I SCB:s (2010) senaste undersökning av svenskarnas nätvanor pre-
senteras bland annat internets tillgänglighet och användning. Undersökningen visade 
att 89,5 % av svenskarna (16-74 år) hade tillgång till internet i hemmen, vilket kan 
jämföras med den yngsta åldergruppen (16-24år) som hade en ännu högre tillgäng-
lighet med 97,5 %. Vidare visar det sig att 73 % av hela befolkningen använder inter-
net så gott som varje dag, jämfört med 87 % för 16-24-åringarna.  Noterbart är också 
att noll procent av den yngsta åldersgruppen aldrig hade använt internet, att jämföras 
med 38 % för 65-74-åringarna. Dessutom konstateras det i undersökningen att nät-
vanorna är vanligare ju högre utbildningsnivå man har. Internetanvändning så gott 
som varje dag var för de med förgymnasiala studier 56 %, för de med gymnasiala 
studier 73,5% samt för de med eftergymnasiala studier 85,5%.  

Klart står att konstatera att nätet får ett allt mer framträdande roll i våra liv och så lär 
det förblir enligt professor Bo Dahlbom: (Binero, 2009) 

Skola och sjukvård är de samhällsområden som mest kraftfullt stått 
emot Internet, men nu verkar motståndet vika – tydligare i skolan än i 
vården… Om 10 år kommer bärbara datorer och mobiltelefoner med 
ständig uppkoppling till Internet att vara det självklara arbetsredskapet 
i skola och högskola. På samma sätt som böckerna en gång innebar nya 
möjligheter för skolan, kommer Internet att göra det. 

Redan idag är nätet ett givet inslag på många skolor och under 2011 beräknas en 
tredjedel av landets kommuner gå in i En-till-En projekt, där varje elev får en egen 
dator. Detta för att navigera sig i det kunskapshav som internet utgör, under 2009 
uppgick den totala volymen av digital information på nätet till 800 miljarder mega-
byte, motsvarande 707 miljarder av Stieg Larssons millenniumtrilogi. (Kroksmark, 
2011) Internets plats i skolan känns således vara ett område som är värt att reflektera 
över.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Arbetets syfte är att få en förståelse om lärares uppfattning om internets roll gällande 
lärande och undervisning i skolan. Detta syfte leder ner till kärnan i arbetet det vill 
säga arbetets frågeställning, som lyder: 

- Hur och varför ska internet användas i skolan anser lärare? 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I denna del av uppsatsen behandlas i tur och ordning generella pedagogiska teorier, 
de svenska styrdokumenten och specifik forskning på ämnet om internets betydelse 
för skolan. Nedan ser ni en illustration av hur denna referensram snävs av med 
utgångspunkt i klassiska pedagogiska teorier mot mer och mer specifik forskning om 
internet i skolan, via läroplanen.  

 

 

Figur 1: Egen illustration av den teoretiska referensramens innehåll 

 
Avslutningsvis placeras huvuddragen i det presenterade kunskapsstoffet in i en 
matris som sammanfattar den teoretiska referensramen. Detta görs utifrån nyckelord 
som identifieras och markeras med fet stil för att de ska synliggöras.  

3.1 Pedagogiska teorier 
Här följer tre perspektiv, som alla haft stor betydelse för svensk skolas syn på 
pedagogisk praktik och lärande. 

3.1.1 Konstruktivistiskt perspektiv: Intellektets betydelse 
Det första perspektivet som arbetet behandlar är konstruktivismen, vilken betonar 
den enskilda individens intellekt, menar Andersson (2001). 

Konstruktivismens fader är Jean Piaget, en man som framförallt intresserade sig för 
hur kunskaper bildas. Grunden till Piagets tänkande byggs på att våra psykologiska 
strukturer eller scheman är organiserade i mönster. Hur dessa har organiserat sig 
skiljs åt beroende på vilka erfarenheter individen har. Detta gav upphov till Piagets 
indelning i olika stadier, dessa olika utvecklingsnivåer har skilda sätt att förhålla sig 
till omvärlden. I det sista av dessa stadier, de formella operationernas stadium, kan 

Pedagogiska teorier

Lpf 94

Argument för dator i skolan

Effekter av medievärlden

Effekter för skolan

Lärares digitala kompetens
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individen tänka hypotetiskt och genomföra abstrakta logiska resonemang. Barnet är 
inte längre lika beroende av vad de ser och hör för att kunna dra slutsatser om sin 
omvärld. (Säljö, 2000) 

Piaget menar, enligt Bengt-Erik Andersson (2001), att människan har en medfödd 
och given förutsättning för tänkande och intellekt, som kallas ratio. Omgivningen 
finns utanför individen och det är upp till individen att ta till sig denna och själv, med 
hjälp av sitt ratio, utforska hur omgivningen ser ut. Det är i grund och botten den 
egna aktiviteten och resonerande som får en individ att lära sig något.   

En grundläggande tankemodell hos Piaget är hur individen tar till sig ny information 
och organiserar detta i sina scheman. Utgångspunkten i denna modell är att 
individen är i balans och förstår alla saker, ingenting är förvirrande. En obalans 
skapas när ett nytt koncept eller idé presenteras och individen och dess intellekt 
måste anpassa sig till denna nya erfarenhet av verkligheten. Denna anpassning, eller 
adaption, kan ske på två sätt. (Andersson, 2001) 

1. Den första möjligheten är Individen försöker att 
assimilera den nya erfarenheten in i redan existerande 
kunskaper, i dennes scheman. Individen försöker med 
andra ord att få denna nya information att passa in med 
annan redan existerande och organiserad kunskap. Lyckas 
man med detta når man återigen balans.  

 

2. Om den nya informationen inte 
riktigt passar in på existerande kun-
skap måste antingen det existerand-
e schemat ändras för att få den nya 
kunskapen att passa in eller skapa 
ett nytt schema för denna nya kun-
skap, denna process kallas ackom-
modation.  

I mångt och mycket kan anpass-
ningen av det egna intellektet som 
sker i de två exemplen ovan karak-
täriseras som hur man som individ 
tar in verkligheten in i sitt eget tän-
kande och organiserar sina 
scheman av hur verkligheten med 
hjälp av resonemang och sitt 
intellekt.  

De arbetssätt som förordas av konstruktivister är ett elevaktivt arbete som är vänt 
mot det egna tänkandet genom att till exempel upptäcka saker på egen hand, arbeta 
laborativt, styras av sin egen nyfikenhet och förstå till skillnad mot att memorera. 
Barnens autonomi betonas starkt och betydelsen av social och kulturell bakgrund 
tonas ned kraftigt. (Andersson, 2001) 

Balans

Nytt 
koncept

Assimilering

Balans

Nytt koncept

Misslyckad 
assimilering

Ackommodation

Figur 2: Egen illustration av assimilering av kunskap 

 
Figur 3: Egen illustration av ackomodation av kunskap 
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3.1.2 Progressivt perspektiv: Handlingens betydelse 
Amerikanen John Dewey liknar Piaget i att han i mångt och mycket sätter individen i 
centrum, men hur de gör det skiljer sig kraftigt åt menar Bengt-Erik Andersson 
(2001) När Piaget sätter tron till den enskildes intellekt, sätter istället Dewey tron till 
individens handlingskraft. Det de flesta av oss associerar med Dewey är just hans 
devis: ”Learning by doing”  

Mycket av Deweys tro på individens handling som väg till lärande byggs till stor del 
av hur han ser på samhället. För Dewey är kärnan i samhällslivet demokratin, i vilket 
skolan har en stor roll att spela, vilket kan illustreras med följande citat:  

Jag tror det är livet i gruppen som skall styra barnet i dess arbete. Jag 
tror att under nuvarande förhållanden kommer alltför mycket av 
stimulansen och styrningen från läraren, därför att man försummat 
idén om skolan som en form av samhällsliv. (Andersson 2001, s48) 

Kärnan i ovan förda resonemang är att individen är en del av en grupp, en del av ett 
samhälle. Det är viktigt att man får individen aktiv gentemot resterande delar av 
samhället. Dock är den enskilda individens liv utgångspunkten för lärandet, genom 
sina tidigare erfarenheter.    

För samtliga skolämnen är det viktigt att de kopplas till barnens erfa-
renheter. Ämneskunskaperna skall vara ett redskap för att förstå verk-
ligheten Därför är barnets eget handlande en mycket viktig komponent 
i utbildningen. Det är genom det egna handlandet som barnet skapar 
föreställningar och begrepp om verkligheten. (Andersson 2001, s49) 

Dewey anser att det bästa sättet att som pedagog jobba är att låta eleven vara aktiv, 
själv pröva och experimentera. Dock ska inte enbart elevens intresse få välja väg, utan 
läraren ska hjälpa eleven att bredda sina intressen. Det handlar om att låta eleven 
komma till tals och att genom att göra sin röst hörd kunna påverka det omgivande 
samhället. (Andersson, 2001) 

3.1.3 Socio-kulturellt perspektiv: Kommunikationens betydelse 
I ett socio-kulturellt perspektiv på lärande så har kommunikation en central roll då 
man anser att individen kan förstå verkligheten i samspel med sin omgivning. 

Den främsta förespråkaren för det socio-kulturella perspektivet är Lev Vygotsky, som 
först och främst intresserade sig för vilket stöd barn får och behöver av de vuxna som 
finns i barnets närhet.  Således en tydlig skillnad mot Piaget och Konstruktivismen 
och deras betoning av barnens intresse som utgångspunkt att jämföra med det socio-
kulturellas fokus på barnets stöd att förstå sin omvärld. (Andersson, 2001) 

Det blir enligt Andersson (2001), i detta perspektiv, inte samma fokus på den en-
skilda individens aktivitet i relation till omvärlden. Istället menar man att vår om-
värld tolkas utifrån gemensamma och kollektiva tolkningar och traditioner. Med 
andra ord förstås vår omvärld genom det sammanhang vi befinner oss i. 

Överföringen av kunskap sker genom att omvärlden är förtolkad åt individen, en pro-
cess som också kallas mediering. Det kan till exempel ske genom att barn leker och på 
detta vis lär sig vad som är accepterat. I lek och annat samspel blir individen medve-
ten om hur verkligheten ska beskrivas, och hur man ska agera i den. Vi lär oss med 
andra ord av vår omvärld genom att vara i den och ta till oss hur omvärlden agerar 
mot oss. (Andersson, 2001) 
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Människan kan också till skillnad från andra arter använda sig av egna skapade 
verktyg för att förstå sin omvärld. Det kan röra sig om allt från olika tekniska uppfin-
ningar så som en termometer, liksom lika gärna en av människan skapad modell för 
att förstå ett visst fenomen så som till exempel den skala som Anders Celsius hittade 
på för att förstå omvärlden. Dessa verktyg kallas artefakter. (Andersson, 2001)  

En av de mest centrala aspekterna inom ett socio-kulturellt perspektiv är använd-
ningen av språk och kommunikation. För att förstå språkets roll kan följande indel-
ning vara nyttig: (Andersson, 2001) 

1. Språkets utpekande funktion, det vill säga hur språket med hjälp av andra 
människor beskrivning av ett visst begrepp ger oss en förtolkning och ett fokus 
på objektet. Vygotsky kallar detta den indikativa funktionen. Med hjälp av 
språket kan vi uppmärksamma andra människor på något som vi vill att de 
riktar deras uppmärksamhet mot. Om någon säger: ”Titta solen!” så fäster vi 
omedelbart blicken mot himlen. Alltså har språket en utpekande funktion. 
Vidare så kan språket också göra oss oberoende av vår absoluta närhet som 
gör att vi kan samtala om annat som inte finns närvarande.   

2. Språket har även en semantisk funktion, i att alla ord vi använder oss av 
refererar till en viss betydelse. Dock är det så att ett ord kan bära flera ord i 
olika sammanhang. . Ett exempel kan vara hur ordet affär kan betyda en sak i 
ett samtal mellan två verkställande direktörer och något helt annat när ordet 
används på nöjessidorna i en kvällstidning. Dessutom påpekas det att språket 
är fyllt av värderingar och att vi sällan kan urskilja dessa. Vygotsky gjorde 
därför en åtskillnad mellan ’sense’ och ’meaning’. Med ’Sense’ menas betydel-
sen ett ord avses ha i ett visst konkret exempel medan ’meaning’ snarare här-
rör den lexikala, officiella betydelsen av ordet.  

3. Utöver i vilket sammanhang det används, som vi sett ovan i den semantiska 
funktionen, menar Vygotsky att ett ord kan skifta i betydelse också beroende 
på hur det används. Språk är inte bara ett sätt att referera till olika objekt men 
också ett sätt att kunna få andra att göra saker, således har språk en retorisk 
funktion. Ett par ord kan uttrycka olika saker, vilket kan förklaras om vi tittar 
på om någon säger: ”Du, det snöar!”, vilket kan ha många betydelser. En 
Vasaloppsarrangör som säger denna fras till en kollega en vecka innan loppet 
ska hållas gör det för att uttrycka en känsla av lättnad. I jämförelse med det 
kan samma fras uppfattas med en portion av irritation när en fyrabarns-
förälder tilltalar sin partner efter att precis fått på barnen deras kläder. I 
samma familj skulle ett av barnen kunna utbrista i samma fras men med 
eufori i rösten. Dessa tre exempel visar på ur samma fras kan uttrycka helt 
skilda saker, det är helt beroende på vad vi vill ha sagt med det som vi har sagt.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att språk, samtidigt som det har en utpekande 
funktion, också bär olika betydelser i beroende i vilket sammanhang respektive i 
vilket syfte det används. Följaktligen gör man inom det socio-kulturellt perspektivet 
också en viktig distinktion mellan språk som ett universellt system (som konstrukti-
vister ser på språk) och kommunikation. Kommunikation betyder i detta samman-
hang den aktivitet som människor ägnar sig åt, i vilket språk är en viktig del. Kom-
munikationen är kanske den viktigaste komponenten i ett socio-kulturellt perspektiv, 
eller som Säljö (2000, s 88) uttrycker det: ”Att lära sig att kommunicera är därför 
att bli en socio-kulturell varelse.” I ett socio-kulturellt perspektiv finns det ett tydligt 
samband mellan kommunikation och tänkande.  



  
 

 

7 

Det är också så att inom specifika områden så utvecklas egna referensramar för hur 
saker ska vara och följaktligen också gemensamma tolkningar och beskrivningar av 
händelser. För en oinvigd kan till exempel referatet från en ishockeymatch vara svår-
begripligt på samma sätt som de allra flesta skulle ha svårt att hänga med i en 
diskussion mellan två kirurger.  

I ett socio-kulturellt perspektiv finns det ett tydligt samband mellan kommunikation 
och tänkande. Vygotsky såg en stor skillnad mellan vad en individ kan åstadkomma 
på egen hand och vid handledning. Denna handledning kan bestå i att dela in pro-
blemet i mindre delar eller tydliggöra vad som ska göras. Efter hand kommer indivi-
den behöva mindre och mindre handledning för att till slut kunna stå på egna ben 
och lösa problem på egen hand. Alla handlingar som syftar till inlärning måste 
kopplas till sitt sammanhang och verksamheter.   

3.2 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 
I detta avsnitt kommer jag att presentera gymnasieskolans läroplan och har valt ut ett 
antal nyckelord ur denna som känns särskilt aktuella för studiens fokus. Dessa 
nyckelord fetmarkeras och förklaras utifrån hur denna uppsats förstår dessa begrepp.  
I slutet på teoriavsnittet användas nyckelorden i en egen modell.  

I läroplanen för gymnasieskolan, Lpf94, (Skolverket, 2006) ses skolan som en del av 
samhället i stort, som en del av många delar i ett svårnavigerat system. Det läro-
planen poängterar är att den omvärld eleverna står inför är svår att förstå och med en 
oviss framtid. Följaktligen måste skolan förhålla sig till den och på något sätt bjuda in 
omvärlden in i skolans verksamhet.  

En del av denna analys består i hur man ser hur takten i spridning av information och 
förändring har ökat kraftigt.  Läroplanen tar upp denna förändring samt presenterar 
hur eleverna och därmed också skolan ska förhålla sig till detta, i citatet som följer: 

Eleverna ska också kunna 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. (Skolverket, 2006) 

Det som blir tydligt i detta citat, är att läroplanen identifierar två egenskaper som 
eleverna måste få med sig från skolan som en reaktion på informationssamhällets 
verkan. Dels ska eleverna bli duktiga på att hitta och ta till sig ny kunskap och dels 
krävs det också ett kritiskt tänkande. Det är viktigt att betona att även om dessa två 
egenskaper är nära sammankopplade så finns det en vinst i att särskilja dem åt, vilket 
detta arbete kommer att göra. Den första egenskapen som denna studie identifierar 
som ett nyckelbegrepp och fortsättningsvis kommer att kalla Tillgodogörande av 
ny kunskap, kan man dela in i tre steg.   

1. Förstå sin samtid/omvärld och kunna hitta i den.  

2. Identifiera förändringar i samtiden/omvärlden och därmed ”finna ny 
kunskap”. 

3. Ta till sig denna förändring i sin förståelse av samtiden/omvärlden.  

Dessa tre steg hänger naturligt ihop och har ett tydligt cirkulär livscykel, det vill säga 
när man i tur och ordning har klarat av steg ett, två och tre är man tillbaka på steg ett. 
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Denna process tar aldrig slut, vi måste hela tiden förhålla oss vår omvärld. Kunskap 
är med andra ord beroende på andra kunskaper.  

Det andra nyckelbegreppet som identifieras, kritiskt tänkande, är svår att integ-
rera i den Tillgodogörande av ny kunskap utan bör nog snarare ses som en ständigt 
pågående process. Kritiskt tänkande består i grunden av att i insamlandet, bearbe-
tandet och analyserandet av information förhålla sig frågandes till om denna infor-
mation kan litas på. Först efter man fått ett jakande svar till om informationen är på-
litlig kan den anses vara kunskap. Det handlar dels om att kunna särskilja vad som är 
ett påstående och kan vara sant eller falskt och vad som är en värdering, samt dels i 
vilket syfte informationen har valts ut och presenteras.  

Vidare ägnar också läroplanen utrymme åt att förklara hur skolan som helhet bör 
förhålla sig till sin omvärld i sin samtid. Skolan kan som viktig samhällsfunktion inte 
isolera sig utan har istället ett behov av omvärlden, att bjuda in övriga samhället 
in skolans värld, vilket illustreras i citatet nedan:  

Skolan kan inte själv förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer 
att behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade be-
tingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Därvid ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i 
det omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. 
Den värld eleven möter i skolan och det arbete eleven deltar i ska för-
bereda för livet efter skolan. (Skolverket, 2006) 

Detta kan förstås som att skolan och de traditionella medel som man använder sig av 
inte är tillräckliga. Det krävs mer kontakt med omvärlden för att eleverna ska tillgo-
doräkna sig de kunskaper som behövs för sitt kommande arbetsliv och framtid. 
Vidare är tolkningen att skolan inte kan binda sig inåt och isolera sig från övriga 
samhället mycket möjlig att göra. Det är inte längre tillräckligt att studera enskilda 
fenomen i för skolan producerat material och med metoder som håller eleverna kvar i 
skolan, utan kontakter utanför skolan är essentiella. Det gäller för skolledare, lärare 
och övrig skolpersonal att organisera verksamheten så att man får en naturlig kontakt 
med näringsliv, samhälleliga institutioner och organisationer i samhället. Att få 
denna naturliga kontakt bör ingå i de artefakter och också i de arbetssätt som skolan 
använder sig av.  

Det kanske viktigaste som läroplanen visar på är att det är skolans uppgift att skapa 
ramar och möjligheter för eleverna att få denna kontakt med världen utanför skolan.  

Synen på elevens delaktighet är en central del i Lpf94, vilket betonar att skolan har 
till uppgift att forma eleverna till drivkraftiga samhällsmedborgare. Detta kan illu-
streras med följande citat:  

Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla 
elevernas förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt deltaga i 
samhällslivet. (Skolverket, 2006) 

I detta korta citat är nyckelordet, demokrati. En förutsättning för demokratin är 
tron på människors lika värde och uppfattningen att alla har kapacitet att vara med i 
en gemensam beslutsprocess. Robert Dahl listar tre grundförutsättningar för en de-
mokrati: (Demokratiakademin, 2004) 

1. Att varje persons intresse förtjänar samma hänsyn.  
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2. Att alla själva bäst bestämmer vad som ligger i ens intresse.  

3. Om de två stegen ovan stämmer, så är de också förmögna att delta i samhällets 
gemensamma beslut.  

Med denna syn på eleven kan man också anta att läroplanens intention är att 
eleverna ska få med sig en vana att förhålla sig och deltaga i samhällets demokrati 
långt efter skolgången. Denna vana ska eleverna få med sig genom att det skapas en 
vilja att deltaga, utöver grundläggande kunskaper för att kunna deltaga.  

Läroplanen tar upp denna vilja att deltaga på flertalet andra stycken och parallellt 
med vilja att vara delaktig så lyfts initiativförmåga, ansvarstagande och pro-
blemlösning fram som nyckelord. Detta formuleras på följande vis: 

Eleverna ska i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar 
och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans 
med andra. (Skolverket, 2006) 

Utöver de tre nyckelord som presenterats ovan så betonas det också att eleven ska 
bemästra dessa egenskaper både i grupp och självständigt. Då det inte anges specifikt 
hur man bör arbeta för att till exempel låta eleven lösa problem får det antas gälla 
generellt och inte begränsat till vissa områden eller ämnen. Ett konkret exempel till 
ett område som eleven ska ta ansvar för anges dock i strävansmålen. I dessa står det 
bland annat att skolan ska sträva mot att varje elev ska ta ”personligt ansvar för sina 
studier och sin arbetsmiljö”. (Skolverket 2006) 

Elevens ansvar för sin egen studiesituation som poängterats ovan är också något som 
även fortsättningsvis ges tydligt utrymme i läroplanen. Andra strävansmål anger att 
skolan ska sträva mot att varje elev ”tar ansvar för sitt lärande och sina 
studieresultat” och faller inom ramen för det tidigare utkristalliserade nyckelbegrep-
pet ansvarstagande. (Skolverket 2006) 

Vidare ingår det också i detta ansvarstagande att skolan ska sträva mot att eleverna 
”kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 
kursplanerna”. För att eleven ska kunna ta detta ansvar åligger det lärarna att ge för-
utsättningar för detta genom att tydligt redovisa grunder för betygsättning, fortlö-
pande ge varje elev en bild av dennes starka sidor och var behov av utveckling finns 
samt hålla en dialog med hemmen om elevens kunskapsutveckling och situation i 
skolan. Utöver detta poängterar också läroplanen att rektor har särskilt ansvar att se 
till att ”föräldrar får insyn i elevernas skolgång”. (Skolverket 2006) 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de delar av läroplanen som lyfts fram ger 
en intressant inblick av hur synen på eleven är och hur eleven ska formas. Ur detta 
har sju stycken nyckelbegrepp urskiljts:  

 Tillgodogörande av ny kunskap 

 Kritiskt tänkande  

 Behov av omvärlden 

 Demokrati 

 Initiativförmåga (I grupp och enskilt) 
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 Problemlösning (I grupp och enskilt) 

 Ansvarstagande (I grupp och enskilt) 

Dessa sju begrepp är centrala i läroplanen och blir följaktligen också centrala i denna 
studie och i hur internets roll i skolan kan förstås. 

3.3 Aktuell forskning 
I detta avsnitt avser jag i tur och ordning behandla hur forskning beskriver och analy-
serar en rad aspekter. Först beskrivs de argument som vanligen lyfts fram för datorn 
och internet i skolan. Detta följs av en genomgång över vilka effekter informations-
samhället har haft generellt och specifikt för skolan. Återigen fetmarkeras vissa nyck-
elord eller fraser som kommer att användas i den egna modellen. Slutligen presente-
ras också en modell för vilka egenskaper som varje lärare måste besitta i en digitalise-
rad skola.  

3.3.1 Argument för datorn i skolan 
Argument för att investera i IT i svensk skola är enligt Jan Hylén (2010) främst 
följande fyra argument.  

1. Att det ur samhällsekonomisk synvinkel är viktigt med IT-kompetent arbets-
kraft.  

2. Att IT i skolan är ett sätt att skapa mindre skillnader mellan elever i tillgång till 
och därmed också kunskap om datorer och IT. 

3. Att det anses vara ett verktyg för att höja effektiviteten i lärandet.  
4. Att IT kan göra skolan mer flexibel och därmed höja kvaliteten i lärandet.  

Det första argumentet bygger på sambandet mellan en välutbildad arbetskraft och en 
ökad produktivitet och bättre konkurrensförmåga som bidrar till ett lands ekono-
miska välstånd. IT är något som har identifierats av bland annat EU, UNESCO och 
OECD som en nyckelkompetens på 2000-talet.  

Rättviseargumentet, som Hyléns (2010) argument nummer två kan kallas, har 
minskat i värde i och med att datorer och internetuppkoppling har blivit mer till-
gängligt. I jämförelse med andra länder är tillgången till internet i svenska hem 
mycket god.  Dock sägs fortfarande en tredjedel av svenskarna inte vara regelbundna 
internetanvändare. Bland dessa är vanliga socioekonomiska faktorer så som ålder, 
kön, utbildningsnivå och bostadsort avgörande. I och med detta kan det konstateras 
att en ny skiljelinje riskerar att uppstå mellan de som kan orientera sig på nätet, 
hantera informationsflödet, sovra, värdera, skydda sin personliga integritet och att 
göra sin röst hörd i det nya mediebruset gentemot de som inte kan det.  

När det gäller det tredje argumentet som Hylén (2010) kallar för effektivitetsargu-
mentet, är ett argument som det är lätt att hitta positivt samband mellan IT i skolan 
och goda studieresultat, med flera studier som ämnar påvisa detta. Samtidigt är det 
inte sällan som många av dessa studier har kritiserats för att kunna beläggas statis-
tiskt. Detta kan i sin tur bero på svårigheten att isolera effekten av IT-satsningar i 
skolan gentemot andra generella förändringar i samhället. Ett par studier lyfts dock 
fram av Hylén som visar på positiva resultat och är säkerställda statistiskt. Den första 
studien visar att IT-användning i hemmet gynnar skolprestationerna, i studien har 
matematik varit i fokus. Forskarna lyfter dock också fram att det finns ett samband 
mellan matematik, naturvetenskapliga ämnen och läsning, vilket torde betyda att 
även i dessa ämnen har IT-användning goda resultat. Även en annan studie visar 
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också ett positivt samband mellan IT-användning i hemmet och skolresultat. Det in-
tressantaste med denna studie är dock att det lyfts fram att det eventuellt kan finnas 
en tröskel för IT-användningen som måste nås innan de positiva resultaten kan 
skönjas. Hylén jämför detta med Sverige där eleverna använder IT hemma 13/h i 
veckan jämfört med endast 1/h i veckan i skolan. Möjligtvis kan denna stora skillnad 
förklara varför en del studier inte statistiskt kan påvisa de goda studieresultaten.  

Den tredje och sista studien som presenteras av Hylén (2010) är en undersökning 
som jämfört nätbaserad undervisning med vanlig undervisning (ansikte-mot-
ansikte). Det studien kommit fram till att det bästa sättet är inte något av dessa alter-
nativ utan en blandning av de så kallad Blended Learning. Pedros kritik av effektivi-
tetsargumentets användning, lyfts slutligen också fram av Hylén.  Förbättrade studie-
resultat i form av traditionella kunskaper kan förekomma menar han, samtidigt som 
han lyfter fram att satsningar på IT kan medföra positiva effekter på elever. Dock 
menar Pedro att frågan är felställd, vi bör istället för att fråga oss hur skolan kan bli 
mer effektiv fråga oss vilka nya teknikstödda metoder som kan underlätta och för-
bättra elevernas lärande. Det handlar bland annat om eleverna, oavsett om de har de 
tekniska kunskaperna, vet hur de kan nyttja tekniken för att maximera sitt lärande 
och sin egen utveckling.  

Det fjärde och sista argumentet som Hylén (2010) behandlar kallas katalysator-
argumentet. IT-satsningar har varit en grogrund för pedagogiska innovationer. Vid 
den svenska satsnigen på IT kallad IT i Skolan (ITiS), den hittills största satsningen i 
svensk skola, upplevde många lärare att samarbetet med kollegorna stärkts och att 
eleverna jobbade mer självständigt än tidigare. Vidare visade utvärderingen av ITiS 
att satsningen medfört förändringar när det gäller pedagogiska och administrativa 
arbetsätt.  

3.3.2 Effekter av informationssamhället 
I sin bok Vi lär som vi lever har Bodil Jönsson (2008) kartlagt det som kan uppfattas 
som de mest påtagliga skillnaderna i och med det alltmer utbredda användandet av 
artefakterna datorn, internet och mobiltelefonen. Jönsson menar att dessa nya tekni-
ker innebär, när det gäller inlärning att: 

 Behovet av att vara på samma plats som de man lär sig av och med har 
minskat. Likaså har behovet av att lära sig på samma tid som andra lär sig och 
andra lär ut minskat.  

 Förhållandet mellan lärare och elev har ändrats. Det är inte längre givet att 
läraren är förmedlaren och eleven mottagaren. Istället kan eleven mycket väl 
vara en sökare och läraren återkopplare. Alla dessa fyra roller (förmedlare, 
mottagare, sökare och återkopplare) finns det ingen given gräns emellan utan 
både lärare och elev går fritt emellan dessa.  

 Det är idag lättare att nå ut till stora massor än någonsin tidigare. Tekniken 
tillåter nu även att många personer kan kommunicera med många andra 
parallellt. 

Jönsson påpekar också med ovanstående punkter att dessa inte är förändringar som 
artefakterna själva står för utan förändringen finns istället att finna i våra inre och 
vårt beteende. Fler exempel som används är hur vår tidsuppfattning skiftat då tre 
sekunders dröjsmål på internet genast får oss människor att tro att något är fel. 
Vidare menar Jönsson att mycket av datorns attraktionskraft består i tre 
komponenter, dess snabbhet, pålitlighet och tydliga belöning. Ett exempel på detta 
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kan vara dataspelet som aldrig säger ifrån om du övar för mycket och dömer alltid 
rätt (pålitlighet), där allt kvantifieras och man kan mäta sig mot gårdagens resultat 
(belöning) kombinerat med att allt sker på en gång (snabbhet).  

Elmfeldt och Erixon (2007) menar att den medialisering som ägt rum i och med 
datorn i allmänhet och nätet i synnerhet i våra vardagsliv har fått stora konsekvenser. 
Med det nya medielandskapet menas i detta kapitel radio och TV:s framträdandande 
roll i våra liv, deras utbreddhet på nätet samt uppkomsten av ”nya medier”. Med nya 
medier, också kallat sociala medier, menas de nya mediefenomen som nätet utgjort 
en plattform för, så som bloggar, sociala nätverk, chattar med mera. Detta nya land-
skap delar författarna in i fyra dimensioner i form av interaktivitet, hypertextualitet, 
arkivering och virtualisering.  

Den första av dessa, interaktivitet, innebär att kommunikation i och med nätet har 
blivit dialogiskt, från många till många, snarare än monologiskt, från en person eller 
ett fåtal till många, som tidigare. (Elmfeldt m.fl.,2007) Kommunikationen bör idag 
inte längre ses som vertikal utan som horisontell. I och med att agenterna i kommu-
nikationen blivit mer jämställda då alla via bloggar, chattar, sociala nätverk kan delta 
i den offentliga debatten.  

Dimension nummer två behandlar, som det beskrivs av Elmfeldt m.fl. (2007) texters 
förändrade relation till varandra. I stor utsträckning har texter idag inte bara en sol-
klar läsväg utan på nätet kan många olika läsvägar vara möjliga. Detta beroende på 
hur man kan koppla ihop sin egen text med andras, via länkar, och därmed referera 
till andras funderingar i samma ämne. Naturligtvis har detta också tidigare skett, till 
exempel kan notsystem i uppslagsverk vara en typ av hypertext. Hypertextualite-
ten ger makten till läsaren och har inneburit att genregränser blir alltmer suddiga. 
Än så länge kan författarna inte se någon nyutvecklad skrivpedagogisk metod som 
följd av hypertextualiteten.  

Vidare talar Elmfeldt m.fl. (2007) om arkivering som den tredje dimensionen. Med 
den programvara som idag finns kan var individ bli en arkivarie i att sortera och 
strukturera information och data. Arkiveringen i och med detta mer individuell och i 
många avseenden har varje individ idag tillgång till ett eget bibliotek i sitt eget hem.  

Den sista dimensionen, virtualisering, behandlar ett förhållningssätt som funnits 
sedan traditionell medias intåg det vill säga en distinktion mellan det verkliga och det 
som presenteras i media. Denna distinktion har blivit allt otydligare då gränsen 
mellan det som sker i verkligheten och det som sker på nätet blir allt mindre. Vidare 
talar författarna om ”fjärrnärvaro” vilket betecknar människors möjlighet att vara 
närvarade på nätet via till exempel sociala nätverk utan att för den skull deltaga i kött 
och blod vilket tidigare ordet närvarande hade indikerat. (Elmfeldt m.fl.,2007) 

3.3.3 Effekter för skolan 
Martin Hugo (2010) menar att ett av de största problemen de senaste åren är att 
elever inte känner någon verklighetsanknytning till det de gör i skolan. Uppgif-
terna som skolan erbjuder är helt enkelt inte på riktigt, utan görs för att institutionen 
skolan påtvingar dessa, inte för att det finns ett reellt behov av att uppgifterna ska 
göras.  

Bodil Jönsson (2008) påpekar att internet som av elever kan upplevas som ett själv-
klart hjälpmedel inte alltid uppfattas som det av lärare. Internet uppfattas i denna 
uppsats som en artefakt, det vill säga en mänsklig konstruktion, som vi som lärare 
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måste förhålla oss till. Artefakter tas ständigt in i skolans undervisning. Idag finns det 
nog inte en enda matematiklärare som inte tillåter miniräknare i sin undervisning, 
därmed inte sagt att denna artefakt ska användas i alla moment. Miniräknaren kan 
bidra till sämre huvud- och överslagsräkning. Detta är något som man har lärt sig 
förhålla sig till. På samma sätt måste internet analyseras och användas därefter.  

En av de största farhågorna som internet för med sig är att det förenklar fusk, vilket 
är ett ämne som Elza Dunkels (2009) i sin bok Vad gör unga på nätet? tar upp. I den 
konstaterar hon att arbetet mot fusk handlar främst om två saker, incitament till att 
göra rätt och repressalier mot att göra fel. Det senare är något som allt mer tagits bort 
från den svenska skolan, men samtidigt som det gjorts har vi missat att fylla på med 
incitament. Det handlar om att få eleven att själv se vikten av uppgiften att själv vilja 
lära sig det aktuella ämnet för att den känner att den kan ha nytta av det utanför 
skolan, i ”verkligheten”. Vidare kan också ett smart sätt vara att konstruera uppgifter 
som inte inbjuder till fusk, att undvika sådana uppgifter som gjorts många gånger 
förut utan snarare använda sig av uppgifter som bygger på gamla elevarbeten. 
Dunkels hävdar helt enkelt att det i viss utsträckning går att bygga bort fusk och att 
bra konstruerade uppgifter får eleverna att känna vikten av det de gör.  

Exakt vad internet innebär för skolan är svårt att säga men Hylén (2010) har plockat 
fram fyra trender kring det vi normalt kallar för globaliseringen, vårt minskade bero-
ende av tid och rum. Dessa trender söker sedan Hylén sätta in i sammanhanget av 
betydelse för svensk skola, hittills främst för högre studier men i framtiden något som 
troligen kan nå andra skolformer också. Dessa trender är:  

1. Innehållet frigörs från sin förpackning 
2. Användarna blir producenter 
3. Det informella lärandet ökar med hjälp av internet 
4. Ökat oberoende av tid och rum 

Den första trenden (Hylén 2010) handlar om att vi är mindre beroende av hur olika 
produkter är sammansatta. Idag kan vi se olika tv-program när vi själva väljer att 
göra det, eller själva avgöra vilka låtar vi vill köpa till skillnad mot tidigare då skivbo-
lagen endast kunde erbjuda ihopsatta paket som enda alternativ i form av album eller 
sätta ihop våra egna nyhetsflöden snarare än endast köpa en färdig tidning. 
Effekterna av detta för utbildning rör mest högre utbildning då allt fler inte väljer att 
läsa färdiga program utan snarare själv handplockar vilka kurser som intresserar.  

Datorernas ökade kraft har också inneburit att varje användare också kan vara 
producent, och det är Hyléns (2010) andra trend. För skolan kan det praktiskt inne-
bära att det inte längre bara konsumerar läromedel utan också kan producera eget 
material.  

Trend nummer tre behandlar det faktum att vi idag kan lära oss mycket på egen hand 
på vår fritid och med hjälp av våra kontakter på nätet blir behovet av undervisning 
mindre. Vilket istället leder till att utbildningssektorn kommer att behöva testa och 
värdera de studerandes kunskaper i större utsträckning än tidigare. (Hylén 2010) 

Allt fler studenter på högskolenivå, 26,3 % 2007/08 jämfört med 9,6 % 2002/03, 
väljer distansstudier. Denna fjärde trend, att vi blir mindre beroende av tid och rum, 
innebär att kommunikationen mellan student och lärare allt mer sker digitalt. För att 
kunna bedriva denna typ av studier kommer det att krävas en annan typ av 



  
 

 

14 

organisation hos utföraren. I regel gynnas den traditionella ”campusbaserade” 
utbildningen också av en utvecklad nätbaserad undervisning. (Hylén 2010)  

Tomas Kroksmark (2011) menar att i En-till-En faller det sig naturligt att arbetet blir 
mer individanpassat och att lärarna måste anpassa sig efter detta. Ett mer 
individanpassat arbete förutsätter att lärarna snarare bedriver ett handlednings-
arbete än undervisning byggd på gemensamma föreläsningar. Utgångspunkt i denna 
handledning bör vara att förstå eleverna i deras frågor och i deras intressen med 
målet att få eleverna att rikta in sig på lärandets innehåll och processen. Kroksmark 
menar även att lärare har ändrat på sin syn på kunskap ifrån det läroplanen talar om 
undervisning där läraren informerar och lär eleverna det de förväntas kunna. 
Förskjutningen blir istället mot att se kunskap som skapande, nytänkande, analys och 
kritisk granskning.  

Fredrik Svensson (2009) hävdar att oavhängigt med hur många olika pedagogiska 
metoder det finns så finns det alltid en upplevelse i centrum. Det media alltid har 
gjort och framförallt de nya medieformerna gör är att sätta upplevelsen främst. 
Svensson menar att mycket av det som är populärt bland allmänheten och media 
säljer till oss ofta innehållsmässigt är ointressant för oss men att det är dramaturgin 
som vi faller för. Det ointressanta kommer med andra ord i en intressant form, eller 
paketering. Svensson menar att ofta i skolan tänker man tvärtom att man antar att 
innehållet är intressant i sig och negligerar den andra delen, paketeringen. Det 
behövs däremot alltid en upplevelse som stimulerar inlärning vilket förblir skolans 
utmaning framöver, menar Svensson. Detta kan då ses som en motvikt till Hyléns 
trend om hur innehållet frigörs från sin förpackning, att det gäller för läraren att 
plocka ihop ett bra paket av olika delar som dels är på rätt nivå för eleverna utifrån 
deras förkunskaper samt är inspirerande.  

Skolverket (2009a) har i en rapport sökt orsaker till de sjunkande studie-
resultaten inom svensk grundskola, vilket borde kunna likna situationen inom 
gymnasiet då det ej finns någon motsvarande rapport om denna skolform. I 
rapporten lyfts fram att en av orsakerna till sämre resultat är att individualiseringen 
när den inneburit mer eget arbete snarare än individanpassning har haft en negativ 
inverkan på studieresultaten. Istället har resultaten blivit mer knutna till det egna 
hemmet och de förutsättningar som finns där. Så här skriver man: 

Undervisningsmönster i svensk grundskola har förändrats i riktning 
mot individualisering som övergripande kan beskrivas som en 
förskjutning av ansvar från lärare till elev och i förlängningen även från 
skola till hem. Elevernas ansvar för sitt eget lärande har ökat och en 
följd är mer individuellt och eget arbete, medan läraren har en mer 
tillbakadragen roll. Detta leder till att stödet hemifrån blir allt viktigare 
och att föräldrarnas utbildning och kulturella kapital får större 
betydelse för elevens resultat. Individualisering i betydelsen 
individuellt arbete har negativa samband med elevernas resultat. 
Elevens motivation och engagemang påverkas negativt. Dessa resultat 
kan relateras till både internationell och svensk forskning som pekar på 
betydelsen av en tydlig och aktiv lärare som förmår att engagera och 
uppmuntra alla elever. (Skolverket 2009a) 

Med andra ord betonas det i denna rapport att lärarens roll är viktigt och att det är 
utifrån dennes förklaringar och ledda undervisning som grunden ska läggas för goda 
studieresultat, inte via eget arbete.  
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3.3.5 En elev en dator – Lärarens digitala kompetens 
Bill Ashraf (2009) vid University of Sussex frågar sig i artikeln ”Teaching the Google-
eyed YouTube generation” vad detta kräver av läraren:  

There is no longer a student stereotyp; no ”one-size fits all” in terms of 
age, diversity, disability, financial or family commitments. They live 
and learn in a 24/7 society juggling family, work and social 
commitments. We are also seeing the rise of students as consumers and 
managing the expectations this creates falls firmly on the lecturers on 
the front line. Students demand excellent, inspired, interactive 
teaching. Do traditional lectures deliever? (Ashraf, sid 346) 

Det Ashrafs fråga i sin kärna tar upp är hur står sig traditionell undervisning i en ny 
tid. Han ställer sig också frågan om hur lärarna bör anpassa sig till det ökade 
oberoendet av tid och plats, med ett förslag att videoförläsningar snart kanske 
ersätter de traditionella.  

En modell för att förstå vad som krävs av lärare i En-till-En projekt presenteras av 
Ruben Puenteduras, kallad TPCK (Technological, Pedagogical and Content 
Knowledge). Modellen innebär att endast investeringar och ökade kunskaper i 
teknologi inte är tillräcklig utan att det också måste kombineras med pedagogiska 
kunskaper och ämneskunskaper. TPCK har anammats av Fredrik Svensson 
(2009) som bygger ut modellen ytterligare nivå i form av ledarskapskompetens. 

Svensson (2009)kopplar behovet av denna fjärde kompetens med hur han uppfattar 
att läraryrket idag till mer än hälften handlar om att leda eleverna till målen. Den 
ledarkompetens som åsyftas är således inte endast från skolans ledning utan också 
ledarskapet i klassrummet av de enskilda lärarna.  

De skolor som klarat övergången till En-till-En bättre än andra har, enligt Svensson 
(2009), klivit bort från ett repetitivt, fakta- och detaljfokuserande arbetssätt. Istället 
har dessa skolor övergått tidigt till Case-studier, ämnesintegration eller storytelling. 
Det dessa olika metoder har gemensamt är en holistisk kunskapssyn där man sätter 
helheten först och att inget kan förstås utan sitt sammanhang.  

Under 2008 beordrade regeringen Skolverket att utreda de utvecklingsbehov inom 
IT-området som förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning stod inför. 
Rapporten som Skolverket ställde samman (2009b) föreslår bland annat kompetens-
utveckling för att stärka lärarnas kunskaper rent teknologiskt men också etiskt, 
juridiskt och gällande olika pedagogiska arbetssätt som till exempel med källkritik. 
Ytterligare föreslog Skolverket att det borde satsat på plattformar för utbyte av 
digitala lärresurser, det vill säga saker som kan stärka ämnes undervisning. De 
kompetenser som man vill stärka faller rimligen väl inom den modell som Svensson 
utvecklat med följande fyra viktiga lärarkompetenser: Teknologiska, pedagogiska, 
ledar- och ämneskompetenser.  

En annan metod som bygger på forskning av Tomas Kroksmark (2011) innebär 
snarare att En-till-En gynnar individuellt arbete och att det får konsekvenser för vilka 
kompetenser en lärare bör besitta. Det Kroksmark menar är att lärandet digitalt i En-
till-En skiljer sig kraftigt åt från lärandet analogt. För det första är det mycket mer 
lämpligt att bedriva individuellt arbete i En-till-En och följaktligen blir det viktigt för 
läraren att kunna dels handleda eleverna i detta arbete och kunna planera för att 
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kunna bedriva detta arbete. Det mest intressanta och kärnan i Kroksmarks tes är att 
lärarens digitala kompetens numera består i dessa fyra punkter.  

1. Begripa elevens förutsättningar att lära  
2. Förstå hur eleven ”ser” skolkunskap 
3. Handleda med grund i punkt 1 och punkt 2 
4. Få eleven att rikta dennes uppmärksamhet mot dels vad som ska läras och dels 

på hur lärandet går till 

Det som framstår tydligt i dessa fyra punkter är att framförallt betonas två kompe-
tenser som lärare extra mycket i en digital skolmiljö behöver ha med sig. Om vi skulle 
föra över dessa två till Svenssons modell så skulle dessa två extra viktiga motsvara 
pedagogisk kompetens och ledarskapskompetens. Pedagogiska kompetenser i form 
av kunskap om hur enskilda elever lär sig bäst och ledarskapskompetenser som ser 
till att arbetet organiseras så detta kan nås.  



  
 

 

17 

3.4 Sammanfattning: Egen modell 
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4. METOD 
 
I valet av metod till sin uppsats kommer man obönhörligen att stöta på en indelning i 
olika traditioner inom forskningen menar Staffan Stukát (2005). Den ena 
traditionen, kvantitativa studier, har sin utgångspunkt i naturvetenskapen där man 
önskar att empiriskt granska verkligheten och kvantifiera, eller göra den till siffror, i 
vilket objektivitet är mycket centralt. Forskaren försöker med en studie designade 
efter det kvantitativa paradigmet samla in en stor mängd fakta i hopp om att finna 
mönster eller lagbundenheter som kan anses gälla generellt. Detta görs i hopp om att 
kunna förklara och dra säkra slutsatser om det studerade. Olika modeller för analys 
blir viktiga verktyg för att tolka insamlad fakta, det som också kallas för resultatet. 
Viktigt i denna skola är att resultaten ska kunna generaliseras och användas för fler 
än bara den egna studiens urval. Den kanske viktigaste kritiken som riktas mot 
kvantitativa studier är att resultaten sällan blir djupa utan endast breda och gene-
rella. Vidare hävdar motståndare till kvantitativa studier att de regler som följer med 
kvantitativa studier hämmar nytänkande och kreativitet inom forskning.  
 
Den andra inriktningen kalls för kvalitativa studier och härstammar från traditioner 
inom de humanistiska vetenskaperna och lägger tonvikten vid holistisk information. 
Till skillnad mot kvantitativa studier där fokus ligger vid att generalisera och förklara, 
har kvalitativa studier fokus på att tolka och förstå de resultat som kommer fram. 
Syftet i detta ligger i viljan att gestalta eller karaktärisera något. (Stukát, 2005) 
 
Tidigare har det funnits starka motsättningar mellan de två traditionerna, nästan så 
de uppfattades som motsatser. Denna konflikt har dock minskat över tid och idag 
menar många att de två traditionerna kan komplettera varandra på ett bra sätt. I 
regel innehåller många studier inslag av båda traditionerna och det kan vara svårt att 
särskilja de två åt. (Stukát, 2005) 
 
I denna studie, där syftet är att kartlägga lärarnas uppfattning om internets roll i 
skolan, har metoden för insamlandet utformats utmed de tankegångar som karak-
täriserar kvalitativa studier. Detta på grund av att det i denna studie efterfrågas ett 
hur lärarna resonerar kring internets roll i skolan, en förståelse för deras sätt att 
tänka.  
 
Detta val kan kritiseras på grund av den inte kommer att kunna ge en generell bild av 
den svenska lärarkår men arbetets mål är heller inte att säkerställa hur lärarkåren 
arbetar eller vad de tycker är viktigast. Utan det är istället att ge exempel och djupare 
kunskaper i lärares sätt att tänka när det gäller internets roll i skolan.  

4.1 Val av metod 
Nedan kommer olika metoder att lyftas fram och efter en genomgång av dessa 
redovisas vilken metod som denna studie kommer använda sig av.  

4.1.1 Fokusgrupper 
En av de vanligaste metoderna att använda sig av är intervjun. En intervju i 
forskningssammanhang, kräver stor noggrannhet i hur intervju utformas och att 
tolkningarna av det som sagts är vetenskapligt hållbara. Naturligtvis finns det flera 
olika varianter av intervjuer, framförallt delas intervjuer in i olika kategorier bero-
ende på huruvida de följer en viss given struktur eller ej. (Stukat 2005) 
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I strukturerade intervjuer genomförs frågandet enligt en strikt ordning och där 
svaren ofta endast kan ges i form av olika alternativ. Viktigt i strukturerade intervjuer 
är att man inte önskar påverka respondenten utan man vill förhålla sig så neutral 
som möjligt. Fördelar är att metoden, som är ganska lik enkät, är att det går relativt 
fort att genomföra och bearbeta insamlad data. Däremot krävs det stor noggrannhet i 
förberedelserna, i hur frågorna är formulerade. Intervjun bör testas innan för att 
säkerställa att frågorna förstås och inte kan missförstås. (Stukát, 2005) 

Detta ska jämföras med ostrukturerade intervjuer där frågorna ställs i den ordning 
som intervjuaren finner det lämpligt för att täcka in det område intervjun är tänkt att 
täcka in. Denna typ av intervju brukar innehålla ett antal huvudfrågor som ställs lika 
till alla deltagare men som följs upp med olika följdfrågor beroende på det svar som 
ges på huvudfrågan. Metoden är mer följsam och flexibel än en strukturerad intervju 
och kan ge information som riskerar att gå förlorad vid endast förutbestämda frågor. 
Kort och gott kan man säga att styrkan ligger i att en ostrukturerad intervju kan ge 
djupare kunskaper och förståelse men i detta ligger också svagheten. Detta arbete 
kräver mycket tid för efterarbete då anteckningar ska läsas, svaren lyssnas till och 
helst transkriberas för bästa resultat. (Stukát, 2005) 

Viktigt att poängtera är att dessa två varianter är ytterligheter och att intervjuer ofta 
designas så de hamnar någonstans emellan dessa, så kallade Semi-strukturerade 
intervjuer, som beskrivs av Denscombe (2000, sid 135) som: 

Vid semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren fortfarande en 
färdig lista med ämnen som skall behandlas och frågor som skall 
besvaras. Intervjuaren är emellertid inställd på att vara flexibel när det 
gäller ämnenas ordningsföljd, och – kanske ännu mer betecknande – 
att låta den intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om 
det ämne som intervjuaren tar upp. 

Wibeck (2010) fastslår att intervjuer skiljer sig åt om de sker individuellt eller i 
grupp. I grupp, eller mer vanligt kallad fokusgrupp, stöds deltagarna av varandra och 
detta bidrar till ett bredare spektra av idéer. Samtalen kan vara utformade efter både 
en strukturerad eller en ostrukturerad intervjuguide. Det finns ett antal olika situa-
tioner när fokusgrupper är lämpliga enligt Wibeck, dessa är: 

- När det finns stora olikheter mellan människor 
- När handlande och motivation ska undersökas 
- När olikheter ska förstås 
- När det finns behov av en vänlig och respektfull undersökningsmetod  

Utöver att studiens syfte bör passa med någon/några av ovannämnda situationer bör 
gruppens utformning beaktas. Dels ska det vara genomtänkt hur många som ska ingå 
i varje grupp och dels så bör gruppens sammansättning vara konstruerad efter 
studiens karaktär. När det gäller antalet deltagare är det viktigt att gruppen inte blir 
för stor, men exakt vad som är för stort finns bland forskare inget samförstånd kring. 
Vissa hävdar att maximalt fyra är lämpligt och andra att upp till sex personer går bra. 
Mer av ett samförstånd finns när det gäller huruvida gruppen bör vara homogent 
eller heterogent sammansatt, vilket styrs av studiens karaktär. Om studien är inriktad 
på att söka samförstånd bör en homogen grupp sättas samman, om det istället är att 
jämföra olika åsikter bör gruppen vara heterogen. (Wibeck, 2010) 
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4.1.2 Motivering till vald metod 
 

Att välja metod handlar lika mycket om vad man väljer bort, därför inleds detta 
avsnitt med vilka metoder jag fann olämpliga och motiveringar till dessa.  Innan jag 
presenterar min valda metod och dess motivering.  

Om jag hade valt enkäter hade det begränsat mig på en rad punkter, till exempel hade 
arbetet inte kunnat ge mig särskilt djupa resonemang kring internets roll i skolan. Då 
min bedömning är att arbetet tjänar bäst på att få djup snarare än bredd har jag valt 
bort att arbeta med enkäter.  

I och med att arbetets utgångspunkt är åsikter och inte faktiskt handlande tror jag att 
det blir svårt att genomföra observationer som grund till arbetets resultatdel. 
Dessutom finner jag svårigheter i att praktiskt få tillgång till den mängd tid i klass-
rum som krävs för att till fullo kunna se hur man faktiskt jobbar, om syftet hade varit 
annorlunda. För att få en tillräcklig god bild av hur lärare faktiskt jobbar med 
internet i skolan, vilket i sig visserligen vore mycket intressant, tror jag att det krävs 
en långsiktig relation och strategi tillsammans med en eller flera skolor. Något jag 
bedömer att arbetet med denna uppsats inte skulle ges utrymme för.   

Inte heller anser jag att en dokumentanalys är lämplig för denna undersökning då jag 
främst är intresserad av lärarnas inställning till internet, något det ännu inte finns 
särskilt mycket beskrivit i dokument. Vidare finner jag också att det kan vara svårt att 
få en tillräcklig bredd i tänkbara dokumentanalyser för att uppfylla studiens syfte.   

Då arbetet inte innehåller någon hypotes finner jag det också svårt att genomföra ett 
experiment. Hade studiens syfte varit att testa om internet har en god effekt på 
studieresultaten hade ett experiment varit ett gott alternativ men nu ser jag stora 
svårigheter i att genomföra ett experiment och ändå följa studiens syfte.   

Intervjuer var en tidig utgångspunkt för mig när processen med uppsatsarbetet 
initierades. Allt efter som denna process har fortlöpt har jag känt en oro för att 
intervjuerna ska få ett tillräckligt djup och att lärarna ska hinna med att uttrycka alla 
sina tankar och känslan var att det vore bra att de får stöd av andra i sitt tänkande. 
Därför har jag istället valt att använda mig av fokusgruppsintervjuer för att få mina 
frågeställningar besvarade. Denna studie avser inte att fästa något större vikt vid 
individerna utan snarare vid olika typer av resonemang, för vilket fokusgrupps-
intervjuer verkar lämpligt.  

Denna studie faller också väl in på det som Wibeck (2010) beskriver som lämpligt, då 
studien söker olika sätt att tänka bland lärare i hur man bör hantera internet i skolan 
och deras olika motiveringar för detta. Jag känner vidare att fokusgrupperna inne-
håller en intressant dynamik mellan deltagarna då de kan bygga vidare på andras 
kommentarer. På detta vis blir risken mindre att deltagarna glömmer bort att säga 
något eller inte kommer på vad man vill säga.  

Vid gruppsammansättningen kan man säga att jag har begränsat mina grupper till 
maximalt fyra personer, vilket det finns stöd att göra enligt Wibeck. Utöver detta kan 
det konstateras att grupperna i viss mån oundvikligen kommer att bli homogena då 
alla är lärare men att deltagarna kan väljas utifrån olika ämneskombinationer, kön 
och ålder för att kunna få så olika resonemang som möjligt.  
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Vid utformandet av intervjumallen föll det sig naturligt att använda sig av en semi-
strukturerad intervjumall. Denna mall ger mig, känner jag, mest information då jag 
kan höra mig för om något intressant sidospår dyker upp och begränsar mig inte för 
att följa upp tankar jag inte förutsett. Intervjumallen finner ni i sin helhet i bilaga 1.  

4.2 Genomförande  
Efter att ha fått min intervjumallgodkänd av min handledare kontaktade jag några 
rektorer på olika skolor om huruvida det var intresserade och det var praktiskt 
möjligt att göra intervjuerna under vårterminen 2011. En skola tyckte att det skulle 
passa bra och jag kunde gå vidare med att kontakta lärare till mina fokusgrupper. Av 
tolv tillfrågade tackade elva ja till att delta i fokusgruppsintervjuerna. Dessa fick alla 
missivbrevet som ni finner i bilaga 2.  

Ett schema sattes sedan ihop för de elva lärare som tackat ja, nu indelade i tre olika 
grupper som alla tilldelades en timma för fokusgruppsträffen under skolårets sista 
vecka innan sommarlovet. Vid dessa träffar tillfrågades deltagarna om de var möjligt 
för mig att spela in det som sades, vilket jag fick tillåtelse att göra och gjorde med 
hjälp av dator och telefon. Därefter visades ett bildspel som innehöll förutsättning-
arna och frågorna som skulle diskuteras. Vid varje fråga läste jag den aktuella frågan 
och besvarade eventuella frågor och redde ut eventuella missförstånd.  

4.3 Urval  
I utformandet av fokusgrupperna ämnade jag skapa en jämn fördelning mellan könen 
och ej begränsat till lärare i ett fåtal olika ämnen. Syftet med detta var att så många 
olika idéer, resonemang och erfarenheter skulle lyftas fram för att kunnas bygga 
vidare på i fokusgruppernas diskussion. Totalt bjöds tolv lärare som undervisar i tolv 
olika ämnen/ämnesområden. Av dessa tackade en lärare nej till att delta av praktiska 
skäl.  

4.4 Hur har insamlad data bearbetats och analyserats? 
De inspelade fokusgruppsintervjuerna har transkriberats och därefter granskats 
utifrån arbetets frågeställning. Det respondenterna tagit upp med koppling till 
frågeställningarna presenteras under motsvarande rubrik i arbetets resultatdel.  

I diskussionsdelen har modellen som presenterats i slutet av den teoretiska 
referensramen använts för att analyserat vad som faktiskt har sagts. I tre olika spår, 
som korresponderar med modellen, jämförs sedan resultatet med vad läroplanen, 
klassiska pedagoger och annan forskning säger.  

4.5 Etiska överväganden 
För att säkerställa att insamlandet och bearbetandet av data till denna uppsats ej, 
medvetet eller omedvetet, behandlar någon av de bidragande inkorrekt har jag tagit 
hjälp av Vetenskapsrådet riktlinjer. I dessa klarläggs det att det finns en konflikt 
mellan det som anses bra utifrån ett forskningsperspektiv, också kallat forsknings-
kravet, och de intressen som den enskilde individen vill skydda, som kan kallas 
individkravet. Ibland krockar dessa och det är värt att ägna noggrannhet till att 
planera hur man ska enligt bästa förmåga säkerställa individens intresse, nedan 
presenteras hur jag avser göra detta i de fyra huvudkategorier som Vetenskapsrådet 
delar in individkravet i. (Vetenskapsrådet, 2009) 
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4.5.1 Informationskravet 
I ett inledande missivbrev (Se bilaga 2) presenterar jag vad uppsatsen har för syfte 
och förutsättningarna för fokusgrupperna. Det är viktigt att betona att det som 
framkommer i fokusgrupperna kommer att användas endast till denna studie och att 
det inte bedöms frambringa någon skada eller obehag för de inblandade.  

4.5.2 Samtyckeskravet 
Deltagandet i fokusgrupperna är helt frivilligt, vilket poängteras i missivbrevet och 
initialt innan intervjuerna startar, då deltagarna också informeras om att de när som 
helst kan avbryta sin medverkan i intervjuerna.  

4.5.3 Konfidentialitetskravet 
Då det ej är relevant för uppsatsen kommer jag inte att anteckna deltagarnas namn, 
kön, ålder, arbetsplats eller annan information som kan förenkla identifieringen av 
deltagarna för utomstående. Således torde konfidentialitet kunna garanteras.  

4.5.4 Nyttjandekravet  
Intervjuerna kommer inte användas till något annat än till uppsatsen. 

4.6 AVGRÄNSNINGAR 
Det bör poängteras tidigt och tydligt att arbetet fokuserar på lärande och siktar 
därmed inte primärt på att inkludera nätet som forum för mobbing eller andra 
sociala effekter.  

Arbetet har begränsats till att omfatta tre fokusgruppsintervjuer, samtliga gjorda på 
samma skola i tre olika arbetslag. Att intervjuerna har gjorts på samma skola kan 
uppfattas som ett problem för arbetet men då syftet inte är att dra generella, allmän-
giltiga slutsatser torde urvalet inte vara lika viktigt. Fokus borde istället ligga i att ge 
en så god chans till respondenterna att uttrycka det de vill.  

Avsikten är också att avgränsa arbetet till skolor som har gått in i eller är på väg att 
ingå i ett En-till-En projekt, projekt som ska ge varje elev en egen dator. Projekt av 
dessa slag är inte ovanliga och inför sin egna satsning valde Falkenbergs kommun 
(Hylén, 2010) att kartlägga vad dessa satsningar i praktiken innebär. De kom fram till 
att satsningen innebär följande:  

- Alla elever får en egen laptop med aktuell och relevant programvara.  

- Ett trådlöst nätverk med internettillgång installeras på skolan.  

- Syftet är att underlätta för eleverna att lyckas med sina läxor, prov 
och redovisningar. 

I denna uppsats används dessa tre kriterier för att förstå vad En-till-En innebär.  
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5. RESULTAT  
 
Den allmänna inställningen bland de elva respondenterna var till övervägande del 
positiv till att skolan har inlett ett arbete för att alla elever ska få tillgång till varsin 
dator med tillgång till internet. Det fanns dock en bestämdhet när det gällde att ingen 
annan än lärarna själva ska bestämma hur man ska jobba med internet i skolan. 
Detta kan illustreras genom följande citat: 
 

L10: Det enkla svaret på frågan är nej, skulle jag vilja säga. Jag vet inte. 
Nån pedagogisk frihet måste man väl ha. Eller? Vad säger ni? Det kan 
ju inte stå så här man ska tre gånger arbeta med en bokblogg och sen 
ska man kommunicera med ex antal elever i Spanien…. (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) 

Lärarnas resonemang om att det ska vara upp till varje lärare att avgöra hur man ska 
jobba med internet bottnar också någonstans i olika förutsättningar att bedriva 
undervisning kopplat till dator och internet, vilket baserades på bland annat 
erfarenhet som beskrevs på följande vis i en diskussion:  

L5: Jag var 50 år när jag fick min första dator på (namn på skola). Det 
är inte lätt. 

L4: Vi använde den inte på hela gymnasiet.  

L6: Jag var tio när vi skaffade dator hemma. Vilken skillnad. Då blir det 
så absurt att säga att ni måste ha dator 50 % av undervisningen… eller 
till mig du får inte använda datorn mer än 50 % av undervisningen. Det 
blir så fel. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Det handlar med andra ord om hur de egna personliga erfarenheterna tas in i 
beräkningen när det gäller utformningen av undervisningen. Det är dock inte den 
enda parametern som avgör hur utformningen av internetanvändningen bör se ut. 
Det talades i fokusgrupperna mycket om hur situationen som råder i undervisningen 
måste ha en avgörande roll, vilket påvisas i citatet nedan.  

L4: Att det ska användas tror jag väl nästan blir självklart i väldigt 
många ämnen, sen tror jag väl att olika lärare har olika sätt att närma 
sig ämnet, olika elevgrupper kan säkert tycka olika där också. De tycker 
väl alltid att de ska vara på nätet i och för sig. Men det ju vara att 
situationerna, de kan ju vara olika. (personligt meddelande, 15 juni 
2011) 

I detta fall tycks det också vara så att en viktig komponent, utöver lärarens kunskap 
och erfarenhet, för hur man ska förstå hur olika situationer kan se ut och vad de kan 
kräva är elevgruppen.  

 
L7: Det elever vill ha är ju variation, eller hur? Det är det de vill ha mest 
av allt. Så varierad undervisning som möjligt och då kan det här väl 
vara ett sätt, att försöka använda det. För mig är det ju det men även 
andra saker. Allt kan ju inte handla om att man använder datorn… 
(personligt meddelande, 15 juni 2011) 
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5.1 Tänkbara användningsområden 
Lika överens som lärarna var att det inte är lämpligt med att säga hur datorn ska 
användas, lika överens var det att det finns många användningsområden för datorn i 
skolan. Men det är, som beskrivit, upp till den enskilde läraren att avgöra detta 
utifrån egna kunskaper och erfarenheter samt situationen i undervisningsgruppen.  

Fokusgrupperna har i stor utsträckning alla beskrivit samma användningsområden 
om än med skiftande fokus och argument för dessa. Det som dock står klart är att det 
är en stor variation av områden som man ser sig ha nytta av internet i skolan. Vilket 
kan tydliggöras med följande citat:  

L6: Min första reaktion är väl att det finns inget sammanhang där det 
internet bör användas enbart, bara internet, och det finns inget där det 
inte går att använda internet. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Det handlar om att kunna göra undervisningen mer individuellt anpassad, om att 
kunna söka information, kunna lägga ut saker på webben, att kommunicera, att 
sortera och arkivera ett visst stoff samt att komplettera lärarledd undervisning. 
Nedan finner ni en mer noggrann genomgång av dessa olika områden i olika del-
kapitel. 

5.1.1 Individualisering/flexmodell 
Det fanns även lärare som såg möjligheter att via nätet handleda elever och på det 
sättet låta eleverna jobba mer oberoende av en stor grupp och i sin egen takt. 
Resonemanget byggdes vidare så här:  

L8: Den modell som vi jobbade fram, den var ju också så att… vi hade 
ju människor som kom in och var skitbegåvade i matte och tyckte att 
MaA (Matematik A) var… ”Va fan ska jag sitta här och räkna sånt jag 
kan”… Vi körde den kursen på tre veckor och sedan prov så att säga. 
Sen hoppade man till nästa. Det är nog så att det finns en och annan 
som tycker det är tråkigt i klassrummet och att det inte är några 
utmaningar och så. Skulle man kunna skapa flexibla system där de 
läser i lite olika takt utifrån sina förutsättningar. Fördelen med det då, 
att man har de här självgående, är ju att man får lite mer tid till de som 
behöver lite mer hjälp. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Den möjlighet som beskrivs här är således alltså att få fler elever att trivas, känna sig 
intresserade och utmanade i skolarbetet genom att anpassa utbildningens form så att 
den kan göras mer på distans och med hjälp av handledning via till exempel mail. En 
viktig distinktion görs dock här att det inte får vara det enda, utan föreläsningar och 
traditionella lektioner ska också erbjudas. I grunden tar alltså resonemanget utgångs-
punkten i att man bör utgå från den enskilde individen och dennes motivation men 
att detta måste kompletteras med förklaringar i form av till exempel föreläsningar 
och mer traditionell undervisning.  

Vidare kan tydligt se att detta sätt att tänka kopplades ihop med synen att det har 
skett en stor samhällsförändring. Vilket uttrycktes på följande vis:  

L11: …nånstans så har det väl att göra med samhällets ökande 
individualisering och att det motsvarar samhällets behov av ökad 
individualisering och effektivisering. (personligt meddelande, 15 juni 
2011) 
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Samt: 

L11: Vi går ju från ett kollektivt samhälle till ett individualistiskt 
samhälle. Färre kollektiva lösningar. (personligt meddelande, 15 juni 
2011) 

Dessa modeller eller system för individuella föreläsningar har i mångt och mycket sin 
grund i dels bibehålla elevens intresse men också i att samhället i stort har 
förändrats. Det som också är tydligt är att det resoneras i fokusgrupperna huruvida 
en individualisering skulle innebära en förbättring av den traditionella lärarledda 
undervisningen, då mer fokus läggs på dessa tillfällen.  

L8: Och det är ju det som är viktigt att hitta det, för då kan man 
samtidigt göra det effektivare just det här mötet i klassen. Nu är det för 
stora klasser, för stökigt, man kommer inte till tals och kan göra det 
man vill på nåt vis och många vantrivs ju nåt förskräckligt i det under 
tre års tid, passar inte alls. Det här är ju verkligen att anpassa till så att 
det skall passa till fler så att säga. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

5.1.2 Informationssökning 
Det tycks som det mest typiska användningsområdet i skolan är att använda internet 
till att söka information. Så här kunde några uttryck för det se ut:  

L8: Ja jag tycker ju det att hela världens bibliotek ligger ju här. 

L10: …det enklaste och mest uppenbara är ju då när det gäller 
informationssökning, att man samlar in information. För internet är ju 
källa till information det är ingen källa till kunskap utan vi måste ju 
bearbeta den tillsammans sen för det skall bli kunskap. Det är viktigt 
att göra den här distinktionen mellan information och kunskap. 
Internet är ju en jättebra källa till information men vi måste bearbeta 
den. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Det som är värt att notera i citatet precis ovan är att det inte allena räcker med att 
söka information och hitta den. Den måste också bearbetas innan det kan betraktas 
vara kunskap.  

Informationssökning som metod undgår dock inte kritik från lärarna utan att andra 
kunskaper kan behövas innan man kastar sig ut på nätet.  Talande i detta samman-
hang är när en lärare menar att det kan vara klokt att låta eleverna kasta sig ut på 
nätet för att eleverna ska förstå vilken roll läraren har och att det inte alltid räcker 
med information. Diskussionen efter hans resonemang sammanfattar lärarnas idéer 
väl:  

L3: Men sen så i vissa sammanhang så är det ju viktigt att gå igenom 
grundläggande begrepp och så där om det är nya saker. Annars kanske 
de inte fattar nånting egentligen när de väl letar information.  

L1: Det jag tänkte, så här med mitt exempel att de fattar inget… 
information har de. De säger det går att söka på nätet, det där behöver 
vi inte lära oss. Information har de men de fattar noll.  

L2: Det är väl det.. det finns en pedagogisk poäng i det att visa hur 
mycket förkunskap du måste kunna ha för att vettigt kunna förse dig 
med den information som finns.  
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L1: Och hur viktig jag är som människa som står där framme och de 
har interaktion med mig. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

I diskussionen om lärarens vikt kan man säga att det uttalades en risk för att släppa 
eleverna för fria och att det inte alltid skulle funka. Man menade vidare att de elever 
som bäst lyckades med sina individuella arbeten hade tagit hjälp av sin lärare på 
vägen. Det uttrycktes så här:  

L8: Jo hon tog till vara på lärarens kunskaper genom att använda sig av 
bollplank och kommunicerade hela tiden om det hon höll på med om 
hon hade nån fråga och så där. Så hon utnyttjade verkligen lärarna som 
resurser inte bara mig då utan (Namn på lärare) i Svenska och så där 
då…så att… det är väl lite så att eleverna måste lära sig detta att jobba 
mot lärarna mer medvetet så att säga för att få ett bra resultat. Nu tror 
jag liksom en del av utbildningen… i ettor är det ju svårt för då är man 
ju läraren så där men så småningom så släpper det där lite mer och 
man blir den där chefen, arbetsledaren eller nånting sånt. (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) 

En intressant bit i detta resonemang är när det nämns att: ”det är väl lite så att 
eleverna måste lära sig detta att jobba mot lärarna mer medvetet”. Det som behövs 
är med andra ord bättre studieteknik och lärandestrategier hos eleverna.  

5.1.3 Produktion för publicering på nätet 
Många lärare fann det också lämpligt att använda nätet för att kunna publicera olika 
alster som syns och ger avtryck i det omgivande samhället.   

L2: Jag ser ju också egentligen mycket i att det skulle kunna 
produceras, skapa nånting som får en, att det blir en verklig produkt av 
saker man gör. Man pratar projektarbeten och såna här saker. Det är ju 
också lämpligt för då får du ju en, det blir en verklighetsförankring i det 
hela. Det når utanför skolans väggar. (personligt meddelande, 15 juni 
2011) 

Citatet ovan visar på en vilja att involvera omvärlden i skolan och det fanns fler som 
var inne på samma spår, se citat nedan: 

L10: Det är inte bara ett informationsverktyg utan jag ser det också 
som ett produktions- och kommunikationsverktyg. För de kan ju 
producera saker, till exempel jag har ju gjort bokbloggar då och det är 
ju ett mycket enkelt sätt att de får producera någonting och det blir 
skarpa lägen, de får göra det på riktigt. Och det ger också den här 
kommunicerande delen att de kan använda den här sociala funktionen 
i bloggarna till exempel. Där man just kan få kommentarer och 
feedback på sitt arbete både av lärare, andra elever, sina kamrater och 
också av vem som helst egentligen. (personligt meddelande, 15 juni 
2011) 

Det som blir tydligt vid närmare granskning av citatet är ju att det handlar om att 
göra någonting som hänger ihop med kommunikation att göra, att sina ord får en 
betydelse och att det kan bli en diskussion, ett intresse för det man har producerat. 
Detta byggs på av en annan lärare på följande vis:  

L11: Alltså.. ett spår bara som vi inte har pratat om, som jag tänkte som 
svensklärare det är ju vad som händer med språket när det blir så 
offentligt, jag tycker det är intressant. När språk flyttar från mellan mig 
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och eleven till en offentlig arena…det har jag tänkt själv också när jag 
har läst såna här distanskurser, vad noga man blir med sina 
formuleringar när man vet att så många som inte är inne i min kontext 
eller mitt sammanhang ska läsa det. Vad som händer med elevernas 
språk när de vet att det skall läsas av så många andra.  Det händer 
någonting där som är intressant. Sen kan man kalla det för skarpa 
lägen eller så, men det behöver det ju inte vara heller. Jag har ju läst 
filosofi på distans och hur man filar och jag känner igen det i mina 
elever också. Filar på formuleringar det blir ett verktyg för språklig 
nyans på något vis.. jag var inte riktigt beredd på det. Det tycker jag är 
intressant. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Det betonades också att just att producera för något utanför skolans väggar kunde ha 
flera följdeffekter. Bland annat att fler medietyper kunde bli inblandade av eleverna 
och att det kunde stärka elevernas engagemang överlag. Se citat nedan för exempel 
på detta:  

L8: Det har fungerat jättebra, tycker jag! Och när vi… Vi hade ju en bild 
och formgrupp som jobbade och lade upp en reseblogg, till vilken de 
olika redaktionerna fick komma in med sina olika saker. Så det blev 
små filmer, musik om Krakow… Winnerbäck lyckades de ju hitta han 
har ju tydligen varit i Krakow och skrivit om det.. och sånt där. Så det 
här kan ju stärka över huvud taget den här sociala biten, det känns 
tilltalande att jobba i skolan. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Det som också nämns i detta citat är att det kan vara ett bra sätt att kunna använda 
sig av flera medietyper i och med möjligheten att kunna länka saker vidare till annat 
som berör samma ämne.  

5.1.4 Kommunikation 
 

L3: Men sen kan det ju även användas till kommunikation, över huvud 
taget. Det får man ju inte glömma. Kommunikation lärare emellan, 
mellan lärare och elever, elever emellan, mellan elever i Sverige och 
elever i andra länder om man ska ha utbyten och sånt där så är det ju 
jätteviktigt. Det tror jag man kan utveckla himla mycket. (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) 

När det gäller att kommunicera med eleverna såg respondenterna att nätet kan spela 
en stor roll. Till exempel vid inlämningar av olika uppgifter som då kan rättas 
snabbare än till nästa lektion som beskrivs i följande citat:  

L5: Men även tycker jag att när man har haft skrivövningar och de har 
haft datorn framför sig, lämnat in de till mig, eller mailat de till mig och 
jag har rättat de till dan därpå och sen har jag fått… eller då skriver jag 
till de mer kanske och skickar tillbaka deras eget mail men med mina 
anteckningar, rätta till det här och så gör de om det och då har man 
allting lagrat på datorn… och det blir jättebra skrivträning. (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) 

Att denna skrivträning efter responsgivning är viktig märks i citat ovan, vilket 
respondenten senare jämför med att ge respons i pappersform som ofta resulterar 
utan någon nytt lärande då denna respons ofta ignoreras. Det är enkelheten att 
bearbeta något som man fått digitalt som betonas av lärarna.  
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Flera respondenter ställer sig efter ett tags diskussion frågan om det alltid är bra med 
nätbaserad kommunikation, som i denna diskussion:  

L11: Men finns det någon typ av kommunikation där det finns någon 
typ av kommunikation där nätet är olämpligt då? Alltså att man tänker 
sig.. samtal, utvecklingssamtal, handledningssamtal, där man är 
beroende av röst, nyanser, kroppsspråk. Jag menar det går ju att filma 
och man kan göra det i Skype och allt möjligt… men tappar man nåt? 

L8: Jag tror man tappar, om man avstår från det helt då skulle man 
tappa nåt det är sant, det är helt klart. Men det kan nog bli så att det 
blir väldigt, väldigt mer kvalitet om man inte ständigt håller på i 
klassrummet och pratar och pratar. Så att de där mötena blir kanske 
riktigt bra. Men det är klart utvecklingssamtal… betygssamtal, eller att 
man ska trösta nån eller vad det än handlar om. (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) 

I denna diskussion lyfts två viktiga frågor upp, dels när är det olämpligt med 
nätbaserad kommunikation och dels tappar man någonting om man bara bedriver 
kommunikation av sådant slag.  Den första frågan dras till sin spets av en annan 
lärare som menar att internet kan vara olämpligt att använda i detta syfte när det 
finns en risk för att de som kommunicerar missförstår varandra.  

5.1.5 Arkivering 
Vidare finner också flera lärare att internet och uppbyggda intranät eller diskussions-
forum kan fungera som samlande plats för dokument och annat i just en viss kurs. 
Om detta resonerades det bland annat så här:  

L6: På klasshemsidan, alltså på pluggnet, liksom (Klassbeteckning) så 
har jag en mapp som heter historia… och där ligger allting som vi har 
gått igenom, jag lägger ut powerpoint, jag lägger ut genomgångar, jag 
lägger liksom ut…då finns det liksom.  
”jag missade lektionen i torsdags” (förställer rösten till frågandes elev) 
”ja vi gick igenom det och ni fick den uppgiften, det ligger på eran 
klasshemsida…” (som svar till frågande elev) 
…just det här curlande med papper har blivit mindre. (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) 

I citatet uttrycks alltså en möjlighet i att använda sig av den teknik som internet för 
med sig. Dock medges det att både lärare till viss del också elever är dåliga på att fullt 
ut använda sig av dessa intranät och dess funktioner. Det framkom även att vissa 
lärare använder sig av konkurrerande internetlösningar för att ge instruktioner 

Vidare uttrycktes det också att det finns ett behov av hjälp med studietekniker och att 
överblicka det som finns inom ett visst ämnesområde, vilket kan vara övermäktigt en 
del elever. En lärare beskrev hur det är möjligt att jobba med detta enligt egna 
erfarenheter.  

L3: Det här med att göra mindmap. Det kan man ju göra i datorn också 
ju. Och det kan man ju utveckla otroligt så man lägger dit länkar på de 
här grenarna så kan man ju skriva något så blir det en länk till ett 
dokument som man har någon annan stans i datorn där man 
vidareutvecklar någonting. Eller en länk till en internetsida, eller så 
där. Då kan man ju ha ett helt ämnesområde på en mindmap och ha 
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överblicken framför sig. Om man tänker när de pluggar så är det hur 
bra som helst. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

5.1.6 Kritiskt tänkande 
I mångt och mycket är alltså lärarna av uppfattningen att det inte kan sägas generellt 
på vilket sätt man bör jobba, dock fanns det en sak som de anser är ett måste i skolan. 
Konsensus gällde nämligen i alla tre grupper att källkritik behövs som en del i 
utbildningen:  

 
L10:… fast det är mer vad eleverna behöver ha hjälp med och det är 
exempelvis en sån sak som källkritik blir ju egentligen så oerhört 
mycket viktigare nu. Kom jag bara på så där hastigt och lustigt. Och det 
är ju en kunskap som de behöver, inte verkligen bara för skolan utan 
också sen som vi behöver förbereda de för livet, alltså för de är ju en 
sån generation så de tror ju att sånt som man googlar på det är sant. 
Sen vem som har skrivit det, men det står ju på google. Eller de tycker 
att google är en källa, många elever tycker det. (personligt meddelande, 
15 juni 2011) 

I citatet ovan kan det skönjas en uppfattning att det finns en okunnighet bland 
eleverna om behovet av källkritik. Dessutom ligger det i citatet en markering om att 
källkritiken är viktigare nu än någonsin och det är med viss fasa som det anmärks på 
okunskapen när det gäller källkritik bland eleverna, vilket också kunde ta sig uttryck 
på följande vis.  

 
L5: ..det fick de börja med som uppgift, att sammanställa vad källkritik 
är för nåt, för de har inte klart för sig vad källkritik är ens… inte vad en 
källa är heller, för väldigt många… vad är en källa? Vila vid denna 
källa… det skriver ju Bellman… (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Utöver behovet att få elever att förhålla sig kritiskt till det de stöter på vid använd-
ande av nätet så uppfattade lärarna ett behov av att själva få fortbildning för att inte 
bara ha en teknologisk kompetens att hantera internet i skolan men också ur ett 
etiskt perspektiv. Detta lyftes i samband med att någon tog upp frågan om hur man 
bör förhålla sig till de osympatiska delarna av internet så som bland annat pornografi 
och historierevisionism. 

5.1.7 Komplettera lärarledd undervisning 
 

L5: Ja datorn får väl bli ett komplement tror jag i undervisningen inte 
den enda saliggörande i alla situationer, det tror jag är orealistiskt 

L4: Det är ett viktigt redskap 

L5: Ett redskap som alla andra, som en linjal…  

L4: man kan ju tänka sig.. 

L5: …för att rita rakt… (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Det sista användningsområdet är hur internet ska användas för att komplettera 
undervisningen och läraren. En grund för detta är att man ser datorn (och därmed 
inkluderat internet) som ett verktyg för att utföra vissa uppgifter med, som kan ses i 
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citatet ovan. En sådan uppgift att utföra med verktyget datorn är att med hjälp av 
internet kunna utöka sin förklarande kraft, att kunna kommunicera inte bara genom 
att muntligt beskriva något utan också kunna visa något med hjälp av rörande bilder i 
form av filmklipp streamade från nätet. Så här kunde ett sådant resonemang se ut:  

L4: Jag kan säga en annan sak som har varit rätt bra att använda 
internet… det har varit att visa saker på Youtube, kunna visa hur saker 
verkligen ser ut…. I möjligaste mån, det har jag till exempel använt i 
religionsundervisningen för att visa olika ceremonier till exempel 
virvlande dervischerna i Turkiet då jag visat en del från vallfärder till 
diverse ställen och så vidare…helgonhögtider. Det är ju sånt som inte 
finns tillgängligt via (lokal AV-central), det är ju väldigt speciella saker. 
(personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Flera lärare menade också att det var så att vissa av de andra föreslagna använd-
ningsområdena inte skulle fungera om det inte funnits lärarledd undervisning som 
först klarlagt viktiga begrepp och kontextualiserat arbetsområdet. Så här kunde det 
uttrycka sig: 

L4: … det är verkligen så att lärarens traditionella roll att vara den som 
förklarar och presenterar vedertagna, låt oss säga det i alla fall då, 
heligheter för eleverna. De måste ha utgångspunkter, nånting att hänga 
upp det här de söker på. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Samt: 

L7: Men idag när man pratar om att kunskapsnivån sjunker i många 
sammanhang, det sägs ju det. Då tänker man lite, vad har det här, kan 
det här på nåt sätt spela in lite… så som vi jobbar idag. Jag tänker med 
barn som ska forska, använda internet, ta reda på, vad, det kanske blir 
väldigt… det blir så ytligt det mesta. Får de verkligen de här 
sammanhangen som vi pratar om här… (personligt meddelande, 15 
juni 2011) 

Samt:  

L3: Alltså jag tror att om inte, om man inte ser till att eleverna får en 
bas att stå på. Då kan de ju inte tillämpa grejerna heller. Det tycker jag 
att jag ser hos vissa elever, att de har aldrig fått den här grunden. De 
har inte fått saker förklarat för sig i skolan så de ser hur det funkar och 
därför kan de inte analysera. De bara rapar upp annan kunskap. 
(personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Samt: 

L4: Jag skulle ju vilja säga det att vi lever ju i ett samhälle som är 
väldigt, ja, för rikt på möjligheter att välja bort det som är tungt, svårt, 
komplicerat och komplext. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Ett annat område som också lyftes fram var hur kraven på läraren håller på att 
förändras med detta.  

 
L8: lärare måste ha en extremt god ämneskompetens för att kunna 
möta elever på olika nivåer och så att säga kunna växla mellan så att 
säga den nivån och sen den där toppnivån som ibland inte är på 
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gymnasiet utan den är lite högskoleaktig. Så ämnet, ämnet, ämnet. Vi 
måste vara skitduktiga på våra ämnen. Och det andra är ju den här 
kommunikativa förmågan att ta folk och inte bara kunna göra det här 
personliga samtalet utan även kunna uttrycka sig via skriften… Så att 
det är ju tycker jag skitviktigt. (personligt meddelande, 15 juni 2011) 

5.1.8 Övriga resonemang 
Argument som lyftes fram för internets närvaro i skolan var inte alltid grundade i 
pedagogiska tankegångar utan andra mer breda resonemang fördes. Så som:  

 
L6: Det är just så att man vet alla har, tidigare har man inte kunnat lita 
på, liksom alla har inte datorer hemma… alla har inte tillgång till, men 
nu när alla har fått den via skolan… (personligt meddelande, 15 juni 
2011) 

I detta citat önskas möjligheten att ge alla elever en likvärdig chans till att utföra och 
jobba med uppgifter oavsett hur deras hemsituation ser ut. Vidare blickar fanns det 
också tillfällen när lärarna blickade fram mot den arbetsmarknad som väntar 
eleverna och vilka egenskaper som kan eftertraktas där.  

 
L10: Och för att det är orimligt att skolan skulle vara en internetfri zon 
när hela yrkeslivet bygger ju på att man har en dator, att man jobbar på 
nätet, att man kommunicerar med andra jobbar över hela världen 
globalt och så vidare. Då vore det ju fullkomligt orimligt om inte vi 
skulle förbereda våra elever på det här. Det ingår ju som i vårt uppdrag. 
Så att, det är inget vi kan säga att: ”vi skiter i det”… (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) 
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6. ANALYS 
Det mest slående med resultatet av denna undersökning är att det finns ett brett stöd 
för alla de tre perspektiven med grund i Jean Piaget, John Dewey och Lev Vygotsky. 
Respondenterna var entydiga om att internet bör användas i skolan men att inget 
arbetssätt generellt var att föredra istället föreslogs olika alternativa användnings-
områden som kan användas och fungera bra. I denna del avser jag jämföra arbetets 
teoretiska referensram utifrån den modell som byggts upp med avsnittets huvuddrag 
gentemot det resultat som arbetet har funnit. Förhoppningen är att denna jämförelse 
skall visa upp samband mellan olika användningsområden och resonemang som kan 
tänkas vara baserade eller jämförbara med huvuddragen i den teoretiska 
referensramen.  

6.1 Piaget 
Av de föreslagna användningsområdena som fokusgrupperna tagit fram ligger 
”individualisering” och ”Informationssökning” närmast de tankar som Piaget 
förknippas med. En av hörnstenarna hos Piaget är individens intresse (Andersson, 
2001) och det är något som går väl i hand med att låta eleven själv få välja ämne, välja 
ambitionsnivå själv och själv söka information som är utgångspunkterna i de två 
användningsområdena.  

En annan hörnsten hos Piaget är tron på individens intellekt, individens rationella 
förmåga. Denna övertygelse att varje enskild människa själv kan skapa sig en 
uppfattning om världen, är en förutsättning för att kunna propagera för ökad 
individualisering.  

Ur Lpf94 (Skolverket, 2006) passar formuleringen ”…att finna, tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktig.” särskilt väl in på tankarna hos Piaget och 
även hos arbetssätten med informationssökning respektive en ökad individualisering. 
Tillgodogörande av ny kunskap som var ett sammanfattande begrepp här kan göras 
både genom assimilering eller ackommodation beroende på stoffets matchning mot 
etablerad kunskap hos den enskilde individen.  

Även fokuset för intresset och att eleven söker sig sin egen väg kan finna en 
motsvarighet i LPf94, i det som kan sammanfattas med initiativförmåga. Genom att 
få den enskilde eleven intresserad utgår det Piagetanska resonemanget kring att det 
ges incitament till initiativ och driv.  

Det är även värt att notera att Läroplanen talar om Ansvarstagande vilket ges stort 
utrymme för i framförallt ett individualiserat lärande. Det är här eleven som är 
drivande och måste driva sitt arbete i en takt som motsvarar ambitionsnivå och 
förväntningar. Vidare är det även sannolikt att uppgifter kopplade till informations-
sökning innehåller element av det som i läroplanen kallas för problemlösning även 
om det inte explicit uttryckts i svaren från fokusgrupperna.  

När det gäller olika argument för En-till-En i skolan kan argumentet om detta som en 
katalysator för förändring lyftas. (Hylén, 2010) En förändring är just det som föreslås 
när en av respondenterna lyfter fram följande: ”Skulle man kunna skapa flexibla 
system där de läser i lite olika takt utifrån sina förutsättningar.” (personligt 
meddelande, 15 juni 2011) Att styra om undervisningen till att ha sin grund i 
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individuella handledningsmanualer, som den individuella modellen som föreslås 
innebär, torde vara en sådan typ av förändringsprocess som Hylén visar på när han 
talar om Katalysatorargumentet.  

Respondenternas svar gav ingen tydlig medvetenhet om begreppet Hypertextualitet 
(Elmfeldt m.fl., 2007)eller hur innehållet har frigjort sig från sin förpackning (Hylén 
2010). I alla fall gavs det inga uttrycks för det under fokusgruppsintervjuerna, detta 
hade om det uttryckts fallit väl i linje med de övriga resonemang som förts om hur 
nätet öppnar upp för valfrihet och hur ”hela världens bibliotek ligger ju här”. 
(personligt meddelande, 15 juni 2011) 

Bland lärarna och deras resonemang kring vad dessa arbetsmetoder innebär så är det 
intressant att notera att det finns vissa likheter mellan dessa och hur Kroksmark 
(2011) resonerar om att pedagogisk kompetens och ledarskapskompetens är viktigast. 
En av lärarna sade att: ”det är väl lite så att eleverna måste lära sig detta att jobba 
mot lärarna mer medvetet” (personligt meddelande, 15 juni 2011) vilket kan 
jämföras med Kroksmark som menar att det viktigaste för lärare blir att kunna sätta 
sig in i elevens lärande och hjälpa till med att överföra strategier till denne. Lite olika 
utgångspunkter i resonemangen men de delar samma grundtanke, att det blir viktigt 
att förstå hur man lär sig bäst om man ska arbeta mycket individuellt. Det talas med 
andra ord om att lärarrollen förändras mot mer av ett handledarskap med fokus på 
att hjälpa den enskilde individen i sitt lärande.  

6.2 Dewey 
Av de olika användningsområden som lärarna i fokusgrupperna har nämnt så ligger 
”Produktion för publicering på nätet” klart närmast idéerna hos John Dewey. 
Grunden för Deweys idéer, som förklarat i Andersson (2001)  ligger i att ta del av och 
uttrycka sig själv i sin samtid, vilket sammanfaller väl med hur det av lärarna beskrivs 
att till exempel bloggar kan användas i skolan. Särskilt överensstämmer Deweys 
tankegångar med lärarnas resonemang om publicering på nätet har föregåtts av 
Informationssökning. På detta vis har i så fall ungdomarna förstått och skapat sig en 
egen uppfattning om omvärlden som de sedan uttrycker. På detta vis är de även med 
och verkar demokratiskt, vilket för Dewey var centralt. I detta arbete faller det sig 
också naturligt att eleven måste ha ett visst mått av kritiskt tänkande för att skapa sig 
en egen position i sitt tyckande, i valet av vad som är rimligt, trovärdigt eller 
sympatiskt.  

I Lpf94 (Skolverket 2006) finner vi flera tydliga kopplingar till Dewey som även har 
likheter med lärarnas resonemang i just dessa aspekter. Vikten av demokrati är också 
något som lyfts i läroplanen och i mångt och mycket handlar om att eleverna ska 
tränas i att bli aktiva och se vikten av sina egna handlingar, vilket var centralt för 
Dewey. Det är också värt att notera att det finns ett rättviseargument som Hylén har 
lyft som stämmer väl in på denna aspekt av lärandet. Att lära sig att deltaga i 
samhällslivet är en uppgift som skolan har och i fokusgrupperna uttrycktes det att 
man inte har kunnat lita på att eleverna har haft dator i hemmet tidigare. Ur denna 
aspekt kan det ses som skolans alla elever nu kan ta del av sin omvärld och ta tillvara 
de kunskaper man har i att kunna uttrycka sin egen vilja och tänkande.  

Även behovet av omvärlden ligger Dewey nära vilket i läroplanen formuleras som: 
”Därvid ska skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det 
omgivande samhället…”.(Skolverket 2006) Att låta elever söka efter olika åsikter 
eller information på nätet kan vara ett sätt att ta till vara på det omgivande 
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samhällets kunskaper och erfarenheter. När eleven navigerar sig i det kringliggande 
samhället som nätet utgör krävs det också ett kritiskt tänkande som läroplanen 
uttryckligen säger att eleven ska träna, vilket den kan göra genom sitt eget 
handlande.  

Vidare talar läroplanen om initiativförmåga, vilket det kan finnas god grund för i de 
föreslagna användningsområdena. Om vi håller oss till det angivna exemplet ovan om 
en blogg, finns det i själva konstruktionen ett givet incitament till nytänkande och 
därmed till att ta initiativ. Om det inte tas några initiativ då förblir ju bloggen tom.  

I detta sammanhang, att lärarna föreslår att publicera på nätet som ett användnings-
område, blir det tydligt att de insett de förändringar det förändrade medielandskapet 
har inneburit. Elmfeldt m.fl. (2007) menar att interaktiviteten har ökat i och med 
nätets framväxt vilket korresponderar med lärarnas upplevelse av nätet som en plats 
för publikation med efterföljande möten och diskussion bland många olika individer 
och viljor. Eleven producerar inte längre bara för lärarens skull, utan alstren kan 
skolkamrater, vänner eller i grunden vem som helst ta del av. Det är särskilt intre-
ssant att lärarna menar att denna interaktivitet, att alstret är synligt för många, 
förbättrar språkbruket hos eleven.  

I att skapa egna alster uppstår också det som Hylén (2010) avser med att användarna 
blir producenter. Vid användandet av en lärobok eller sökning på internet är eleven 
en konsument, men internet har också alltmer kommit att handla om att allt fler kan 
deltaga och till exempel ladda upp filmer eller skriva bloggar. Eleverna är med andra 
ord inte längre bara konsumenter utan kan lika gärna vara producenter också. 
Lärarna nämner också termer som att detta ger en ”verklighetsförankring” och att 
det med detta arbetssätt ”känns tilltalande att jobba i skolan” (personligt 
meddelande, 15 juni 2011), vilket med lätthet kan jämställas med det Martin Hugo 
(2010) avser när han menar att eleverna saknar en verklighetsanknytning. Elza 
Dunkels (2009) tes att eleverna måste känna vikten av vad de gör finner också ett 
svar med denna arbetsmetod och de motiveringar lärarna presenterar för den.  

Arbetsområdet Produktion för publicering innebär framförallt två saker för hur 
lärarna måste jobba, dels måste de kunna stötta eleverna att själva hitta sin egen röst 
och sitt eget tänkande och dels måste de kunna se till att målen för utbildningen nås. 
Det kommer då, i min tolkning att krävas mer av de egenskaper som i modellen kallas 
ledarskaps- och pedagogisk kompetens.  

 

6.3 Vygotsky 
Fokusgrupperna lyfte också fram användningsområden som hänger ihop med en syn 
på omvärlden som komplex och som behöver tolkas för att kunnas förstås. Vygotsky 
menade just att man med hjälp av kommunikationen kan förstå omvärlden. Språket 
har en utpekande funktion och kan förstås i sitt eget sammanhang. Lärarens uppgift 
är enligt Vygotsky att förklara för eleven hur saker och ting fungerar och hur de 
hänger ihop med andra saker. (Andersson, 2001) En effekt av det nya medieland-
skapet är att det har blivit en suddigare gräns mellan det virtuella och det verkliga, 
vilket beskrivits av Elmfeldt m.fl. (2007), därför torde Vygotskys tankegångar fått 
starkare stöd och omvärlden är än mer komplex idag.  

Ett av de användningsområden som föreslogs var hur internet kunde ha en 
kompletterande roll till den egna undervisningen. Hur en film till exempel kan 
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förbättra lärarens chans att förklara ett visst fenomen och sätta det i sitt samman-
hang för eleven. Lärarna utryckte att kunskapen behövde hängas upp på ”utgångs-
punkter” som bas för sitt lärande.  

Ett annat användningsområde var att använda olika hemsidor eller program för att 
kunna få ordning på den oorganiserade och komplexa omvärld som omger eleven i 
dagens mediabrus. Detta kan till exempel ske genom olika intranät där uppgifter, 
resurser, handledningar och andra resurser samlas i ett visst ämne för att skapa 
struktur åt eleven.  

I Lpf94 (Skolverket 2006) talas det om kritiskt tänkande som en viktig komponent i 
elevernas utbildning, om man delar Vygotskys bild om en komplex omvärld består 
det kritiska tänkande i att sortera information, värdera olika källor och klassificera 
informationen i olika sammanhang utifrån vilka de kan förstås.  

Hylén (2010) menar att studier har visat att bästa resultatet i skolan fås vid så kallad 
blended learning, vilket man kan säga är fallet när man inte helt förlitar sig på 
internet, utan använder det som komplement till undervisningen. Vidare torde det 
allra bästa om vi ska tro Hylén att blanda flera av de olika användningsområden som 
föreslagits i denna studie.  

Vidare är jämförelsen som en av lärarna gör att datorn (och internet) är som en linjal, 
vilket i mycket stor utsträckning går hand i hand med Jönsson (2008) som anser just 
att internet och datorn ska vara ett komplement, då man ser internet som en artefakt. 
Vilket i sin tur naturligtvis är en modell uppbyggd av Vygotsky för att förstå hur 
människor kan använda redskap för att insamla kunskap.  

Att just internet ska utgöra ett komplement snarare än det ”enda saliggörande” som 
det uttrycktes i en fokusgrupp, är snarlik den slutsats som presenteras i den 
Skolverksrapport (2009a) som kritiserar en övertro på internet och därpå 
överanvändande av individuellt arbete i skolan.  

Ur ett Vygotskt perspektiv blir det av lärarkompetenserna viktigt framförallt med 
ämneskompetens samt ledarkompetens. Just ämneskompetensen lyfte en av lärarna 
som oerhört viktig i detta sammanhang, särskilt som internet öppnar för ett större 
bredd på stoffet som ska undervisas och förklaras.  

 

6.4 Övriga resonemang/jämförelse 
Även kommunikation identifierades som ett användningsområde, vilket egentligen 
inte faller in under någon egen tydlig del utan istället samspelar med de andra 
områdena. Lärarna ser i mångt och mycket kommunikation som ett sätt att distri-
buera uppgifter och ge feedback till eleven. Vidare bör det vara av intresse att det 
också lyfts fram vid något tillfälle av respondenterna hur mer kommunikation via 
internet och individualiserat arbete kan ge bättre träffar med eleverna. Givetvis skulle 
det kunna ses som en tydlig koppling mot Piaget med tanke på kopplingar till det 
individuella men samtidigt finns användningsområdet kommunikation som inne-
håller andra aspekter. Så som kontakt med andra elever, kontakt med omvärlden, 
vilket snarare skulle tyda på Dewey än Piaget. Det är också av intresse att man finner 
det endast lämpligt att kommunicera kring vissa saker över internet, och att det 
personliga samtalet vid en fysisk träff måste finnas kvar. Ett sådant typ av tänkande 
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skulle snarast betona vikten av ett sammanhang och kommunikationens kontext-
ualisering, vilket i så fall känns snarlikt Vygotskys tankar.  

Om man för blickarna till de identifierade nyckelorden i Lpf94 (Skolverket 2006) är 
det sällsynt att initiativförmåga, problemlösning och ansvarstagande diskuteras av 
lärarna. Särskilt är bristen ansvarstagande tydlig medan de andra två begreppen inte 
lyfts upp av respondenterna men man kan ana att de tänker sig använda sig av till 
exempel ett problem som eleverna ska lösa i produktion för publicering på nätet. 
Även om det inte nämns. Likaså borde även initiativförmåga ingå i flera av de olika 
användningsområdena.  

Det som även är intressant är att varje användningsområde beskrevs var för sig, 
nästan som ett arbetsområde separerat från de andra. Men det är ingen omöjlighet 
att kombinera flertalet av dessa i samma moment. Vilket hade givit en mer komplex 
bild av hur de olika arbetssätten kopplas ihop med olika teoretiker.  
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7. DISKUSSION 
 

7.1 Metoddiskussion 
De fokusgruppsintervjuer jag genomfört finner jag har givit mig goda förutsättningar 
att få en förståelse för lärarnas resonemang kring internet i skolan. Mötena i sig har 
varit positiva vilket jag tror är en viktig del i att få utvecklade och utsvävande resone-
mang och inte enbart korta konstateranden om hur man idag arbetar. Så här i efter-
hand tror jag inte att jag hade kunnat få samma information om jag hade valt en 
annan metod, vilket var aktuellt ett tag.  

I efterhand kan jag känna att en viktig grund för att kunna uppnå en god reliabilitet 
när det kommer till fokusgrupper är efterarbetet. I detta avseende är jag mycket glad 
att jag relativt snabbt gick igenom det inspelade materialet och transkriberade detta. 
Det gav mig möjligheten att överblicka det omfattande materialet.  

Naturligtvis finns det också brister i mitt arbete. Det går att diskutera om ämnet hann 
bli mättat på bara tre fokusgrupper eller om det hade kommit fler infallsvinklar om 
det var fler grupper. Det är så klart möjligt och något som är en intrikat fråga att 
besvara men min känsla är att det vid den tredje fokusgruppsintervjun tillkom inte 
särskilt många typer av resonemang utan mestadels sådana som kompletterade de 
som redan fanns från de andra två grupperna.  

Studier av detta slag, med fokusgrupper som insamlingsmetod, går så klart inte att 
dra några generella slutsatser kring men då syftet inte handlar om att göra det så 
upplever inte jag det som något problem. Vidare ska det även poängteras att denna 
typ av studie alltid är föremål för viss typ av tolkning och att jag varit med och 
påverkat. Här är min förhoppning att det faktum att jag transkriberat intervjuerna 
och sedermera använt delar och citat ur dessa för att belägga mitt resultat.  

7.2 Resultatdiskussion 
Generellt kan det fastslås att även om internet har funnits länge finns det fortfarande 
en del kvar att utveckla när det gäller arbetet med internet i skolan. I en värld med 
snabbt informationsutbyte ges känslan av respondenterna att besluten och imple-
menteringen av En-till-En kommit lika fort, utan tid för reflektion över vad det ska 
användas till och på vilket sätt. Det tillfälle som fokusgrupperna innebar att kunna 
prata om internet i skolan, gav ett intryck att det var ett av få sådana tillfällen och att 
det var välbehövligt.  

Dock finner jag en stor medvetenhet om de olika effekter som internets intåg har 
inneburit generellt så som det ökade oberoendet av tid och rum. Detta borde i sin tur 
kunna innebära en god grund för att kunna föra insiktsfulla och produktiva reflek-
tioner kring vad internet innebär för skolan och undervisningen, vilket jag fann inte 
var lika utvecklat. 

Vidare är det särskilt påtagligt att lärarna har funnit många olika användnings-
områden för internet. Det som först bör slås fast och synas lite noggrannare är det 
faktum att det fanns en spridning av hur man vill använda internet i skolan och de 
bakomliggande motiveringarna till detta. En trolig orsak till detta är att Läroplanen 
för de frivilliga skolformerna har en lika bred spridning, med andra ord finns det 
täckning för det nationella regelverket också i praktiken.  
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Av de tre perspektivens påverkan på respondenterna finns det inte någon total över-
tygelse kring någon av dessa.  Tydligast visas detta i och med att det finns en ovilja att 
helt gå mot en individualisering, vilket tycks vara trenden idag. Den modell för indiv-
idualisering som diskuteras är också balanserad med andra inslag som istället bygger 
på snarare Vygotskys tankar än Piagets. Även om eleven ska arbeta individuellt 
utifrån det egna intresse ska det ändå finnas föreläsningar som ska kunna ge eleven 
förutsättningar för att klara av det enskilda arbetet. Även en brist på källkritik lyfts 
upp som ett problem mot alltför långtgången individualisering. Det är alltså så att de 
olika perspektiven kan komplettera varandra, genom att göra detta kan man få en 
balans mellan de olika perspektiven.  

Det är en balans som jag uppfattar att lärarna i dagsläget når genom att alternera 
vilket arbetssätt som används i undervisningen. Möjligen också med hänsyn till hur 
olika elever lär sig på olika sätt. Om sanningen ska fram så finner jag det ändå 
förvånande att så lite i fokusgruppsintervjuerna handlade om hur de olika teorierna 
går samman och hur de kan användas tillsammans, givet att uppdraget i läroplanen 
är att använda flera perspektiv. Ett skäl till detta kan vara hur man istället just har 
valt att alternera vilket av de listade användningsområdena man använder som 
utgångspunkt för utformandet av arbetssätten.  

Det uttrycks dock en vilja för att kunna kombinera de bästa delarna ur de olika 
användningsområdena och teoretiska perspektiven. En sådan modell eller struktur 
skulle kunna handla om hur man kan utgå från individuella intressen för att skapa en 
produkt mot omvärlden men samtidigt kunna förmedla utgångspunkter som bas för 
kunskapsområdet. Framförallt uppfattar jag det som att individualisering behöver en 
god struktur att implementeras i, så att balansen mellan de olika perspektiven kan 
upprätthållas. Annars riskeras det att bli enbart individualisering av det hela, utan 
tillräckligt med varken källkritik eller lärarstöd.  

Personligen tror jag att internet och de förändringar som det för med sig i högsta 
grad kommer att förändra svensk skola i en rad olika aspekter och det är läge för att 
finna nya modeller för att förnya skolans struktur. Med internet kommer 
undervisningen förändras, precis som undervisningen har förändrats tidigare. Innan 
möjligheten att distribuera tryckta böcker till eleverna fanns, var föreläsningen det 
enda alternativet för hur undervisning ska bedrivas. Bokens framkost öppnade fler 
dörrar precis som internet nu gör. Det kommer kunna behövas mer flexibla lösningar 
för undervisning än ett klassrum – en lärare – en given tid. Vilket blir upp till varje 
skola att finna lämpliga lösningar för, givet skolans elevunderlag och inriktningar. 
Vidare finner jag även att de intranät som skolor använder sig av måste ha en 
användarvänlig funktion för distribution, information och diskussion, så att de blir 
naturliga mötesplatser för lärare och elever och då verkligen används.    

För lärarna, tror jag, nätet kommer att innebära en rad saker. Lärarna kommer att 
behöva mer ämnesfortbildning för att ha en chans att kunna förklara och bistå 
eleverna med all tänkbart stoff som finns på nätet. Vidare kommer det också finnas 
fler sätt att lära sig på och därför ökar också kraven på en ständig pedagogisk 
medvetenhet bland lärarna. Vidare tror jag att denna medvetenhet också måste 
kunna överföras mot eleverna för att de ska förstå lärarnas upplägg och/eller kunna 
maximera resultat av sitt eget arbete.  

Rent generella trender som till exempel ett ökat informellt lärande, fler möjliga 
läsvägar och en större mängd av olika texter, åsikter och diskussioner tror jag innebär 
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att alltfler människor kommer att lära sig alltmer skiftande saker. För att hantera 
detta finns det främst två vägar. Den ena vägen är att försöka strama upp regelverk 
och liknande för att säga exakt vad varje elev ska lära sig. Vilket de nya ämnes-
planerna för gymnasiet och grundskola kan ses vara ett försök att uppnå. Om det 
däremot är möjligt att uppnå detta med den kraft som internet innebär, har jag svårt 
att bedöma men kan se många svårigheter i att försöka upprätthålla. Vidare bör man 
kanske ställa sig frågan om vi alla, i ett alltmer komplext samhälle, bör kunna samma 
sak eller om det är bättre att låta olika individers kunskaper komplettera varandra.  

Den andra vägen att kunna kontrollera detta informella är att ha fler och bättre 
anpassade tester av vad man faktiskt har lärt sig. Betygssystemet är kanske inte alltid 
den bästa indikatorn på vilken kunskap eleverna faktiskt besitter. Istället kan det 
uppkomma ett behov av att via tester, till exempel antagningsprov till olika skolor 
eller jobb, kunna säkerställa vilken kompetens personen verkligen besitter.  

7.3 Slutsatser och vidare forskning 
Lärarna har förstått mycket av de som internet har inneburit för det sammanhang 
och samhälle vi lever i det är med denna utgångspunkt som lärarna har funnit många 
olika användningsområden för internet. Dessa användningsområden kan i sin tur 
individuellt sätt härledas till olika tankegångar hos klassiska pedagogiska teoretiker 
och läroplanen. Det är också tydligt att man inte har någon direkt preferens bland 
dessa användningsområden utan istället anser att internet ska användas på många 
olika sätt. Dock har man inte funnit vägar för att kombinera de olika användnings-
områdena samtidigt utan använder de som alternativ till varandra för att balansera 
de olika teoriernas fördelar och nackdelar mot varandra. Dock ses internet också som 
en framtida möjlighet till att bryta upp skolans struktur som gör det enklare att 
anpassa sig till det ökade oberoende av tid och rum som internet innebär.  

En förhoppning kan vara att denna studie kan ge upphov till nya intressant fråge-
ställningar. Naturligtvis kan det alltid vara intressant att utgå från min slutsats att 
lärarna använder sig av alla tre perspektiv i en hypotes och försöka belägga detta i en 
studie baserad på en insamlingsmetod av mer kvantitativ karaktär. En sådan studie 
borde i så fall vara fokuserad på handlande snarare än resonemang.  

Då källkritik lyftes fram som en central punkt med internet i undervisningen vore det 
även intressant att kunna följa upp denna studie med att ta reda på hur lärare bygger 
resonemang kring hur bra källkritiksundervisning kan eller bör se ut. Vidare vore det 
också intressant att följa upp med att försöka finna goda exempel på hur de tre 
perspektiven som Piaget, Dewey och Vygotsky kan kombineras snarare än alterneras 
emellan. 
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Bilaga 1 

INTERVJUMALL 
 

I denna intervjumall utgår jag från ett givet upplägg med tillhörande scenario vilket 
deltagarna först får reda på. Därefter presenteras frågorna.  

 

Upplägg: 

- Scenario med ett par olika uppgifter 

- Samtalet i fokusgruppen leds inte av någon särskild och min roll är främst att lyssna 

- Om frågor/tystnad uppstår, kan jag förklara eller flika in någonting för att få igång 
samtalet. 

 

Scenario:  

Utbildningsminister Jan Björklund har beordrat att en kommitté ska titta på 
internets roll i skolan idag. Utbildningsdepartementet påbörjar arbetet och 
bestämmer snabbt att en skrift om riktlinjer för hur internet bör användas i skolan 
ska produceras. Bland annat så väljs ett par olika skolor ut för att bidra med lärare till 
intervjuer i fokusgrupper. Er skola har blivit utsedd till en sådan remissinstans för 
dessa riktlinjer. Ni representerar med andra ord den svenska lärarkårens intressen. 
Det är i denna roll som jag vill att ni går in i denna intervju.  

 

Uppgift 1:  

I vilka sammanhang och vilka användningsområden är det lämpligt att respektive 
inte lämpligt att använda sig av internet i skolan? Hur ska en sådan riktlinje 
utformas?  

 

Uppgift 2:  

Hur ska den riktlinje ni nyss satte samman motiveras?  

 

Uppgift 3:  

Bör dessa riktlinjer innehålla något om hur man ska arbeta med internet i skolan? 



 

 

Bilaga 2 

 

MISSIVBREV 
 

Till ansvarig rektor för En-till-En projekt på er skola.  

Mitt namn är Johan Luks och jag skriver just nu mitt examensarbete på 
lärarutbildningen vid Mälardalens högskola om En-till-En  (en elev –en dator) 
projekt. Arbetet koncentrerar sig på lärarresonemang kring internet i skolan.  

I arbetets syfte går att läsa: 

”I en tid då nätet blir allt viktigare, med allt mer information tillgänglig på nätet och 
allt mer verksamhet förläggs till nätet är det viktigt att ställa sig frågan: Hur vill vi 
använda nätet i skolan?  

Arbetets syfte är att få en förståelse uppfattning om internets roll i skolan. 
Framförallt är arbetet fokuserat på lärarkåren på en skola för att se likheter och 
skillnader i deras uppfattning och argumentation om internet i skolan.” 

Jag söker nu skolor i eller på väg in i En-till-En projekt som vill deltaga med lärare i 
fokusgruppsintervjuer. Detta är även ett utmärkt tillfälle för er att reflektera kring 
hur ni har använt/ska använda nätet på er skola. Ni får givetvis ett exemplar av 
uppsatsen när den är färdigskriven och kan användas som ett led i ert fortsatta arbete 
med En-till-En på er skola. Det kan utgöra underlag för ert arbete hittills eller hur 
arbetet med internet skiljer sig åt på skolan.  

Fokusgruppsintervjuerna beräknas ta cirka 45-60 minuter per grupp och 
sammanlagt söker jag efter tre grupper om vardera 3-4 personer.  Om ni som skola 
har möjlighet att delta vore jag ytterst tacksam om vi hann med detta innan 
sommarlovet tar vid.   

I linje med Vetenskapsrådets riktlinjer kommer uppsatsen följa de regler som ska 
garantera deltagarnas konfidentialitet. Den insamlade datan kommer endast att 
användas till denna uppsats och endast att behandlas av författaren själv.  

Vid frågor kontakta gärna mig på mailadressen nedan eller min handledare, Kamran 
Namdar vid Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation på Mälardalens 
högskola på kamran.namdar@mdh.se 

Med vänliga hälsningar 

 

Johan Luks 

Johan.luks@gmail.com 


