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Abstrakt 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilken syn lärare och elever har på 

Internet som arbetsverktyg i undervisningen och skolarbetet. För att ta reda på detta har vi 

genomfört kvalitativa intervjuer med fyra gymnasielärare, varav två arbetar på en kommunal 

skola och två arbetar på ett friskolegymnasium. Dessutom har vi genomfört kvantitativa 

enkätundersökningar med 100 gymnasieelever, 50 på vardera skola. Vår undersökning visar 

att lärarna och eleverna är positivt inställda till Internet i undervisningen, men den påvisar 

även att eleverna, särskilt de på friskolan, har en tendens att se Internet som sin enda källa, 

vilket är något som bekymrar lärarna. De menar därtill att källkritik är något man som lärare 

måste gå igenom kontinuerligt för att få eleverna att förstå innebörden av det och hur viktigt 

det är. I resultatdelen jämför vi hur de båda skolorna och dess lärare och elever uppfattar att 

Internet fungerar som arbetsverktyg och informationskälla samt hur lärarna tror att lärandet 

och lärarollen kommer att te sig i framtiden. Efter resultatdelen följer en diskussionsdel där vi 

tar upp varför vi tror att lärarna och eleverna på de två skolorna har dessa uppfattningar och 

tankar kring Internet som undervisningsmaterial/medel. 

 

Nyckelord: Pedagogik; IT; Internet; Internet i undervisningen; Internet i skolan; Källkritik; 

Källhantering; Gymnasium; Friskolegymnasium; Kommunal skola; Läroplaner; 

Kursdokument; Svenska; Religionskunskap; Lärande; Lärarroll 
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Förord 

Vi vill först och främst tacka de lärare och elever som ställt upp på intervjuer och 

enkätundersökningar. Utan er hjälp hade vi inte kunnat genomföra denna undersökning samt 

färdigställa vårt examensarbete.  

 

Vi vill även tacka vår handledare, Fil. dr Else-Maj Eineborg Falk för hennes stöd och 

konstruktiva kritik under arbetets gång som gjort att vi kämpat på med uppsatsen och lyckats 

färdigställa denna. 

 

Till sist vill vi tacka våra familjer och våra vänner för deras oupphörliga stöd. 

 

Alexandra Tuvér och Elin Blomqvist 

Gävle den 3 december 2009 
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1 Inledning 

 

Under 1960-talet skedde något som skulle komma att förändra världen för all framtid. Det var 

nu som en ny distributionsväg öppnades och ett nytt sätt att kommunicera föddes. I mitten av 

1960-talet utvecklades ARPAnet (Advanced Research Project Agency Net).
1
 I början var det 

tänkt att enbart användas som en centralenhet för all militär rymdforskning i USA. Men redan 

1971 bestämde det amerikanska försvarsdepartementet att ARPAnet skulle demonstreras 

offentligt och ARPAnet blev Internet. Efter detta gick utvecklingen snabbt och i början av 

1990-talet skedde tre viktiga saker med nätet.
2
 För det första utvecklades World Wide Web 

(www) som skulle underlätta sökandet på nätet. För det andra kom så kallade 

webbläsare/nätläsare, program som tolkar koden i ett dokument och visar typsnitt och bilder. 

Det tredje som skedde var att portaler dök upp. Med hjälp av dessa kunde man göra Internet 

mer användarvänligt. En portal kan liknas med en fast punkt där information kan samlas och 

göra det lättare för användare att bruka tjänster som e-post, nyhetssökning och shopping. Två 

tidiga portaler i Sverige var Telias passagen.se och Postens torget.se.
3
 

 

Det som först var tänkt som ett hjälpmedel inom den amerikanska militären är nu ett av 2000-

talets mest betydelsefulla kommunikationsverktyg och en viktig del av vår vardag. Internet 

har sedan det blev offentligt utvecklats till en naturlig del av mångas sociala liv och en 

självklar kunskapskälla. Många, inte bara lärare och litteraturvetare, är rädda för att böcker 

och andra skriftliga källor kommer att hamna alltmer i skymundan i takt med Internets och 

den teknologiska utvecklingens framfart. Frågan är hur stor påverkan Internet egentligen har 

på oss, våra liv och den syn vi har på kunskap. IT
4
 kan ha medfört att vår syn på kunskap 

blivit mer flyktig än tidigare, nu när den är mer lättillgänglig. Man kan fundera över om all 

kunskap som ständigt omgärdar oss gjort oss ”immuna” och svårpåverkade. Eller har vi lärt 

oss att ta till vara på de möjligheter vi får i och med Internet och den information och kunskap 

som finns tillgänglig där. En annan fråga som blir aktuell är ifall vi kan se igenom det 

informationsflöde vi ständigt ställs inför? Kan vi urskilja vad som är tillförlitlig och icke 

tillförlitlig information? Har vi lärt oss att ”plocka russinen ur kakan”? 

 

Hur fungerar detta i skolan och i undervisningen? Kan eleverna skilja på vad som är 

trovärdiga och icke trovärdiga källor? Är Internet ett bra hjälpmedel för elevers inlärning? Å 

ena sidan är det ett måste för skolan att följa samhällets utvecklingstakt då skolan är ett slags 

”mini-samhälle” i förhållande till samhället i stort. I skolan finns faktorer som påminner om 

det omgivande samhället och representanter från alla samhällsklasser.
5
 Å andra sidan kan 

Internet vara något negativt eftersom nätet kan göra att man hittar snabb och kanske felaktig 

kunskap i stället för rätt och hållbar kunskap. Som lärare behöver man därför brottas med 

frågan om man ska låta eleverna använda Internet som källa i sin inlärning i stället för böcker 

och andra källor. 

                                                           
1
 Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) 

2
 Nätet är en vanligt förekommande förkortning av begreppet Internet. 

3
 Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) 

4
 IT är en förkortning av begreppet informationsteknik 

5
 Stewart, Lavelle & Kowaltzke (2001) 
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Den svenska skolan har sedan mitten av 1600-talet styrts av olika lagar, föreskrifter och 

läroplaner, dessa har bestämt vad kunskap är och hur kunskap ska förmedlas. Grundskolan 

och de frivilliga skolformerna har haft fyra läroplaner, Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 

62), Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69), Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80), 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94) 

och Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94).
6
 Det är dessa dokument som 

fastställer och redogör för vad som ska tas upp i den svenska skolan, hur lärare ska hantera 

olika situationer samt vilka rättigheter och skyldigheter elever, lärare och skola har. Det är 

med andra ord dessa styrdokument som har format och som fortsätter att forma den svenska 

skolan. Med utgångspunkt i dessa dokument menar vi att det är intressant att undersöka om 

och i så fall hur Internet har påverkat de svenska läroplanerna. Vad har man fått ändra för att 

anpassa sig till den ”nya tiden” och dess tekniska utveckling? Hur ser kursplanerna ut för 

ämnena svenska och religionskunskap? 

 

1.1 Val av ämne 

Det första vi har valt att undersöka är hur synen på Internet som undervisningsmaterial/medel 

skiljer sig mellan en kommunal gymnasieskola och ett friskolegymnasium. Det andra är om 

synen på Internet i undervisningen ser olika ut beroende på ämne, i detta fall svenska och 

religionskunskap. Och det tredje handlar om huruvida eleverna kan särskilja tillförlitliga 

källor från icke tillförlitliga, samt jämföra om lärarnas motivation stämmer överrens med 

elevernas syn, går lärarnas ord verkligen fram? Vi har frågat oss om eleverna förstår vad 

lärarna försöker få fram gällande källkritik och de sätt källor bör redovisas på. Skälet till att vi 

valt detta uppsatsämne är att vi är lärarstudenter med inriktningarna mediepedagogik och 

svenska samt mediepedagogik och religionskunskap och vi vill i vårt examinationsarbete 

knyta an till våra respektive ämnen och vår framtida yrkesroll. 

                                                           
6
 Brynolf, Carlström, Svensson & Wersäll (2007) 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att få en större förståelse för både läraryrket och Internets 

betydelse för elevernas inlärning och förståelse. Uppsatsens syfte är också att studera och 

jämföra hur Internet används som undervisningsmaterial/medel i ämnena svenska och 

religionskunskap på en kommunal gymnasieskola och ett friskolegymnasium samt att 

undersöka om eleverna kan hantera källor och förhålla sig kritisk till dessa. 

 

2.2 Frågeställningar 

 Hur skiljer sig synen på Internet som undervisningsmaterial/medel mellan en 

kommunal gymnasieskola och ett friskolegymnasium? 
 

 Skiljer sig elevernas inställning till Internet som undervisningsmaterial/medel 

beroende på vilken skola de går på? 
 

 Skiljer sig synen på Internet i undervisningen åt beroende på ämne? 

 

 Kan eleverna skilja på tillförlitliga och icke tillförlitliga informationskällor? 
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3 Bakgrund 
 

Vår studie tangerar flera forskningsområden: pedagogik, medie- och 

kommunikationsvetenskap, svenska och religionskunskap. Litteratur med fokus på Internet 

och Internet som undervisningsmaterial omfattar bland annat Gunilla Jedeskogs Datorer, IT 

och en förändrad skola
7
 som tar upp hur datorer och Internet har påverkat och förändrat 

skolan, undervisningen och lärarrollen sett utifrån skoldokument och forskning, samt 

Jedeskogs Datorn som pedagogiskt hjälpmedel
8
 som handlar om hur lärare låter sina elever 

arbeta med datorstöd och vilken betydelse datorn har haft för undervisningen.  

 

Lars-Erik Bjessmo och Ulla Karlsson beskriver i Länkar i lärandets kedja – Om nätbaserat 

och interaktivt lärande
9
 hur webben kan skapa nya möjligheter för elever att interagera, 

reflektera och lära. De menar att det på en webbplattform är möjligt att göra lärprocessen 

offentlig och tillgänglig för alla deltagare, kommunikationen blir med andra ord mer synlig än 

vad den skulle ha varit i en lektionssal. 

 

Bringing the Internet to School – Lessons from an Urban District
10

 av Janet Ward Schofield 

och Ann Locke Davidson handlar dels om hur Internet under en kort tid har flyttat in i 

skolorna, och dels om vad som händer när Internetvärlden möter den traditionella skolmiljön. 

Deras studie påvisar en stor variation gällande hur Internet används i olika 

undervisningsmiljöer och hur det påverkar elever, lärare och ledning. 

 

Maya B. Eagleton och Elizabeth Doblers bok Reading the Web - Strategies for Internet 

Inquiry
11

 tar upp en stor fråga, nämligen hur vi bäst ska integrera Internet i klassrummen och 

hur den traditionella bokläsningen har förändrats i och med Internets intåg i samhälle och 

skola. De menar att Internets påverkan inte enbart är positiv utan att det finns negativa 

aspekter såsom sämre läsförståelse och elevers svårigheter att kritiskt granska den information 

som de finner på Internet. 

 

Publicistiska arbetssätt i skolan – Webbtidningar, wiki, bloggar, webbteve och poddradio
12

  

av Dan Åkerlund beskriver hur ungdomars sätt att kommunicera och offentliggöra sig på nätet 

förändrar deras syn på världen, demokrati och på kunskap. Åkerlund menar att skolan måste 

värdera nätkommunikation som en positiv resurs i likhet med vad resten av samhället gör. 

Han menar vidare att skolan måste arbeta tillsammans med eleverna för att tillvarata deras 

kunskap och motivation. 

 

I boken Guide till det virtuella samhället – Trender i maktkampen mellan den verkliga och 

den virtuella världen
13

 försöker Bengt Wahlström bena ut olika aspekter gällande Internet och 

                                                           
7
 Jedeskog (1998) 

8
 Jedeskog (1993) 

9
 Bjessmo & Karlsson (2008) 

10
 Ward Schofield & Locke Davidson (2002) 

11
 Eagleton & Dobler (2007) 

12
 Åkerlund (2008) 

13
 Wahlström (2007) 
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dess betydelse för samhället. Han ställer sig bland annat frågan om hur maktspelet mellan den 

reella och den virtuella världen kommer att utvecklas under det närmsta decenniet men går 

även in på hur Internets utveckling sett ut fram till idag. 

 

Hotbilder och motbilder – Om värderingar, lärande och Internet
14

 av Stig Roland Rask 

handlar om de pedagogiska och etiska utmaningar som man som lärare kan ställas inför vid 

användning av Internet i undervisningen. Han tar även upp vilka risker och möjligheter detta 

kan medföra samt hur man förhåller sig till bland annat källkritik, fusk, projektarbeten och 

kommunikation. 

3.1 Internets inverkan på samhället 

Sedan mitten av 1960-talet och ARPAnet och fram till 2000-talets trådlösa 

uppkopplingsmöjligheter och Bluetooth-enheter har det skett stora förändringar. Enligt 

regeringens skrivelse Lärandets verktyg – nationellt program för IT i skolan från 1997/98 kan 

IT-utvecklingen likställas med den genomgripande omvandling som skedde när Sverige 

utvecklades från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle.
15

 Det tog flera 

generationer för Sverige att gå från jordbrukssamhälle till industrisamhälle men det nya 

paradigmskiftet kommer att gå mycket fortare, allt i linje med den nya tekniken där allt ska gå 

så snabbt som möjligt.
16

  I och med Internets uppkomst och utveckling har samhället och våra 

kommunikationsmöjligheter förändrats drastiskt. Några skulle säga att de har förädlats medan 

andra skulle hävda att de blivit alltför opersonliga och anonyma. Men att de förändrats är i 

alla fall säkert. Och denna förändring kommer att fortgå vare sig vi vill det eller inte. Frågan 

är vad dessa förändringar inneburit för skolan, undervisningen och lärandet?  

 

3.2 Datorns och Internets inverkan på skola, undervisning och lärarroll 

Sett rent historiskt har skolan svårt att anpassa sig till större förändringar. Traditioner värderas 

högt och att rubba på dem innebär mycket arbete men brukar i slutändan ändock ge resultat. I 

och med datorn och Internets intåg i samhället och var människas hem har skolan varit 

tvungen att acceptera denna förändring och anamma den.
17

 

 

3.2.1 Datorn gör entré 

Hur och varför datorerna gjorde sitt intåg i skolan förvånade många lärare i början, de hade 

inte efterfrågat denna nya teknik. Istället för att efterfråga den nya tekniken blev de mer eller 

mindre påtvingade den. De saknade kunskap om och förståelse för tekniken och hade därför 

svårt att se hur den skulle kunna gagna dem i deras undervisning och arbete då det varken 

fanns tillräckligt med datorer eller tid för egen fortbildning. De lärare som däremot redan hade 

kunskap om den nya tekniken, till exempel programmering, märkte snart att eleverna snabbt 

anammade tekniken och gick om dem rent kunskapsmässigt. Detta resulterade i att lärarna 

lade ner dataanvändningen i sin undervisning relativt fort, de kände sig otillräckliga och 

hotade i sin roll som lärare.
18

 Men i och med att den alltmer påfallande utvecklingen fortskred 

                                                           
14

 Rask (2002) 
15

 Sveriges regering (1997/98)  s. 3 
16

 Rask (2002) s. 15 
17

 Ward Schofield & Locke Davidson (2002) 
18

 Jedeskog (1998) 
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började dock lärarna inse möjligheterna med den nya tekniken och så småningom tina upp 

och ta sig an och lära sig hur den kunde fungera som hjälpmedel i undervisningen.
19

 

 

3.2.2 Internet visar vägen 

Redan 1992 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att göra upp en plan för hur Internet 

skulle integreras i skolan och undervisningen. 1994 påbörjades arbetet med Skoldatanätet.
20

 

Skoldatanätet innebar att varje barn skulle ha tillgång till dator och att datorerna skulle vara 

anslutna till Internet. Genom detta skulle Sverige gå in i framtiden väl rustat.
21

 Samtidigt som 

dessa planer presenterades började KK-stiftelsen (Stiftelsen Kunskap och Kompetens) satsa 

pengar på olika IT-utvecklingsprojekt i skolan. 1998 presenterade den dåvarande regeringen 

en skrivelse med titeln Lärandets verktyg – nationella program för it i skolan där de 

framförallt beskrev hur de genom en satsning på 1,7 miljarder under perioden 1999–2002 

skulle kompetensutveckla cirka 70 000 lärare och praktiskt stödja datoriseringen av Sveriges 

skolor.
22

 Man menade att ”När eleverna går ut i arbetslivet skall de vara rustade för att lära 

om, lära nytt och lära mer — för det livslånga lärandet.”
23

 Genom IT skulle eleverna få en 

förbättrad utbildning och fördjupade kunskaper, allt eftersom eleverna numer hade andra 

förutsättningar och mål för sin utbildning än tidigare. En alltmer krävande arbetsmarknad 

hade börjat ställa nya och högre krav på utbildning och kompetens.
24

 Sverige började rusta för 

framtiden och satsade på att bli en spjutspetsnation i världen gällande användningen av den 

nya informationsteknologin.
25

 När världen tidigare genomgått stora förändringar såsom 

industrialiseringen var Sverige sen med att följa med den nya utvecklingen, vi behövde 

undanslippa två världskrig för att hinna komma ikapp den övriga industrivärlden. Men nu när 

industrialismens epok var på väg att avslutas och vi skulle kliva in i det nya 

informationssamhället var det Sverige som låg i det främsta ledet.
26

 

 

1997 lanserades Europeiska skoldatanätet, European Schoolnet (EUN), på initiativ av 

Sveriges regering med Sveriges skoldatanät som förebild.
27

 Syftet var att skapa en 

utbildningsportal för undervisning, lärande och samarbete över nationsgränserna.
28

  

 

När Internet gjorde sitt intåg i skolan möttes den nya tekniken av relativt stort motstånd från 

lärarnas sida. De ansåg att den begränsade tillgången till datorer och IT kunde leda till att 

klyftan mellan de elever som hade tillgång till datorer hemma och de som inte hade samma 

tillgångar skulle öka. Det vill säga att en liten del av eleverna skulle få ett så pass stort 

försprång rent kunskapsmässigt att det skulle medföra ett orättvist övertag gällande den nya 

tekniken. I mitten av 1990-talet hade 40 procent av alla barnfamiljer tillgång till en dator 
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hemma. För skolans del gällde det, på en del skolor, att se till att de som inte hade tillgång till 

dator hemma fick tillbringa mer tid i skolans datasal. Senare blev IT och datorer en självklar 

del av var familjs och människas hem och i skolan, därför blev IT också en naturlig del i 

undervisningen och de skoldokument som följde.
29

 

 

3.2.3 Internet öppnar portarna mot världen 

Skolan var länge en stängd arena där bara de som var inbjudna hade chans att komma till tals 

och få sina synpunkter hörda. Stewart, Lavelle och Kowaltzke presenterar i sin bok Media 

and Meaning – an Introduction en teori som säger att skolan ofta fungerar som ett ”mini-

samhälle” i det verkliga samhället.
30

 När man väl passerade portarna in i skolan var det som 

att komma in i en bubbla där omvärlden inte ägde tillträde och där lärarna var de som bar på 

den sanna kunskapen. I slutet av 1900-talet började dock denna bild luckras upp och samhället 

klev in på skolans arena. I och med regeringens beslut, som kom 1998
31

, om att Internet skulle 

introduceras och göras tillgängligt för alla började skolan och samhället att kommunicera med 

varandra på en ny nivå. Plötsligt var inte skolans arena längre stängd utan den blev en del av 

samhället i stort.
32

 Nu kunde lärare som tidigare inte haft kontakt med vare sig andra vuxna 

eller kolleger under arbetsdagen komma i kontakt med i stort sett vem som helst, när som 

helst. Detta öppnade dessutom för en ny kunskapskanal där lärare kunde dela med sig av sina 

egna och ta del av andra lärares tankar och idéer.
33

 

 

För eleverna innebar detta att de kunde kommunicera med människor de annars inte skulle ha 

haft möjlighet till att komma i kontakt med.
34

 Och även här öppnades ett nytt forum för 

kunskapsinhämtande och kommunikation. Skolan blev mer lik en arbetsplats i det omgivande 

samhället och övergången mellan skolvärld och arbetsliv blev inte lika chockartad och 

omvälvande. Tidigare kunde arbetsmarknaden välja vilka som skulle få chans att ta sig in i 

arbetslivet men genom denna förändring fick eleverna större möjligheter att välja inriktning 

gällande framtida yrkesval.
35

 

 

3.3 Möjligheter 

Tack vare den nya teknologin och framförallt Internet har skolan gått in i en ny era. Denna era 

är fylld av kommunikationsmöjligheter och chanser som tidigare inte varit möjliga. Plötsligt 

finns världen inom räckhåll på ett helt annat sätt än tidigare, i och med Internet får alltfler 

större möjligheter oavsett tidigare erfarenheter. 

 

3.3.1 Skolan i stort  

Enligt Carlitz, vars tankar Ward Schofield och Locke Davidson presenterar i sin bok Bringing 

the Internet to School – Lessons from an Urban District,
36

 är Internet skolans framtid. Han 

                                                           
29
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menar att Internet har potential att lägga grunden till att undervisningssätt och skolmaterial 

utvecklas och distribueras.
37

 I samma bok presenteras även Berenfelds argumenteringar som 

går ut på att Internet är viktigt för skolan eftersom det för in den reella världen i klassrummen. 

Han menar att detta kan göra skolarbetet mindre konstgjort och mer verkligt då det varken 

skiljer sig så mycket från elevernas vardagliga liv utanför skolan eller från arbetsmarknaden i 

stort.
38

 

 

Genom att Internet har kommit in på skolans arena har barriären mellan ”rika” och ”fattiga” 

skolor börjat raserats. Nu erbjuds alla skolor möjligheter, oberoende på ekonomiska 

tillgångar, att i någon grad köpa in datorer, alla kanske inte har möjlighet att erbjuda varje 

enskild elev en egen dator men varje skola har chans att tillhandahålla någon form av 

informationstekniskt verktyg. På Internet är i stort sett allt tillgängligt för alla oavsett 

bakgrund, kön, ålder och etnicitet.
39

 Informationen på Internet är dessutom alltid uppdaterad 

och kan i många fall inte på något sätt jämföras med diverse föråldrade skolbibliotek.
40

 Rask 

menar dock att man inte kan jämföra Internet med ett bibliotek eftersom Internet snarare är en 

spegelbild av den värld vi lever i, här saknas den kontroll som bibliotek kan tillhandahålla.
41

 

 

3.3.2 Lärare 

Enligt Ward Schofield och Locke Davidson har lärare länge varit en isolerad arbetsgrupp, 

men i och med att Internet gjorde intåg i skolvärlden och klassrummet har lärares möjligheter 

till kommunikation med andra vuxna och kolleger ökat markant. Ward Schofield och Locke 

Davidsons undersökning visar att lärarnas engagemang i professionella utvecklingsaktiviteter 

har ökat samt att lärarens roll utanför klassrummet har förändrats. Dessutom har lärare-elev-

kontakten förbättrats och klyftorna dem emellan har krympt då lärarna, enligt eleverna, numer 

verkade mer glada, avslappnade och behandlade dem bättre.
42

 Enligt Rask möjliggör den nya 

tekniken nya gemenskapsformer och relationsbyggen för lärare och elever men även för lärare 

och lärare emellan.
43

 Lärarna uppfattades som mer jämställda eftersom de numer hade samma 

möjligheter som sina elever. Dessutom menar Ward Schofield och Locke Davidson att 

lärarnas professionella stolthet och entusiasm har ökat då de i och med Internets utveckling 

har lättare att dela med sig av sina erfarenheter och ta del av andras tankar och idéer. Från att 

ha varit en enskild person i en yrkesroll har man nu blivit en del av en större grupp där man 

kan hitta inspiration, motivation och kunskapsstoff att ta med in i klassrummet.
44

 Jedeskog 

menar därtill att lärare ända från början sett datorer och Internet som ett pedagogiskt och 

metodiskt hjälpmedel och ett bra komplement till den traditionella undervisningen.
45
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3.3.3 Eleverna 

För eleverna förhöjdes, enligt Ward Schofield och Locke Davidson, glädjen och motivationen 

i och med att Internet integrerades i skolan. Genom detta fick eleverna ett nytt arbetsverktyg 

som ökade deras produktiva egenskaper och genom detta fick de möjlighet att producera 

kvalitativt arbete som de kunde dela med andra och få respons på det.
46

 Enligt Education 

Commission of the States (ECS) kan datorer och Internet förvandla klassrummen till mer 

fängslande, arbetsvänliga och produktiva inlärningsmiljöer som kan anpassas efter elevernas 

specifika behov, intressen och inlärningsstilar. På detta sätt blir övergången mellan skola och 

arbetsliv inte lika överrumplande och skrämmande och kan på sikt innebära att fler ungdomar 

kommer ut i arbetslivet snabbare än tidigare.
47

 

 

Internet har också inneburit att eleverna själva snabbt kan hitta den information de söker. 

Oavsett om de befinner sig i skolan, hemma eller någon annanstans har de samma möjlighet 

att hitta informationen eftersom nätet ser likadant ut och innehåller samma information, så 

länge man befinner sig inom landets gränser och därmed dess servrar.
48

 Den som lär sig att 

omvandla den information de finner på Internet till kunskap har på något sätt slagit sig fri från 

låsningen till tid och rum som den traditionella skolan står för och hittat sätt att lära oberoende 

av skolans ramar.
49

 Internet ger eleverna ytterligare en möjlighet att utveckla sitt 

ansvarstagande gällande det egna kunskapsinhämtandet. Den pedagogiska tanken bygger 

numer mycket på autodidaktik; konsten att lära sig saker på egen hand, vilket krävs som 

grund om man kliver upp på högre studier men även ute i arbetslivet.
50

  

 

3.3.4 Internet som undervisningsmaterial/medel 

Utöver de kommunikationsmöjligheter och informationssökningsfunktioner som Internet har 

att erbjuda kan det även vara ett fungerande undervisningsmaterial/medel.
51

 Sayed Abdallah 

menar att Internet med fördel kan användas för att utveckla och underlätta språkinlärningen 

inom det engelska språket. Han anser att framförallt läsförståelse är något som kan förbättras 

med hjälp av Internet eftersom det är ett nästintill uteslutande textbaserat medium. Man måste 

kunna läsa, skriva och kommunicera för att kunna söka och publicera texter och andra 

produkter på Internet. Men läsförståelse är inte det enda som kan förbättras med hjälp av 

Internet. Barron och Ivers menar enligt Sayed Abdallah, att Internet även innehåller 

gratistjänster som erbjuder allt från klara uppgifter till projekt som läraren har möjlighet att 

anpassa till sin undervisning. Dessutom kan Internet enligt Sayed Abdallah bidra till att en 

Computer-Mediated Communication (CMC) kan äga rum, vilket uppmuntrar eleverna att 

skriva och kommunicera med andra människor från olika delar av världen, något som i sin tur 

kan gynna språkförståelsen och språkinlärningen.
52
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3.4 Risker 

Internet innebär inte bara goda informations-, och kommunikationsmöjligheter utan kan även 

medföra problem i form av yttre påverkan från oseriösa källor. Vem som helst kan nu ta sig in 

i skolans värld. Detta var tidigare svårare då lärare i hög grad hade möjlighet att under 

lektionstid välja vilken information som skulle vara tillgänglig för eleverna.   

 

3.4.1 Skolan i stort 

I stort kan Internet medföra stora problem om det inte används på ett genomtänkt och 

medvetet sätt. Med hjälp av Internet kan man genom några få klick få tillgång till vad som 

helst, när som helst, men källornas tillförlitlighet och substans varierar. En enkel sökning på 

någon av de mest vanliga sökmotorerna kan resultera i att man får långt fler träffar än man 

faktiskt har nytta av. Även om skolan har ett bra fungerande nätfilter som sållar bort oönskade 

träffar så kan man inte stoppa allt. En sökning med till exempel sökordet ”Afrodite” resulterar 

inte enbart i träffar gällande kärleksgudinnan utan även i mindre passande träffar som inte är 

direkt lämpade för skolungdomar.
53

 

 

Datorer och Internet är till en början dyra undervisningsmaterial/medel, man måste först 

införskaffa utrustning, köpa programlicenser, tillhandahålla den support som krävs och 

därefter underhålla utrustningen. Skolornas redan hårt ansträngda ekonomi tillåter sällan 

några utgifter utöver skolans budget. Vilket kan medföra att det kan vara svårt att få tillgång 

till så pass många datorer att Internet blir en naturlig del av undervisningen och klassrummet. 

Alla har därmed tyvärr inte samma möjlighet att ge eleverna tillgång till de 

informationstekniska verktygen som de önskar. Jedeskog
54

 menade redan 1993 att för få 

datorer i skolan gör att datorer inte blir ett naturligt komplement i undervisningen. Detta 

menar Ward Schofield och Locke Davidson är ett bestående och fortsatt problem. De hävdar 

att det oftast är antalet datorer som ställer till problem i undervisningen, inte lärarens förmåga 

eller engagemang.
55

    

3.4.2 Lärare 

Det kan för vuxna, likaväl som för barn och unga, vara svårt att särskilja och sortera alla 

intryck Internet ständigt levererar. Att skilja på vad som är bra material/medel för eleverna 

och deras undervisning kan, trots en lärares erfarenhet, vara frustrerande och besvärligt. Detta 

på grund av att tid och den ständiga utvecklingen är ett av lärarens största motstånd. Eftersom 

den tekniska utvecklingen går så fort saknas ofta utbildning och fortbildning vilket kan leda 

till att en källkritisk syn till viss del kan saknas hos lärarna. Ward Schofield och Locke 

Davidson hävdar att det är svårt för lärare att avgöra vad som är bra och inte eftersom de inte 

får någon utbildning eller handledning gällande Internet.
56

  

 

Genom att det finns så oändligt mycket material, information och kunskap att hämta på 

Internet tillkommer problemen med att allt detta stoff måste processeras och gås igenom av 
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lärarna. Det är bra att det finns mycket material att tillgå, då det berikar undervisningen på 

många plan, men det kan också medföra att lärarna ifråga drar sig från att använda Internet i 

sin undervisning. Lärarna anser helt enkelt att detta extraarbete inte är lönsamt då böckerna de 

redan har innehåller tillräcklig information och har fungerat hittills, dessutom anses de vara en 

mer tillförlitlig källa.
57

 Varför dra in något nytt som kräver tid och engagemang när man 

redan har något som fungerat i generationer och vars innehåll är bestående. Information på 

Internet upplevs ofta som flyktig och tillfällig medan böcker uppfattas som varaktiga och 

oföränderliga.
58

 

 

Internet och Internetanvändning ställer nya krav på undervisande lärare, något som både kan 

vara positivt och negativt. Eftersom det kräver en höjd koncentration och engagemang gäller 

det att hålla sig uppdaterad och informerad om vad som erbjuds och vad som gäller rent 

säkerhetsmässigt. Det här lägger dock grunden till ett säkert Internetanvändande och ett 

livslångt lärande för eleverna. Slarvar man som lärare med detta finns risk att eleverna inte ser 

allvaret med att vara källkritiska och försiktiga med vad de hittar på nätet. Ansvaret för 

utveckling av ett källkritiskt tänkande hos eleverna ligger hos lärarna.
59

 Detta ansvar kan dock 

uppfattas som stort och allt för tidskrävande, vilket kan medföra att en del lärare gärna 

förbiser detta och väljer att fokusera på annat. 

 

En annan negativ aspekt som kan uppkomma i och med att den nya informationstekniken gör 

intåg i skolan är att det sätter lärarens roll i fara. Datorer blir, efter inköp, ett billigt och 

effektivt hjälpmedel som bidrar till att lärarens arbete kan behövas allt mindre. 

Undervisningen blir följaktligen billigare då fler datorer medverkar till att färre lärare behövs, 

detta medför att det inte finns lika många vuxna på plats i skolan.
60

  

 

3.4.3 Elever 

Datorer och den nya tekniken kan, som vi tidigare nämnt, innebära att antalet lärare i skolan 

reduceras på grund av att undervisningen kan ske på annat sätt för en billigare penning. Det 

här medför att antalet vuxna på skolan blir färre, vilket i sin tur medför att eleverna inte får 

samma möjlighet att uttrycka sina tankar, funderingar och idéer samt få respons på dessa.
61

 

Den direkta lärare-elev-kontakten är av stor vikt och bör inte ersättas av materiella ting och 

Computer-Mediated Communication (CMC), vilket innebär att man kommunicerar via 

Internet. CMC kan nämligen medföra att man inte är lika medveten om de man kommunicerar 

med, att man inte uppmärksammar människors känslor på samma sätt som man gör när man 

pratar med någon som befinner sig i samma rum som en själv.
62

 Det här kan i sin tur förorsaka 

att lärare missar viktiga aspekter och händelser som annars sker direkt i ett klassrum. I och 

med detta försvinner de subtila kommunikationsingredienserna som finns i mänskliga möten 
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ansikte mot ansikte. Det är framförallt miner, gester, betoningar och nyanser som går 

förlorade, ingredienser som vanligtvis spelar stor roll när vi interagerar med andra.
63

 

 

En annan negativ aspekt som färre lärare och en minskad lärarkontakt kan leda till är att 

elevernas lärande kan bli lidande. Eleverna kan inte i samma utsträckning som förr fråga 

läraren om det är något de inte förstår eftersom läraren inte alltid finns tillgänglig. Istället 

vänder man sig till datorerna och Internet för att få svar vilket kan resultera i att man som elev 

blir vilseledd och felinformerad. Det är här källkritikens kärna gör sig påmind. Tar man bort 

lärares vakande öga och kontroll är det svårt för eleverna att förstå farorna med vad Internet 

kan innebära, alltså vad man bör och inte bör göra. Eleverna får således inte den information 

de behöver gällande hur de ska förhålla sig till den information de finner på nätet.
64

 

 

På grund av det nya arbetsverktyget som snabbt vuxit fram under de senaste decennierna blir 

det lätt att eleverna endast använder dessa och glömmer bort både att och hur man förhåller 

sig till en bok och den information den kan ge. Eleverna ser inte datorer och Internet som 

användbara komplement i undervisningen utan ser dem snarare som de enda verktygen för sin 

inlärning. Det här medför att elevernas tilltro till Internet och den information som finns där 

växer sig allt starkare, de har svårt att förstå att allt som publiceras där inte är sprunget ut goda 

intentioner. Skolans mål är att eleverna ska kunna söka efter och bygga sin egen kunskap 

genom att själva ta ansvar för kunskapsinhämtandet och således kunna sortera och organisera 

den information de hittat samt sina intryck.
65

 Men ska man få detta att fungera krävs det att 

det finns vuxna på plats som kan guida eleverna rätt ifrån början så att de förstår vidden av att 

använda sig av olika former av kunskapsinhämtande och inte bara använder sig av det de 

anser är enklast och går snabbast.
66

 

 

En annan risk med Internetanvändning kan vara att eleverna har en tendens att ägna sig åt 

andra Internetrelaterade aktiviteter såsom chattar, bloggar, spel eller olika communities under 

lektionstid. Undervisningstiden vigs således inte enbart åt kreativt skolarbete utan också till 

fritidsbetonade aktiviteter. Det här kan i sin tur göra att eleven halkar efter i sitt arbete och får 

svårt att arbeta ikapp, eftersom lektionstiden redan är begränsad.
67

 

 

3.4.4 Internet som undervisningsmaterial/medel 

Den kanske främsta negativa aspekten gällande Internet som undervisningsmaterial/medel är 

för det första att datorer och Internet är osäkert rent funktionsmässigt, då teknik har en 

tendens att sluta fungera när man minst anar det och kan ställa till stora problem.
68

 Man bör 

aldrig lita på teknikens under på samma sätt som man oftast kan med en bok eller annan tryckt 

källa.
69

 För det andra så är information man kan hitta på Internet inte bestående på samma sätt 

som den man finner i böcker. Det man hittat en dag behöver inte ligga kvar den 

                                                           
63

 Rask (2002) 
64

 Ibid. 
65

 Åkerlund (2008) s. 127-128 
66

 Rask (2002) 
67

 Rask (2002) 
68

 Eagleton & Dobler (2007) s. 24 
69

 Ward Schofield & Locke Davidson (2002),  Eagleton & Dobler (2007) och Cunningham & Andersson (1997) 



19 

 

nästkommande, på så sätt är Internet en lömsk informationskälla som man inte kan lita på i 

alla lägen.
70

 För det tredje kan det vara svårt att veta varifrån materialet man hittar kommer 

ifrån då alla källor ibland inte redovisas på ett lika klart och tydligt sätt som i tryckta källor. 

3.4.5 Lån och fusk 

Sedan Internet kom har eleverna fått svårt att avgöra när de ”lånar” meningar eller text från en 

redan existerande källa och när de plagierar ett stycke eller arbete. På grund av Internets 

numer accepterade samhällsstatus är det besvärligt för eleverna att veta om de enbart lånar 

eller om det är fusk de sysslar med. Många elever har inte under de tidiga skolåren fått lära sig 

hur referatmarkeringar fungerar och varför det är viktigt att inte ta andras material rakt av. 

Eleverna måste därför informeras om de etiska och juridiska aspekterna av kopiering i olika 

former.
71

 

 

Enligt Rask har fusk alltid existerat inom skolans värld, men med ny teknik och nya 

arbetsformer ändras och utvecklas fusket.
72

 Förr var det mer vanligt att man skrev av stycken 

eller passande meningar från böcker, men i takt med Internets utveckling och intåg på skolans 

arena har det blivit vanligare att man istället för att skriva av helt enkelt kopierar det man vill 

använda. Ibland går det till och med så långt att eleverna helt sonika kopierar ett helt arbete 

rakt av och lämnar in det under egen signatur.
73

 Fusket har gått ifrån att ha varit manuellt till 

att numer vara helt digitaliserat. 

 

3.5 Lärande under förändring 

Inlärning innebär att människan förändras. Man kan säga att alla nya kunskaper lagras för att 

tas fram vid behov eller vid vissa handlingsmönster. Den information människan tar till sig 

bearbetas och assimileras med tidigare kunskap och bildar ny kunskapsstruktur enligt Jean 

Piaget (1896 – 1980).
74

 Roger Säljö
75

 menar att i det sociala samspelet är det språket som 

möjliggör en människas deltagande och lärande. Språket formar människans sätt att tänka och 

oavsett var man befinner sig utvecklas och lär man ständigt. ‖Det finns i varje trivialt samtal, 

handling eller händelse en möjlighet att individer eller grupper tar med sig någonting man 

kommer att använda i en framtida situation.‖
76

 Lev Vygotsky (1896 – 1934) menade i likhet 

med Säljö att lärande är kollektivt, att vi lär genom att interagera med andra medan John 

Dewey (1859 – 1952) menade att inlärning sker i samband med att vi gör någonting, ”learning 

by doing”. Dewey ansåg att det finns två perspektiv på lärandet, det ena är individuellt och 

den andra samhälleligt. Han menade att undervisning måste grundas på att lära sig tänka och 

inte vad man ska tänka.
77
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Lärande är, enligt Lars Torsten Eriksson, Pernilla Hultén och Tove Zettergren
78

, en mänsklig 

process. Det vill säga man inte kan likställa människan med en dator. Utgångspunkten är att 

lärandet inte finns i tekniken utan hos de kunskapssökande.
79

 Men trots detta håller ett nytt 

lärande på att växa fram, ett lärande som drivs på av samhällsutvecklingen. ‖Det har 

samhällsutvecklingen som pådrivare och den nya tekniken som möjliggörare.‖
80

 I och med 

datorernas och Internets framväxt har det individuella och det sociala lärandet förändrats. Nu 

har man som enskild individ möjlighet att när som helst och var som helst ta del av ny 

kunskap som intresserar. Genom att låta elever använda sig av datorn som verktyg i 

undervisningen har följande förmågor förstärkts hos eleverna: skapande, lärande, 

kommunikation och samarbete.
81

 På grund av den nya informationsteknikens intåg i skolan 

har lärandet gått från den traditionella formen med katederundervisning till något som 

Eriksson, Hultén och Zettergren väljer att kalla för e-learning.
82

 Modern 

informationsteknologi gör det möjligt för samhället att bli ett lärande samhälle där kunskaper 

byggs både formellt och informellt, detta är utgångspunkten för begreppet e-learning.
83

 Men 

e-learning fungerar inte så bra som enskilt tillvägagångssätt, utan snarare som komplement till 

den traditionella undervisningen och användningen av pappersmedier, såsom böcker, 

tidningar och annan tryckt media.
84

   

 

3.5.1 Den förändrade lärarrollen 

Eleverna förväntas numer, på grund av den nya teknikens möjligheter, arbeta mer på egen 

hand, de ska kunna söka och finna den information de behöver själva utan att läraren hela 

tiden pekar åt vilket håll de ska gå och var de kan finna det de söker.
85

 Lärarens roll har 

förändrats från katederundervisning till en mer handledande position.
86

 Genom att Internet har 

kommit in i undervisningen innehar läraren inte längre huvudrollen och är inte längre den som 

styr i klassrummet.
87

 I och med det nya lärandet är inte läraren längre den som sitter på all 

kunskap utan hon eller han ska hjälpa eleverna att hitta vägar mot målet och ny kunskap.
88

 

Men att tro att lärarens roll som handledare är något nytt är fel då filosofer som Rousseau 

(1712 – 1778) och Dewey, i Platons anda, framhöll dialogens och anpassningens betydelse i 

undervisningen. De menade att lärarens uppgift är att anpassa undervisningen utefter varje 

enskild elevs särskilda behov och förutsättningar och lämna utrymme för eleverna att 

utvecklas i sin egen takt.
89
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3.6 Vad säger läroplanerna/kursplanerna? 

3.6.1 Läroplanerna 

Skolan har styrts av föreskrifter och dokument, senare läroplaner, sedan århundraden tillbaka. 

Det är i dessa dokument man hittar hur undervisningsmålen ser ut och hur man som lärare ska 

förhålla sig till dessa. Med hjälp av läroplanerna kan man urskilja skolans förändring och 

utveckling. Enligt Lagerberg
90

 kan man i läroplanerna se att skolundervisningen har gått från 

gruppcentrerad undervisning till en mer individcentrerad undervisning där läraren har stora 

skyldigheter jämte eleverna. Sigurdson
91

 menar därtill att skolan numer har som mål att 

tillsammans med eleverna lägga grunden för ett livslångt lärande istället för att lära för 

stunden. Alla läroplaner är målstyrda, detta innebär att lärare och elever arbetar tillsammans 

mot ett gemensamt uppsatt mål som alla parter är medvetna om och införstådda med.   

 

Av förståeliga skäl var datorer och dagens informationsteknik inte en del av de tidiga 

läroplanerna, utan det var först i och med Lgr 80 som datorer fick plats i skolans 

styrdokument.
92

 I Lgr 80 poängterades vikten av elevers internationella kontakter, de skulle 

erhålla insikt om hur stor roll vårt samhälles internationella beroende faktiskt var, eftersom 

det var nu man började kommunicera och skapa internationella förbindelser.
93

 Det var nu 

datorns betydelse som lärande-, och kommunikationsverktyg kom in i bilden.  

I Lpf 94 finns inga särskilda mål gällande informationstekniken, det vill säga att det inte finns 

några kunskapsmål eller direkta föreskrifter om hur denna undervisning skall läggas upp. Men 

de mål där skolans värdegrund är en viktig hörnsten kan däremot appliceras så att datorer och 

IT kan ses som ett lärandeverktyg i undervisningen.
94

 Dessa mål är även gemensamma med 

Lpo 94. 

 

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda 

dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga 

kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. 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. Inom gymnasiesärskolan och särvux ska eleverna 

tillägna sig ett alltmer undersökande sätt att tänka och arbeta.  

 

Genom studierna ska eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i 

arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya 

krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. 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.
95
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Dessutom kan man utläsa, både i Lpf 94 och Lpo 94, att rektorn har ansvar som pedagogisk 

ledare att se till så att ‖skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 

handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla 

kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel‖.
96

 Även förmågan att kritiskt 

granska det man ser, läser eller hör är mål som tas upp i de båda läroplanerna. Dessa förmågor 

är på många sätt direkt kopplade till Internetanvändandet och det kritiska förhållningssätt som 

krävs. Med hjälp av dessa kan man tillgodogöra sig den information och den kunskap som går 

att finna med hjälp av detta arbetsverktyg.  

 

Till skillnad från Lpf 94 så går det att i Lpo 94 hitta mål som är direkt kopplade till den nya 

informationstekniken och de nya medierna, där står det nämligen att eleverna efter 

genomgången grundskola bland annat ska ha; ”[…] kunskaper om medier och deras roll‖ och 

kunna ‖[…] använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande 

[…]”
97

  

3.6.2 Kursplanerna 

Till skillnad från läroplanerna är kursplanerna mer direkt inriktade på vilka mål som ska 

uppnås i särskilda ämnen. De kursplaner vi valt att titta närmare på utifrån ett 

informationstekniskt perspektiv är Svenska A
98

, Svenska B
99

, Svenska C – muntlig och 

skriftlig kommunikation
100

, Religionskunskap A
101

 och Religionskunskap B
102

 på 

gymnasienivå eftersom det är de ämnena vi valt att fokusera på i denna studie. 

 

Svenska 

I svenskkurserna lägger man stor tyngd på att eleverna skall kunna inhämta, värdera och ta 

ställning till information och kunskap på ett kritiskt och resonerade sätt för att på så vis 

avgöra om informationen är tillförlitlig eller inte. Informationsinhämtandet skall ske från 

olika informationskällor såsom bibliotek och databaser och eleverna ska kunna använda 

datorer för att skriva och presentera text samt kommunicera med andra.
103

 

 

Religionskunskap 

I religionskurserna anser man att eleverna kritiskt ska kunna analysera och identifiera etiska 

problem i sin omgivning och utifrån dessa ta ställning i kända och vardagliga situationer. 

Eleverna ska dessutom kunna inhämta information på egen hand som de enskilt eller i grupp 

ska bearbeta och sedan framföra egna ställningstaganden kring.
104
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4 Metod och genomförande 

4.1 Vetenskapsteoretisk inriktning 

Då vår uppsats hade som utgångspunkt att undersöka lärares och elevers inställning till, tankar 

om och åsikter om Internet i undervisningen och som direkt undervisningsmaterial/medel så 

har uppsatsen en kvalitativ inriktning. Vårt syfte har varit att undersöka olika individers 

ståndpunkter gällande en fråga och därmed har vi inte varit ute efter någon absolut sanning.
105

 

Vi har haft som mål att ta reda på hur en del av skolvärlden kan se ut.
106

 Med hjälp av olika 

personers, i detta fall lärare och elevers, föreställningar om Internet som 

undervisningsmaterial/medel ville vi få fram hur något kan vara - inte hur något är, bör eller 

måste vara.
107

 

 

4.2 Tillvägagångssättsmetoder 

De datainsamlingsmetoder vi har använts oss av är kvantitativa enkätundersökningar, 

kvalitativa intervjuer samt en litteraturundersökning med analytiska inslag där vi har tolkat 

tidigare genomförda studier. Dessa tolkningar har vi sedan satt i jämförelse med de resultat vi 

fått fram i vår undersökning. Det vi har haft som avsikt att göra är att försöka bestämma 

variationen mellan lärares och elevers uppfattningar gällande Internet som företeelse inom 

undervisningen.
108

 

 

4.2.1 Intervjumetod 

Intervjuerna utfördes i lugna rum där risken för störningar var minimal. Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och tolkades därefter. Inspelningarna av intervjuerna skedde med en 

iPhone. Filerna sparades på en dator och brändes in på en CD-ROM skiva. Denna skiva gavs 

till Högkolan i Gävle som kommer att arkivera denna under ett års tid. Filerna som sparades 

på datorn har raderats. Intervjuguiden var utformad utefter kapitel 16 i Louis Cohen, 

Lawrence Manion och Keith Morrisons Research Methods in Education
109

 (2007) och bestod 

till störst del av, för skolorna, gemensamma intervjufrågor men även några särkilt anpassade 

frågor till vardera gymnasieskola. De särskilt anpassade frågorna var utformade så att 

informanterna skulle anamma en förändring motsatt den undervisningsform de använder nu. 

Dessa frågor har använts som grund inför en jämförelse gällande hur lärarna ser på de olika 

undervisningsformerna som de skolorna representerar i undersökningen. Det alla frågor hade 

gemensamt var att de var öppna frågor där informanterna fick möjlighet att själva framföra 

sina egna åsikter och tankar.  

 

Med hjälp av de intervjusvar som gavs, kategoriserades lärarna. De lärare som arbetar på den 

kommunala gymnasieskolan har fått bilda en kategori och de som arbetar på 

friskolegymnasiet har fått bilda en annan. Sedan har vi utifrån och med hjälp av dessa 

kategorier jämfört och analyserat de två kategoriernas ståndpunkter och ställningstaganden. 
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Dessutom har rubrikerna under resultatavsnittet utformats utefter intervjuguiden och 

enkätundersökningen vilket i sin tur gjort att kategoriseringen av lärarna blivit tydligare. 

 

4.2.1.1 Provintervju 

En provintervju med en verksam gymnasielärare ägde även rum innan de faktiska intervjuerna 

med våra informanter genomfördes, på så vis kunde vi avgöra ifall vår intervjuguide 

fungerade utifrån det syfte vi hade med våra intervjuer. Dessutom fick vi i och med denna 

provintervju chans att pröva den tekniska utrustningen så att inga problem senare skulle 

uppstå.
110

 Provintervjun spelades in och transkriberades för att vi skulle få en bättre översikt 

samt lite träning i både intervjuteknik och efterarbete. Inspelningen raderades efter att de 

faktiska intervjuerna med våra informanter genomförts. Vi har valt att inte ta med 

provintervjun i resultatet eftersom den enbart hade som syfte att hjälpa oss utforma de 

kommande intervjuerna.  

 

4.2.2 Enkätundersökningsmetod 

Vid utformningen av enkätfrågorna och som hjälp vid bearbetningen av vårt insamlade 

material har vi använt oss av Bo Johansson och Per Olov Svedners bok Examensarbetet i 

lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig utformning
111

. Johansson och Svedner 

menar att det finns tre huvudalternativ att välja mellan när man bearbetar sina intervjusvar: 

1. inriktning på uppfattningar 

2. inriktning på representativa individer 

3. inriktning på att urskilja olika grupper bland de intervjuade 

Av dessa tre anser vi att alternativ nummer ett är det alternativ vi skulle använda oss av för att 

analysera svaren och söka efter återkommande teman.
112

 Enkätfrågorna har varit elva till 

antalet varav nio haft fyra olika svarsalternativ där eleverna fått möjlighet att kryssa i det svar 

de känner passa bäst. De övriga två frågorna har varit i form av mer motiverande frågor där 

eleverna fått chans att skriva vad de tycker och tänker angående två frågeställningar.
113

 

 

Enkätundersökningarna har ägt rum i klassrum med de tilltänkta eleverna där de under 

lektionstid har fått tid att genomföra undersökningen. Efter att vi samlat in materialet har vi 

sammanställt enkäterna och sedan tolkat dem och satt dem i jämförelse med de svar vi fått av 

de intervjuade lärarna. Dessutom har vi jämfört enkätsvaren mellan de två skolorna vilket 

inneburit att vi fått fram hur synen på Internet som undervisningsmaterial/medel skiljer sig åt 

beroende på vilken skola eleven går på. 

 

4.2.2.1 Provenkätundersökning 

Innan vi genomförde vår enkätundersökning valde vi att utföra en provenkätundersökning. 

Denna genomfördes med två gymnasieelever. Efter genomförandet frågade vi dessa elever om 

de ansåg att enkäten fungerade eller inte vilket resulterade i att enkäten inte behövde 
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revideras. Eleverna ansåg att den var både tydlig och lättförståelig så vi valde helt enkelt att 

behålla den ursprungliga versionen.  

 

4.3 Urval 

4.3.1 Informantpresentation 

Två av de informanter vi valt att intervjua arbetar på en kommunal gymnasieskola i en 

mellanstor stad i Mellansverige och de andra två informanterna arbetar på ett 

friskolegymnasium i samma område. På den kommunala skolan har vissa programelever 

tillgång till en egen dator, men majoriteten av eleverna får använda skolans datasalar eller 

skolbibliotekets datorer vid behov. På friskolan har alla elever, oavsett program, tillgång till 

en egen dator eftersom skolans profil är IT-baserad undervisning.  

 

Intervjuperson A 

 Kvinna i 35-årsåldern 

 Lärare i svenska, engelska och 

näringslära 

 Arbetat som i lärare under sju år 

 Arbetar nu på ett friskolegymnasium 

 Tilldelas namnet Anna 

 

Intervjuperson C 

 Kvinna i 65-årsåldern 

 Lärare i svenska och historia 

 Arbetat som lärare i 30 år 

 Arbetar nu på en kommunal skola 

 Tilldelas namnet Carin 

Intervjuperson B 

 Man i 45-årsåldern 

 Lärare i religionskunskap och svenska 

 Arbetat som lärare under ca tio år 

 Arbetar nu på ett friskolegymnasium 

 Tilldelas namnet Björn 

 

 

Intervjuperson D 

 Man i 35-årsåldern 

 Lärare i religionskunskap och svenska 

 Arbetet som lärare i tio år 

 Arbetar nu på en kommunal skola 

 Tilldelas namnet Dan

 

4.3.2 Enkätundersökning 

Vi har valt att genomföra vår enkätundersökning med 100 elever jämt fördelade på de två 

skolorna, det vill säga 50 elever från friskolan och 50 elever från den kommunala skolan. 

Eleverna är i åldrarna 15 - 19 år och går på olika program. Vi har inte specifikt valt ut vilka 

som ska vara med i enkätundersökningen, utan de elever som frivilligt ville vara med fick det. 

I och med detta är köns-, ålder-, och programfördelningen varierande och inte helt likvärdig 

sett utifrån vardera skola. Vår fokus har legat på att få ihop en undersökning baserad på en 

generell syn på Internet som undervisningsmaterial/medel oberoende av de faktorer vi tidigare 

nämnt. Vi har inte varit intresserade av att undersöka genusskillnader trots att 

enkätundersökningen frågar efter könstillhörighet, denna aspekt har varit totalt ointressant för 

oss. 
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4.3.3 Litteraturundersökning 

Bakgrunden är byggd på en litteraturundersökning med analytiska inslag där vi har undersökt 

Internets intåg på skolans arena, hur detta har inverkat på undervisningen och hur lärare och 

elever har anammat och ser på detta fenomen. Har den nya informationstekniken förändrat 

skolan, lärarrollen och lärandet? 

 

Vår litteraturundersökning består av texter som tar upp hur, när och varför Internet inverkat på 

undervisningen samt hur lärrollen, lärandet och skolformen har förändrats i och med Internet. 

När vi sökt efter litteraturen vi grundat vår litteraturundersökning på har vi använt oss av 

nyckelord såsom; Internet, Internet i skolan, Internet i undervisningen, Internet in School, 

dator i skolan, lärande, lärarroller och IT. De databaser vi använt är Higgins som är 

Högskolan i Gävles egen bibliotekskatalog, Libris som är en gemensam databas för hela 

Sveriges bibliotek samt ERIC (Education Resources Information Center) som är världens 

största digitala bibliotek vad gäller texter som har med skola, undervisning, lärande och lärare 

att göra. Många av de böcker vi använt har vi dessutom hittat genom att söka oss bakåt via 

redan valda böckers referenser, detta har medfört att vi har få sekundärkällor och fler 

primärkällor. 

 

4.4 Etiska aspekter 

Vi har under arbetets gång och vid utformningen av intervju-, och enkätfrågorna tillämpat en 

god forskningsetik. Vi har till exempel lagt stor vikt vid att uppfylla de fyra huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet,
114

 och på så 

vis fått ett fungerande samarbete med de vi har intervjuat och därav skyddat oss från framtida 

missförstånd. 

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att man som forskare har skyldighet att informera 

undersökningsdeltagaren och informanten om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 

gäller för deras deltagande. De ska även upplysas om att deltagandet är frivilligt och att de har 

rätt att när som helst avbryta sin medverkan.
115

 

 

Detta gjorde vi både i missivet vi skickade ut i förhand, vid själva intervjutillfället samt vid 

enkätundersökningstillfällena. Vi var tydliga med att deltagandet är frivilligt, hur materialet 

kommer att användas och att de deltagandes medverkan var absolut konfidentiellt.  

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnarens samtycke. Är 

uppgiftslämnaren under 15 år krävs samtycke från förälder/vårdnadshavare. Deltagaren har 

själv rätten att bestämma över sin medverkan i en undersökning.
116

 

 

Innan intervjuerna och enkätundersökningarna ägde rum berättade vi för våra informanter vad 

deras medverkan skulle innebära och vilka rättigheter de har gällande sin medverkan. 
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Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att man som forskare måste upplysa de medverkande om att 

deras uppgifter kommer att förvaras på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Dessutom ska uppgiftslämnarna vara införstådda med att deras medverkan är absolut 

konfidentiell.
117

 

 

Detta gjorde vi genom att upplysa våra informanter/deltagare om att deras medverkan var 

absolut konfidentiell och att det inspelade materialet endast skulle användas av oss i 

vetenskapligt syfte och förvaras på en personlig dator. Samt därefter brännas in på en CD-

ROM som ska förvaras på Högskolan i Gävle under ett års tid. 

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart får användas till det syfte 

informanterna blivit informerade om. Det insamlade materialet får inte användas eller utlånas 

för kommersiellt bruk eller användas i icke vetenskapliga syften.
118

 

 

Detta gjorde vi genom att informera informanterna om detta både i det på förhand utskickade 

missivet samt vid intervju-, och enkätundersökningstillfällena. 
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5 Resultatredovisning och analys 
 

Resultatredovisningens och analysens rubriker är utformade utefter intervjuguiden och 

enkätundersökningen samt uppdelad i två delar. Första delen tar upp hur de fyra lärarna på de 

två gymnasieskolorna ser på Internet i undervisningen, källkritik, lärande, lärarrollen och 

skolans framtid. Den andra delen tar upp hur eleverna ser på Internet i skolarbetet, källkritik, 

böckernas vara eller icke vara samt Internets tillförlitlighet. 

 

Del 1 

5.1 Hur förhåller lärarna sig till Internet som undervisningsmaterial/medel? 

5.1.1 Kommunal 

Dan och Carin som är lärare på den kommunala gymnasieskolan anser att Internet är ett bra 

komplement till annat material såsom böcker och tidningar, ”det är en källa av flera”
119

. De 

påpekar även att man på grund av att det finns så mycket information på Internet, måste man 

som lärare prata mycket om källkritik med eleverna. En av informanterna menar att man som 

lärare mer eller mindre är tvungen att använda Internet i undervisningen numer eftersom det 

finns så mycket information att tillgå där. Hon anser även att Internet ökar kommunikationen 

mellan lärare och elev samt att det har inneburit en ny öppen kommunikationskanal med 

resten av världen; 

 

Jag tycker att det är oerhörda fördelar det här med att man inte bara då ökar 

kommunikationen mellan lärare och elev utan även att man kan få kommunikation med ja 

lärare och elever i andra länder, det är ju liksom att det går så fort man kan få direkt svar så 

det är ju ganska fantastiskt tycker jag.
120

 

 

På frågan om lärarna använder Internet i undervisningen svarar en av lärarna att han både 

direkt och indirekt använder Internet i sin undervisning, direkt i form av att eleverna själva får 

använda Internet under lektionstid och indirekt i form av förberedande arbete inför 

lektionerna. Han menar att använda Internet direkt både kan vara positivt och negativt då man 

kan vara ”fast surfer och deep diver”
121

, alltså att man kan söka av stora områden snabbt och 

när man har hittat något bra kan man direkt gå på djupet. Denna dubbla fördel har ingen 

annan källa på samma sätt. Den andra läraren menar att Internet är ett bra verktyg när man vill 

få tips och råd eller läsa om nya forskningsrön. Dessutom har hon märkt att eleverna tycker 

det är roligare att använda Internet än att läsa i en bok, men hon menar även att man inte ska 

förkasta böcker för det. Den negativa aspekten kan, enligt informanterna Carin och Dan, vara 

att Internet ger tillgång till en mängd material och information som kan vara falsk och ha ett 

syfte eller uppsåt som inte stämmer överrens med vad man tror vid första anblicken. Det kan 

med andra ord vara svårt för eleverna att skilja på oseriösa och säkra källor, då eleverna har 

en tendens att tro att det som står där är sant.  
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5.1.2 Friskola 

Informant Björn menar att eftersom skolan han jobbar på är ett IT-gymnasium så är han 

tvungen att använda Internet i sin undervisning. Dock ser han inte detta som något hinder för 

att kunna gå till biblioteket och låna böcker och använda litteratur då det ingår i skolformen, 

men i det stora hela tycker han att Internet är bra om man använder det på rätt sätt. Informant 

Anna är däremot mer kluven till Internetanvändandet och menar att Internet är bra eftersom 

man kan hitta ”[…] vad som helst, hur som helst, hur mycket som helst.”
122

 Men samtidigt 

anser hon att Internetanvändandet ställer stora krav på eleverna då de har svårt att förhålla sig 

källkritiskt till den information de hittar. Anna menar vidare att det kan vara svårt att ta in 

böcker i klassrummet, eftersom eleverna hela tiden har tillgång till egna datorer med 

uppkoppling, vilket medför att de hellre googlar fram sin information än använder sig av de 

böcker hon tagit med. Samtidigt tycker hon att det finns bra undervisningsmaterial/medel på 

Internet som hon gärna använder i sin undervisning då det gör undervisningen mycket roligare 

för eleverna. Det hon helst använder sig av är självrättande tester och småtester i form av 

grammatik-, och läsövningar samt klipp från YouTube.com. Björn däremot föredrar att 

använda Internet vid informationssökningar och arbete med källkritiska övningar där han tar 

upp hur man ska förhålla sig till olika webbsidor och om informationen där är tillförlitlig eller 

inte. 

 

Den negativa aspekten med Internet som undervisningsmaterial/medel är enligt informanterna 

att eleverna har svårt att förhålla sig källkritisk till den information de hittar på Internet. Björn 

menar att det finns brister i att enbart använda Internet vid informationssökning och skulle 

gärna se att man får in en annan kanal såsom bibliotekssök och böcker i allmänhet. Eleverna 

använder gärna första bästa träff vilket kan medföra att informationen de hittar inte alltid 

håller måttet. Dessutom har eleverna svårt att särskilja skolarbete från nöje vilket gör att 

eleverna gärna går ut på communitysidor som Facebook och använder chattprogram såsom 

MSN under lektionstid.  

5.2 Vilken information gällande Internet och källkritik ger lärarna till eleverna?  

5.2.1 Kommunal 

På den kommunala skolan får eleverna, när de börjar årskurs ett, ett par lektioner i biblioteket 

där bibliotekarien visar hur man söker information genom olika källor som är bra och 

tillförlitliga. Det här materialet har även lärarna tillgång till och då och då påminner de 

eleverna om att de ska förhålla sig kritiskt till de källor de hittar, framförallt då de ska arbeta 

med känsliga områden såsom Kalla kriget, Koreakriget, religiösa samfund och andra liknande 

historiska och religiösa händelser. Både Carin och Dan är noga med att poängtera att det är 

viktigt att man informerar eleverna om skillnaden mellan en trovärdig och icke trovärdig källa 

samt att man redovisar vilka källor man använt. Men källkritik är något som Dan inte har som 

stående inslag i kurserna i Religionskunskap, detta betyder att han inte ger en utförlig 

genomgång om källkritik, utan att han behandlar det på ett ytligare plan samt att han påminner 

eleverna om vad källkritik är. Han anser vidare att eleverna bör ha en känsla för vad källkritik 

är för något eftersom de går i gymnasiet. Informant Carin menar därtill att källkritik inte är 
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något som hon tar upp speciellt mycket i svenskan heller, utan det är enligt henne andra 

ämnen som får ta på sig ansvaret för det. Både Carin och Dan anser dock att en källkritisk syn 

är viktig. 

 

5.2.2 Friskola 

Informanterna Anna och Björn menar att Internet och vägen till information är en ständigt 

pågående diskussion både i klassrummet och i lärarrummet. Det viktiga är, enligt Björn, att ge 

eleverna information om hur man förhåller sig till den information de hittar på nätet, vad 

källkritik är och hur avgör man vad som är en bra och en dålig informationskälla.  

 

[…] det är en del av vår filosofi just här att kunna söka information, att lära sig någonstans 

att sovra i den här enorma mängden som ligger där ute, att kunna välja ut saker, titta på dem 

vrida och vända på dem, diskutera med oss lärare är det här materialet relevant för 

uppgiften jag ska göra kan man använda det här, den diskussionen har vi ständigt.
123

 

 

Anna menar därtill att det är av stor betydelse att informera eleverna om vilka faror som lurar 

ute på nätet och att de på grund av detta inte kan lita på all den information de hittar. Eleverna 

måste enligt henne lära sig att sålla informationen och plocka ut det bästa, alltså ‖[…] att 

plocka russinen ur kakan […]”.
124

 

Det viktigaste när det kommer till källkritik är enligt informanterna att eleverna först och 

främst lär sig hur man förhåller sig källkritiskt men även hur man presenterar sina 

källhänvisningar i form av referatmarkeringar, citattecken och litteraturförteckningar. Enligt 

Björn är källkritik det första steget mot ett vetenskapligt förhållningssätt till textmaterial. ”Det 

är faktiskt ganska hårt nu på skolan, […], vi försöker hotta upp det här nu just med att vara 

källkritisk och verkligen titta på det man använder.”
125

 Anna i sin tur tycker att synen på 

källkritik skiljer sig mycket mellan lärarna på skolan, vissa anser att det är viktigt medan 

andra inte alls fokuserar på det. Detta kan i sin tur leda till att eleverna blir förvirrade. Därför 

önskar hon att alla lärare borde få någon slags fortbildning där det tas upp hur en korrekt text 

och ett korrekt tal ska vara uppbyggda, detta på grund av att det skriftliga och det muntliga är 

återkommande inslag i alla ämnen. Anna tycker inte att det är svenskan som får dra det tunga 

lasset gällande de källkritiska inslagen i undervisningen utan menar att om det finns en 

kontinuitet för eleverna kommer de att förstå att detta gäller överallt och inte bara i svenskan. 

Björn däremot tycker att han har varit mer noggrann i svenskan än i religionskunskapen med 

källhänvisningar men att han numer blivit mer noggrann även där. 

 

5.3 Kan eleverna ta ansvar för sin hantering av källor? 

5.3.1 Kommunal 

Enligt informanterna Carin och Dan är källor något som lärare och elever diskuterar mycket, 

framförallt är det Wikipedia som är det stora diskussionsämnet. Som lärare kan man inte 

generalisera, utan vissa elever kan ta ansvar för sin källhantering medan andra inte kan det. 

Dan menar att det är många elever som inte alls vet hur man förhåller sig källkritiskt medan 
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andra kan men inte alls bryr sig, men att det även finns elever som har en ganska bra känsla 

för det. Detta tror Dan kan bero på hur gamla eleverna är, vilken ingång de har i sin 

utbildning, alltså vilka kurser de har läst och vilket program de går på och så vidare. Dock har 

Dan svårt att svara på hur elevernas källkritiska syn utvecklats från första året i gymnasiet till 

det tredje, då han i stort sett endast undervisar i årskurs tre. Han menar vidare att i och med att 

Internet används så mycket privat av eleverna så blir det något som man upplever som bekant, 

vilket kan medföra att man blir mer gränslös och att man inte kan förhålla sig kritiskt till vare 

sig det man finner eller det man lägger ut på nätet. Han menar att detta nog kan handla om en 

generationsfråga då unga inte ser farorna med Internet på samma sätt som tidigare 

generationer gör, men hur mycket ansvar som kan läggas på skolan gällande detta kan han 

inte riktigt svara på.   

 

Källhänvisning är något som både Carin och Dan är noga med, men de medger att det kan 

variera beroende på arbetsuppgift. Carin betonar att källhänvisning inte används i lika stor 

utsträckning i svenskan som i andra ämnen, men att hon trots det är lika noggrann där som i 

sin övriga undervisning. Dan som undervisar i religionskunskap menar att: 

 

Om uppgiften är att skriva en längre utredande text med vetenskaplig karaktär så är det ju 

helt nödvändigt, om det är ett underlag för en kort presentation man kanske får en 

halvtimme på sig att snabbt ta reda på någonting så som man sedan ska säga i grupp så 

spelar kanske källan ingen större roll så länge det man säger är liksom i linje med vad som 

är sant, så det beror helt på vad det är för, vad uppgiften har för syfte.
126

 

 

 

5.3.2 Friskola 

Anna och Björn är rörande överrens om att källkritik är något eleverna måste träna mer på, 

vissa kan det medan andra inte alls vet hur man gör och varför man måste vara källkritisk. 

Anna försöker, genom att föregå med gott exempel, ge eleverna skäl till att tänka kritiskt och 

kontrollera sina källor men vissa elever har fortfarande svårt att förstå varför de måste referera 

till något som enligt dem är deras egna ord. En del elever förstår inte ens att copy-paste
127

 inte 

är tillåtet, de menar att de inte vet hur de ska skriva om texter som enligt dem redan är bra. 

Enligt Björn varierar elevernas förkunskaper väldigt mycket, vissa elever hävdar att de aldrig 

hört talas om källkritik och källhantering när de kommer upp på gymnasiet medan andra säger 

att de arbetat med det i högstadiet. Dock anser Björn att det är viktigt att ha en konstant 

diskussion gällande detta med eleverna så att de förstår vikten av det. 

 

5.4 Har Internet ställt till med problem för lärarna i deras undervisning? 

5.4.1 Kommunal 

När det kommer till problematiken kring Internet som undervisningsmaterial/medel så är det i 

första hand fusk som uppmärksammas av de två informanterna. De menar att fusk alltid har 

existerat men att det blivit mycket lättare att fuska nu. Men samtidigt som det blivit lättare att 

fuska så har det även blivit lättare för lärarna att upptäcka fuskarna då de och eleverna har 
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tillgång till samma källor. Dessutom granskas, via mail, inskickade arbeten av tjänsten 

Urkund. Urkund gör en snabb genomsökning av de inskickade arbetena och skickar tillbaka 

en rapport som avslöjar hur mycket eleverna har plagierat och varifrån de tagit materialet.
128

 

”På Internet är det väldigt lätt att hitta bevisen så egentligen är det ju lättare att handskas 

med fusket nu.”
129

 

 

5.4.2 Friskola 

De främsta problemen gällande Internet i undervisningen är enligt Anna och Björn den rent 

tekniska aspekten. De menar att det är de tekniska problemen som ställer till det i 

klassrummet. På grund av att eleverna hämtar allt sitt undervisningsmaterial och sina 

uppgifter samt lämnar in klara arbeten på portalen Fronter måste datorerna och Internet alltid 

fungera. Anna menar att man alltid måste ha någon slags backup-plan ifall att tekniken strular, 

strular det så måste hon endera lägga över informationen på ett USB-minne eller springa iväg 

och kopiera materialet. Dessa problem tror hon inte existerar på en ”vanlig” skola där lärarna 

ofta kopierar upp material till varje lektion och eleverna har med sig sina läroböcker. 

 

Ett annat problem de två informanterna kan urskilja, gällande Internet i undervisningen, är det 

relativt utbredda fusket. De menar att eleverna gärna kopierar stora delar text rakt av utan att 

skriva om det, men är man vaken som lärare så lär man sig snabbt att se vad eleven själv har 

skrivit och vad som är taget. Anna tycker att det ofta är ganska lätt att avgöra om det rör sig 

om fusk eller inte, ibland glömmer eleverna till och med att byta teckensnitt när de kopierar 

hela textmassor eller enstaka meningar. Dessutom menar hon att Internet medför att det är 

lättare att upptäcka fusk nu eftersom alla har samma tillgång till materialet. Det är dock 

svårare att hitta bevis om eleven kopierar ur en bok. Både Anna och Björn tror att fusket har 

ökat och blivit alltmer vanligt i och med Internets intåg i skolan eftersom det medfört att det 

blivit lättare att fuska. På grund av detta vill skolan koppla in tjänsten Urkund som ett filter på 

Fronter så fort ekonomin tillåter detta. 

 

5.5 Ser eleverna Internet som ett hjälpmedel eller som sin enda källa? 

5.5.1 Kommunal 

Enligt Carin och Dan har eleverna en tendens att se Internet som sin enda källa. De har märkt 

att många elever mycket hellre springer iväg till datorerna än går till biblioteket, slår upp 

skolböckerna eller tittar i en tidning. På grund av denna negativa inställning till de övriga 

undervisningsmedlen menar Carin att det är viktigt att man som lärare påminner eleverna om 

att det finns andra informationskällor än Internet, hon brukar till exempel visa eleverna 

institutionsböckerna och hänvisa dem till skolans bibliotek. 
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5.5.2 Friskola 

Björn menar att eleverna absolut ser Internet som sin enda källa;  

  

De [eleverna, vår anmärkning] som söker hit vet ju att det här är ett IT-gymnasium så att ja, 

de ser det helt klart som en fungerande informationskälla. De tycker att det är jättebra. När 

jag kommer farande med mina böcker i biblioteksträffen så tycker de att det är helt onödigt, 

’Varför ska vi gå till biblioteket för, det finns ju på Internet.’
130

 

 

Anna håller med Björn, och menar därtill att vissa elever, åtminstone när de börjar här, ser 

Internet som sin enda källa och att de inte ser någon mening med att gå till biblioteket eller 

läsa i böcker. Men efter tre år här lär sig många elever att Internet ska ses som ett komplement 

till övriga källor och inte som den enda källan. Björn menar ytterligare att det är bra att få 

eleverna att använda skriven text och papper, att lära sig använda en bok och se datorn som ett 

komplement till litteraturen.  

 

5.6 Kan lärarna se en förändring gällande användandet av och attityden till 

böcker hos eleverna? 

5.6.1 Kommunal 

I och med att användandet av Internet har ökat i undervisningen har användandet av böcker 

minskat menar Dan. Men mängden information har dock inte förändrats, den har bara bytt 

kanal. Samtidigt påpekar han att han inte kan se någon direkt förändring eftersom Internet har 

funnits under hela hans lärarkarriär, däremot tror han att de som arbetet längre kan se en 

tydlig skillnad. Carin som arbetat längre än Dan påpekar att hon har kunnat urskilja en 

förändring gällande attityden till böcker hos eleverna under de senaste tjugo åren. Hon är dock 

inte beredd på att skylla denna attitydförändring på enbart Internet utan menar att den 

allmänna försämrade läståligheten snarare beror på filmtittande och datoranvändning. Hon 

menar vidare att eleverna har svårt att läsa långa reflekterande texter med miljöbeskrivningar, 

de vill ha texter med handling. Dan däremot menar att man inte kan säga att elevernas 

motstånd mot att läsa mycket text har ökat. Han tycker tvärtemot att Internetanvändandet 

medför att man numer läser en oerhörd mängd ord, men på en dataskärm istället för i 

bokform.   

 

5.6.2 Friskola 

Anna tycker inte att hon kan uttala sig helt och hållet i den frågan eftersom hon endast har 

jobbat på den här skolan, och i och med att eleverna hela tiden har tillgång till 

Internetuppkoppling och egna datorer så kan hon inte se någon direkt attitydförändring. Hon 

kan däremot urskilja att eleverna inte tycker om att läsa. ”Skönlitterära böcker tycker de mest 

är jobbigt, kan vi inte se filmen istället, och att hitta fakta i böckerna är liksom sekundärt från 

att hitta fakta på Internet, och så har det varit hela tiden”.
131

 Anna försöker få eleverna att 

vilja läsa mer, detta genom att sälja in böcker som intresserar henne själv, detta fungerar 

bättre än tidigare då hon utgick från vad hon trodde eleverna skulle gilla. 
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Så oftast försöker jag välja en vuxenbok i alla fall där det finns liksom material runt 

omkring på ett annat sätt, och det har funkat mycket bättre i alla fall för mig i min 

undervisning så jag upplever nog att eleverna har varit positiva de senaste åren till det de 

har läst och det är kanske för att jag själv har varit mer entusiastisk.
132

 

 

Gällande det utbredda läsmotståndet håller Björn med Anna. Han menar att eleverna inte alls 

är lässugna; ”Tittar jag på en klass, det är inte många, det är fem - tio procent som tycker om 

att läsa, nu kan man tycka att jag generaliserar men det är faktiskt så, läsintresset har svängt 

på fem-sex år jättemycket däremot tycker eleverna om att lyssna till talböcker”.
133

 Enligt 

Björn tycker eleverna att det är jättejobbigt att läsa längre texter, speciellt då de ska läsa från 

skärm och ibland upplever han det som om eleverna hellre läser texter i pappersform. Anna 

däremot tycker att det är tvärtom då hon har lagt märke till att hennes elever hellre läser från 

skärmen, eftersom de då inte upplever texten som lika lång. På grund av elevernas negativa 

inställning till längre texter har Anna nu börjat använda sig av talböcker i sin 

svenskundervisning samt lånar en annan svensklärares egeninspelade noveller och 

litteraturutdrag som redan ligger ute i form av MP3-filer på Fronter.  

 

5.7 Kommer den traditionella skolan/undervisningen förändas eller kanske till 

och med att försvinna i framtiden med tanke på Internets utveckling? 

5.7.1 Kommunal 

Carin menar att den traditionella skolan/undervisningen redan har förändrats i och med att 

eleverna numer kan kommunicera med sina lärare på ett friare sätt även utanför skolan. Hon 

menar att man som lärare kan bedriva sin undervisning även om man inte kan befinna sig på 

plats. Dan däremot anser att skolan säkert kommer att förändras men att det kommer att ta tid 

då skolans värld är trögrörlig. Han tror att de skolor som kommer att vara populära i framtiden 

kommer att arbeta med nya metoder, och att det som betecknas som en bra skola idag inte 

behöver vara detsamma i framtiden. Han tror därtill att Internet och datorer kan var ett led i 

det och en del av den nya pedagogiken där lärarrollen kommer att vara till viss del bestående, 

”[…] en lärare ska ha en viss funktion gentemot sina elever […]”
134

. Enligt Dan kommer en 

lärare fortfarande vara en person som vet någonting mer än de som han eller hon ska 

undervisa, så att vara lärare kommer inte att förändras i framtiden. Läraryrket har ju inte 

förändrats sett utifrån ett utifrånperspektiv under de senaste fyrtio åren, frågar man någon på 

stan som inte arbetar inom skolan nu så skulle de säkert säga ”[…] att en lärare är en lärare, 

det spelar ingen roll om det är 1972-82-92 eller 2002 […]”
135

. Ser man däremot på saken från 

ett inifrånperspektiv så har det hänt mycket. Carin menar också att lärarrollen har förändrats 

från auktoritär roll till att bli mer handledande, förr skrev man mycket på tavlan och hade 

genomgångar, numer är det upp till eleverna att själva skaffa sig kunskap och information. 

 

I framtiden kan man förhoppningsvis ta tillvara på olika inlärningsmetoder på ett annat sätt. 

Det bästa vore, enligt Dan, om man kunde dra nytta av det som har hänt förr och kombinera 
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det med ett framtidsperspektiv och på så sätt hitta samarbetsformer som knyter an över större 

marker. Carin menar därtill att hon tror att lärandet alltid kommer att vara en social företeelse 

eftersom människor är sociala varelser som behöver kontakt med andra för att kunna 

utvecklas individuellt. 

 

5.7.2 Friskola 

Om Björn ska sia om framtiden så tror han att den traditionella skolan, med klassrum, lärare 

och elev, alltid kommer att leva kvar då människan behöver den relationen. Anna följer 

Björns linje och menar att den traditionella skolan, där man går till en byggnad och träffar 

andra människor, alltid kommer att finnas kvar, till en viss del, eftersom 16–17-åringar inte 

kan ta det ansvar som krävs för distansstudier. Framförallt tror hon att de elever som redan är 

svaga i skolan skulle få det ännu svårare med studierna då eftersom de inte skulle få det stöd 

de behöver, och alla elever kan inte uttrycka sig i enbart skrift. Trots att Anna tror att den 

traditionella skolformen kommer att finnas kvar anser hon att katederundervisningen är ett 

avslutat kapitel. Hon tror nämligen att lärarrollen går mot en mer handledande roll, där läraren 

inte ses som en expert/kunskapsbank. Lärarens roll blir att leda eleverna till information. 

Även Björn tror att lärarens roll kommer att bli en handledande roll, där det är viktigt att 

kunna skapa bra harmoni och atmosfär och därmed generera balans i klassrummet. Vidare 

menar han även att om lärarrollen förändras så behöver eleverna ändå en kombination av 

informellt och formellt lärande;  

 

Enkelt förklarat, katederundervisningen behövs fortfarande och kommer alltid att behövas i 

viss mån, […] det informella lärandet där man […] lär eleverna att söka kunskap själva, 

förstå att det här är min omvärld vad behöver jag kunna för att fungera som individ i det här 

framtida samhället. […] Det formella är katederundervisningen då, där jag som god 

handledare hjälper eleven att det här blir din stig nu, där är tågrälsen dit ska du mot det 

ljuset och du har valt den här utbildningen, vad kan vi göra för att det ska bli så bra som 

möjligt för dig.
136

   

 

Anna menar dessutom att lärandet går mot det mer personliga, att man vet vem personen 

bakom eleven är, vilka personliga problem den här personen har och att man har en 

kommunikation även utanför klassrummet. ”Man hjälper dem med andra saker i livet också, 

den biten tror jag ökar också den här mer empatiska delen i läraryrket, det går inte längre att 

gå till lärarrummet och låsa in sig och säga: ’Jag har rast’”.
137
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Del 2 

Här presenteras elevernas åsikter gällande Internet som källa i skolarbetet och deras syn på 

källhantering, källkritik och informationssök. 

 

5.8 Tycker eleverna att Internet är en bra källa för information gällande 

skolarbete? 

Att Internet är en bra källa när det kommer till skolarbete är eleverna på de två skolorna 

rörande överens om. Oavsett ålder och skola är inställningen genomgående positiv till 

användning av Internet i skolarbetet. 

 

 
 

Av totalt 100 tillfrågade elever hävdar 78 av dessa att Internet är en bra informationskanal och 

22 att det är ett ganska bra informationssökningsverktyg. Som diagrammen visar (se figur 1) 

är eleverna på friskolan något mer positivt inställda till detta än eleverna på den kommunala 

skolan, men sett på det stora hela är skillnaden minimal.  

 

På frågan om de tycker det är lätt att finna bra information på Internet svarar 60 procent av de 

100 tillfrågade eleverna ”Ja”, 39 procent ”Ganska bra”, 0 procent ”Ganska dålig(t)” och 1 

procent ”Nej”. Som siffrorna visar är eleverna i stort sett enbart positiva till Internet och dess 

funktion som informationskanal. Därför är det inte direkt överraskande att 56 procent av de 

tillfrågade eleverna medger att de alltid använder Internet i skolarbetet och 44 procent att de 

ibland använder Internet när de ska hitta information till skoluppgifter. Av dessa svarar 82 

procent av de tillfrågade friskoleeleverna att de alltid använder Internet vid 

informationssökning, medan 18 procent svarar att de ibland använder Internet i skolarbetet. På 

den kommunala skolan såg siffrorna lite annorlunda ut, här var det 30 procent av de 

tillfrågade eleverna som svarade att de alltid använder Internet i skolarbetet och 70 procent 

som svarade att de ibland vänder sig till Internet som informationskälla. 
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5.9 Letar eleverna information på bibliotek? 

För att få en förståelse och grund att stå på gällande elevernas informationssökning och 

användning av källor ställdes frågan om eleverna även, utöver Internet, letar information på 

bibliotek/skolbibliotek. Som diagrammet nedan visar (se figur 2) är det få av eleverna som 

faktiskt använder sig av den information och de tjänster biblioteken har att erbjuda. Av 100 

tillfrågade är det 20 procent som svarar att de ibland använder sig av bibliotek när de söker 

information, 47 procent som svarar att de sällan använder sig av bibliotekens tjänster och 33 

procent, alltså en tredjedel, av de tillfrågade som hävdar att de aldrig går till bibliotek när de 

skall söka information. 

 

 
 

Var hittar då eleverna sin information? 93 procent av de tillfrågade eleverna uppger att de 

oftast använder sig av Google vid informationssökning, 43 procent svarar att de använder 

Wikipedia, 18 procent att de använder NE och 6 procent att de använder Artikelsök. Dessa 

siffror kan vid en första anblick uppfattas som missvisande och bör därför förklaras närmare. 

När de tillfrågade eleverna svarade på enkäten hade de nämligen möjlighet att kryssa i flera 

alternativ på denna fråga. Detta betyder alltså att 93 procent av det tillfrågade någon gång 

använder Google, att 43 procent ibland använder Wikipedia, att 18 procent någon gång 

använder NE och att 6 procent av de tillfrågade vid något tillfälle väljer Artikelsök. 

 

5.10 Vet eleverna vad källkritik är? 

För att få en förståelse för hur eleverna tänker när de väljer informationskanal var vi tvungna 

att ta reda på hur många av de tillfrågade som faktiskt vet vad källkritik egentligen är. Av de 

tillfrågade visade det sig (se figur 3) att 66 procent hävdar sig veta vad källkritik är, 22 

procent svarar att de är rätt så säkra på vad det innebär, 8 procent anser att de är ganska osäkra 

på detta och 4 procent svarar att de inte alls vet vad källkritik är. 31 procent av de tillfrågade 

hävdar att deras lärare gått igenom källkritik flera gånger, 55 procent menar att lärarna gått 
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igenom det någon gång, 7 procent hävdar att lärarna kanske har gått igenom detta och 7 

procent svarar att de aldrig fått en genomgång om vad källkritik innebär.  

 

 
 

Till följd av detta menar 35 procent av de tillfrågade eleverna att de kan skilja på trovärdiga 

och icke trovärdiga källor, 54 procent att de är ganska bra på detta, 7 procent att de är ganska 

dåliga på att skilja dessa åt och 4 procent att de inte alls kan skilja en trovärdig från en icke 

trovärdig källa. (se figur 4) När de tillfrågade eleverna däremot ombads att beskriva en 

trovärdig källa var det många som valde att inte svara. Av de som svarade var det många som 

ansåg att tidningar och böcker är trovärdiga källor, andra uppmärksammade Wikipedia och 

NE.se. Av de som valde att ge en längre beskrivning av en trovärdig källa framhölls tydliga 

referenser, återkommande information (alltså att samma information återkommer på flera 

olika sidor eller i flera olika böcker) och tydlighet som viktiga faktorer. Två av de tillfrågade 

eleverna menar att en trovärdig källa tydligt bör visa vem som skrivit vad och varför; 

 

NE, där informationen noga granskats och man tydligt ser vem som står bakom 

innehållet.
138

 

 

En trovärdig källa är tillexempel NE eftersom att den är skriven av folk som vet vad de 

håller på med och inte som Wikipedia som är självredigerande. 
139

  

 

En annan elev framhåller följande aspekter som viktiga för en trovärdig källa: ‖Bra utseende 

på sidan, ofta relaterat till t.ex. forskning. Ska jag t.ex. läsa om cancer är det bäst att först 

läsa på cancerfonden.‖
140

 En tredje elev framhåller den bakomliggande känslan man som 

informationssökande får när man läser vissa saker; ‖Det är inte alltid så lätt att veta om det 
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är trovärdigt. Man får gå på magkänsla och söka flera gånger och kolla om man ser samma 

sak på flera ställen.‖
141

 

 

 
 

5. 11 Tror eleverna att Internet kommer att ersätta böcker i framtiden? 

De tillfrågade elevernas syn på böckernas vara eller icke vara i framtiden är inte speciellt 

positiv. 45 procent, varav 52 procent av friskoleeleverna och 38 procent av eleverna på den 

kommunala skolan, tror nämligen att Internet kommer att ersätta böcker i framtiden;  

 

Allt i vårt samhälle blir mer elektroniskt och redan idag finns i stort sett allt på Internet. 

Alla sitter i princip vid en dator varje dag och dagens ungdomar orkar inte leta i böcker.
142

  

 

Det är mycket lättare att hitta på Internet, billigare och det tar mindre plats. I 

skolsammanhang blir nog Internet populärare, ja.
143

 

 

Internet är snabbare och lättare att få information. Det tar max 2 min att googla, att låna en 

bok tar däremot längre tid.
144

 

 

40 procent tror att Internet kanske kommer att ta böckernas plats som informationskälla; 

 

Internet kommer inte ersätta allt, men mycket.
145

 

 

Jag tror att vi behöver böckernas upplägg och tillförlitlighet, men det finns inget som säger 

att en digitalisering skulle effektivisera läsningen, med t.ex. bra och snabba sökfunktioner 

för att lättare hitta sökt information.
146
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Jag tror det kommer komma mer och mer saker man kan göra på Internet men också mer 

saker som inte stämmer så det känns tryggt med böcker.
147

 

 

10 procent anser att det kommer vara oförändrat; 

 

Internet blir större och större men samtidigt kan böcker kännas mer trovärdigt vissa gånger. 

Jag tror att dessa två kommer att komplettera varandra även i framtiden.
148

 

 

Folk kommer fortfarande vilja läsa riktiga böcker även om det skulle gå på Internet. 
149

 

 

 5 procent av de tillfrågade eleverna tror inte att böckerna kommer att försvinna; 

 

Jag tror att Internet kommer att utvecklas mer och mer men böckerna kommer att återstå 

ändå. Vissa föredrar ju böcker framför Internet.
150
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6 Diskussion och slutsatser 

Det övergripande syftet med vår undersökning var att få en förståelse för läraryrket och 

Internets betydelse för elevernas inlärning och förståelse. Studiens syfte var också att studera 

och jämföra hur Internet används som undervisningsmaterial/medel i ämnena svenska och 

religionskunskap på en kommunal gymnasieskola och ett friskolegymnasium samt att 

undersöka om eleverna kan hantera källor och förhålla sig kritisk till dessa. 

6.1 Resultatdiskussion 

Att Internets intåg i samhället har inverkat på vårt sätt att se på världen, kommunikation och 

kunskapsinhämtning är ett faktum. Tack vare Internet och den nya teknikens utveckling har 

världen flyttat in i våra hem. Plötsligt kan vi, med hjälp av bara några klick, endera förflytta 

oss till en annan världsdel eller kommunicera med människor vi annars aldrig skulle ha fått 

chans att lära känna. I och med Internet och de möjligheter som Internet medför har världen, 

rent hypotetiskt, krympt avsevärt. Detta medför att olika institutioner i samhället har fått börja 

tänka om gällande både den interna och den externa organisationen och administrationen, 

detta gäller kanske framförallt skolan. I och med den nya teknikens utveckling och spridning 

har skolans, annars ganska avskärmade, arena öppnats upp mot världen.  

 

Till en början var reaktionerna på det nya informationsverktyget ljumma, skolpersonalen hade 

helt enkelt svårt att ta till sig den nya tekniken och förvandla den till ett användbart 

undervisningsmedel. Med tiden tinade dock motståndet och skolan började inse vikten av att 

ge eleverna de verktyg de kunde ha användning av även ute i arbetslivet. I och med den nya 

läroplanen, Lpo94, som kom 1994 blev Internet en viktig del av undervisningen. Målet var att 

göra den nya informationstekniken till ett naturligt inslag i klassrummet och en självklar del 

av varje enskild elevs kunskapsinhämtning, alltså att eleverna efter genomgången grundskola 

skulle ha ”[…] kunskaper om medier och deras roll” och kunna ”[…] använda 

informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande […]”
151

. Med andra ord 

så har skolan numer en skyldighet att ge eleverna möjlighet att, med hjälp av olika 

informationsverktyg såsom bibliotek, Internet, tidsskrifter och ljud-, och bildmedier, skaffa 

sig den kunskap de behöver för att individuellt kunna utvecklas som individer och 

samhällsmedborgare. 

 

Men att som lärare veta hur man ska förhålla sig till Internet som 

undervisningsmaterial/medel är inte alltid så lätt. Det kan vara svårt att avgöra vad som är 

tillförlitligt information och inte när man tar sig an Internets oändliga informationsflöde. Med 

Internet och den nya informationstekniken medföljer en mängd möjligheter men tyvärr också 

ett stort antal risker. Möjligheterna kan vara att eleverna och lärarna med hjälp av Internet kan 

upprätta en bättre kontakt, få ökad förståelse gällande källkritik, upprätta ett ökat samarbete 

med kolleger, aktörer utanför skolans arena och elever från andra skolor/städer/länder samt att 

eleverna kan få större valfrihet och kunnande gällande det stundande arbetslivet. De främsta 

riskerna som tillkommer, i och med att man arbetar med Internet som 

undervisningsmaterial/medel, är att eleverna, på grund av bristande kunskap gällande 
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källkritik och en källkritisk syn, kan sätta alltför stor tilltro till källor och information som 

egentligen inte bör användas i skolarbetet. En annan risk är att Internetanvändandet i 

undervisningen kan medföra att eleverna, på grund av brist på bättre vetande, kan låna 

meningar eller hela stycken från eller direkt kopiera andras arbeten. En tredje risk som ett 

ökat Internetanvändande i skolan kan medföra är att datorerna får överta en alltför stor del av 

undervisningen och därmed göra så att lärarnas fysiska närvaro i klassrummet minskar. På 

detta sätt försvinner en stor del av elevernas kontakt med vuxna under skoldagen, vilket på 

sikt kan leda till att undervisningen blir lidande. Elever behöver ha direkta mottagare som kan 

vägleda och motivera dem i deras arbete och individuella utveckling. 

 

Världen och samhället genomgår en ständig förändring. Detta innebär att skolan och de som 

arbetar där samt de som utvecklar skolan oupphörligen måste tänka och fundera kring hur de 

ska utveckla lärandet så att det fungerar och är samstämmigt med samhällets ständiga 

förnyelse. På grund av att lärande kan sägas vara en färskvara krävs det att skolan hela tiden 

håller sig uppdaterad och ser till så att undervisningen är nyskapande och följer utvecklingen. 

Men det är också viktigt att poängtera att lärande och kunskap inte finns i tekniken utan hos 

de som är kunskapstörstande. Lärande är en mänsklig process där yttre faktorer tillsammans 

med tidigare erfarenheter bildar ny kunskap och förhoppningsvis ett lärande för livet. I skolan 

kan man urskilja denna utveckling genom att studera hur lärandeprocessen över tid har 

förändrats. Länge var det läraren som var den stora kunskapskällan och det var till 

honom/henne eleverna vände sig när de sökte svar. Eleverna å sin sida skulle sitta tysta och 

anteckna det läraren sade, det var klassisk katederundervisning som gällde rakt igenom. 

Numer är lärandet mer fritt där eleverna, med hjälp av läraren, själva ska finna den kunskap 

de behöver för att kunna klara både enskilda uppgifter men även utvecklas som individer. Det 

största ansvaret och viljan för att lära ligger numer hos varje enskild elev och inte enbart hos 

läraren eller skolan i stort. Lärarens roll är idag av mer handledande karaktär vilket innebär att 

han/hon ska se till att eleverna får tillgång till de verktyg de behöver för att kunna lära och 

utvecklas. Det ligger alltså på lärarens ansvar att tillhandahålla den information och de 

riktlinjer som eleverna behöver för att kunna ta sig an den mängd information som de finner i 

diverse olika källor, såsom böcker, ljud-, och bildmedier, tidsskrifter eller på Internet.  

 

Enligt kursplanerna i svenska och religionsvetenskap skall eleverna kunna inhämta, värdera 

och ta ställning till information och kunskap på ett kritiskt och resonerande sätt, för att på så 

vis kunna avgöra om informationen är tillförlitlig eller inte. Dessutom ska eleverna kritiskt 

kunna analysera och identifiera etiska problem i sin omgivning samt kunna ta ställning till 

dessa. 

 

Genom vår undersökning har vi kommit fram till att Internet, och allt som 

Internetanvändandet bidrar med, är oerhört omdiskuterat och direkt avgörande många gånger 

för hur undervisningen ska utformas. Lärarna vi har intervjuat var överens om att Internet bör 

ses som ett komplement till de traditionella informationskällorna och arbetsverktygen och inte 

som den enda källan och det enda verktyget. Men på frågan om eleverna själva ser Internet 

som ett användbart verktyg eller som den enda källan i sitt skolarbete visade det sig att lärarna 

var ganska övertygade om att eleverna helst och främst vänder sig till Internet när de ska söka 
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information. Läraren Björn, som arbetar på friskolan, menar att eleverna, på grund av att de 

går på ett IT-gymnasium, har en tendens att se böcker som onödiga då all information, enligt 

dem, finns på Internet. 

 

Att eleverna vänder sig till Internet vid informationssökning fungerar så länge de har ett 

källkritiskt förhållningssätt och vet hur de bör värdera, validera och bedöma den information 

de finner. Besitter eleverna inte denna förmåga blir det dock genast problem. Enligt de lärare 

vi intervjuat har många elever svårt att avgöra vad som är tillförlitliga och icke tillförlitliga 

källor. Lärarna har uppmärksammat att vissa elever har en tendens att tro att bara för att något 

står nedskrivet så är det sant. Dessutom är det vanligt att eleverna ofta använder sig av första 

bästa sökträff. Eleverna har helt enkelt svårt att inse varför man bör leta vidare och jämföra 

information från olika källor. På grund av detta är det direkt avgörande vilken information 

eleverna får gällande källkritik av sina lärare. Men vilka ämneslärare är det egentligen som 

bär huvudansvaret när det kommer till denna information? Friskoleläraren Anna anser att det 

inte bör vara enbart vissa ämneslärare som får dra det tunga lasset när det kommer till 

genomgångar av källkritik och referathantering utan menar snarare att alla lärare kontinuerligt 

bör uppmuntra eleverna att alltid tänka källkritiskt och använda sig av det förhållningssättet 

varje gång de skriver uppgifter, stora som små. Björn å sin sida menar att källkritik är det 

första steget mot ett vetenskapligt förhållningssätt men medger att han länge varit mer 

noggrann i svenskan, när det kommer till källhänvisningar och referathantering, än vad han 

varit i religionskunskapen men att han numer även blivit noggrannare där. Detta medgivande 

är kanske i sig inte så intressant men sätter man det i jämförelse med hur lärarna på den 

kommunala skolan ser på och arbetar med detta så blir det genast mer tänkvärt. Carin och Dan 

menar nämligen att man arbetar mer med källhänvisningar och ett källkritiskt förhållningssätt 

i andra ämnen än i just svenska och religionskunskap. De menar därtill att den stora 

genomgången som skolbiblioteket tillhandahåller många gånger räcker, och att om det behövs 

kan eleverna använda materialet därifrån.  

 

Det är tydligt att ingen av lärarna vi intervjuat vill ta på sig huvudansvaret för förmedlingen 

av informationen gällande källkritik och referathantering till eleverna. På många sätt känns 

det som om att lärarna försöker lägga ansvaret hos någon annan. Kan det bero på att detta 

ansvar tar alltför mycket tid från den redan hårt hållna lektionstiden? Vem är det egentligen 

som bär på den större delen av ansvaret? Enligt läroplanerna och kursplanerna ska alla elever 

efter genomförd skolgång veta vad källkritik är och hur man förhåller sig källkritiskt, det 

betyder i sin tur att alla lärare bör uppmuntra och veta hur eleverna på bästa sätt ska kunna 

lära sig detta. Undersöker man kursplanerna närmare så visare det sig att det är svenskämnet 

som ska dra det tyngre lasset när det kommer till källkritik och referathantering, något som de 

lärare vi har intervjuat inte är beredda att hålla med om. På ett sätt så spelar det kanske ingen 

roll i vilket ämne eleverna får sin källkritiksundervisning, så länge de får lära sig hur man 

förhåller sig kritiskt, men eftersom det står i kursplanerna för svenskan att detta skall ingå 

borde svenskämnet ta det större ansvaret.  

 

Gällande elevernas kunskap när det kommer till källkritik och källhantering är alla lärare vi 

intervjuat rörande överens om att eleverna har svårt att avgöra vad som är trovärdig och icke 
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trovärdig information samt hur de ska förhålla sig till de texter de finner på nätet. Även om 

eleverna, enligt dem själva, har fått genomgångar om källkritik mer än en gång av olika lärare 

eller bibliotekarier, förstår helt enkelt inte vissa elever varför de måste redovisa vart de hittat 

sin information eller varför man inte kan lita på all information man finner på Internet eller 

genom andra källor. Trots att 31 procent av alla de tillfrågade eleverna påstår att deras lärare 

gått igenom källkritik flera gånger och 35 procent hävdar att de kan skilja trovärdiga och icke 

trovärdiga källor åt, så använder ändå 43 procent av eleverna Wikipedia när de ska söka 

information. Vad är det som bidrar till detta? Är det okunnighet eller enkelheten i att finna 

nästintill all information på ett och samma ställe? Ser vi på resultaten från skolorna och 

skillnaden dem emellan (enligt vår enkätundersökning) så framgår det att 82 procent av 

friskoleeleverna alltid använder Internet i skolarbetet medan det endast är 30 procent på den 

kommunala skolan som gör det samma. En annan aspekt som är intressant är att 50 procent av 

eleverna på friskolan aldrig går till bibliotek för att söka information. Kan det bero på att 

skolan inte har något bibliotek? På den kommunala skolan, som har ett eget skolbibliotek, är 

det bara 16 procent som aldrig använder biblioteket vid informationssök. Det är en väldigt 

stor skillnad som är intressant att uppmärksamma och studera mer ingående. Har 

datoranvändningen på friskolan gått så långt att eleverna inte längre uppmärksammar och 

använder sig av andra källor? Kan detta medföra att elevernas förmåga att kritiskt granska det 

material de använder sig av minskas eller helt förgås? Vi tror att om man enbart använder sig 

av Internet som informationsverktyg kan detta i sin tur leda till att eleverna inte ser vart 

gränsen går mellan tillförlitliga och icke tillförlitliga källor. Skulle eleverna däremot ha 

tillgång till ett hyfsat bibliotek, läroböcker och Internet så skulle de få det lättare att förstå 

varför ett kritiskt förhållningssätt är grundläggande för lärande och den individuella 

utvecklingen. Genom detta skulle eleverna få det lättare att jämföra, bearbeta och bilda sig en 

uppfattning om varför det är viktigt att vara försiktig med allt man stöter på och tar till sig. 

  

Jämför man de två skolorna märker man att den generella synen på Internet i stort är 

genomgående positiv. Friskoleeleverna har en tendens att vara en aning mer positiv, 

framförallt när det kommer till användningen av Internet i skolarbetet. Dessutom anser 

friskoleeleverna att de i större utsträckning kan skilja på trovärdig och icke trovärdig 

information än vad eleverna på den kommunala skolan anser att de kan. Kanske beror det på 

att lärarna på friskolan ständigt har en pågående diskussion om källkritik, medan lärarna på 

den kommunala skolan förlitar sig på den information skolbiblioteket ger eleverna. Eller så 

har eleverna på friskolan svårt att avgöra om de faktiskt kan skilja på tillförlitliga och icke 

tillförlitliga källor eller inte, på grund av att de i stort sett bara har tillgång till en sorts källa, 

nämligen Internet. 

  

Men vi har även uppmärksammat att lärarna på friskolan uppfattar detta som ett större 

problem än vad lärarna på den kommunala skolan gör. Av naturliga skäl kan vi förstå att 

bristen på en källkritik syn kan uppfattas som ett större problem på friskolan eftersom de 

bedriver sin undervisning med hjälp av datorer. Den kommunala skolan känner kanske inte av 

detta problem på samma sätt då deras undervisning grundar sig på andra källor än enbart 

Internet. Det bästa vore, enligt oss, att kombinera olika källor och använda Internet som ett 

komplement till det övriga undervisningsmaterialet. Annars är risken stor att ungas inställning 
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och attityd till böcker och längre textmassor blir negativ, vilket på längre sikt kan påverka 

undervisningen. Tre av lärarna vi intervjuat menar att denna förändring redan är ett faktum. 

Eleverna vill inte läsa böcker eller längre texter, de tycker det är jobbigt och vill hellre 

använda datorn eller bli tillsagda vad de ska skriva, tycka och tänka för att bli klar så fort som 

möjligt. Kan detta vara ett resultat av ett alltför utbrett dataanvändande eller är det de friare 

undervisningsformerna och lärarens ”nya” roll som gjort att elevernas inställning till lärande 

blivit konträrt. Eller handlar det bara om en generationsfråga? 

 

6.2 Besvarande av frågeställningar 

Hur skiljer sig synen på Internet som undervisningsmaterial/medel mellan en 

kommunal gymnasieskola och ett friskolegymnasium? 

Lärarna på de respektive skolorna vill helst se Internet som ett komplement till de övriga 

undervisningsmaterialen/medlen. De menar att Internet inte får bli den enda 

informationskällan utan bör vara en källa av många. Det som dock gör att de två skolorna 

skiljer sig åt är det faktum att undervisningen på friskolan är baserad på datorer och 

Internetuppkoppling medan undervisningen på den kommunala skolan är av det mer 

traditionella slaget, det vill säga att undervisningen sker med hjälp av läroböcker. Detta 

medför att man på den kommunala skolan lyckas bättre med att låta Internet fungera som just 

ett komplement än vad de lyckas med på friskolan. På friskolan måste lärarna arbeta aktivt 

med att försöka få in andra källor i undervisningen medan det sker mer naturligt på den 

kommunala skolan. Detta har antagligen att göra med det faktum att den kommunala skolan 

har ett skolbibliotek, något som friskolan totalt saknar. 

 

Skiljer sig elevernas inställning till Internet som undervisningsmaterial/medel beroende 

på vilken skola de går på? 

Elevernas inställning till Internet som undervisningsmaterial/medel och som arbetsverktyg i 

skolarbetet skiljer sig ganska tydligt åt mellan de båda skolorna. På friskolan svarade 82 

procent av de tillfrågade eleverna att de alltid använder Internet i skolarbetet medan det var 

endast 30 procent av eleverna på den kommunala skolan som svarade samma sak. När det 

gäller om Internet är en bra källa när det kommer till skolarbete svarar 86 procent av 

friskoleeleverna och 70 procent av eleverna på den kommunala skolan att Internet fungerar 

bra som källa vid informationssökning. Här är skillnaden alltså inte så stor mellan de två 

skolorna, men man kan urskilja att friskoleelevernas inställning är aningen mer positiv. Detta 

tror vi uteslutande beror på att friskoleeleverna arbetar uteslutande med Internet som grund i 

undervisningen. 

 

Skiljer sig synen på Internet i undervisningen åt beroende på ämne? 

När det kommer till ämnena svenska och religionskunskap så visar vår studie att synen på 

Internet som undervisningsmaterial/medel inte skiljer sig så särkilt mycket åt beroende på 

ämne. Här är det snarare lärarnas individuella åsikter och tankar som spelar den avgörande 

rollen.  
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Kan eleverna skilja på tillförlitliga och icke tillförlitliga informationskällor? 

Enligt vår enkätundersökning så hävdar 35 procent av alla de tillfrågade eleverna att de kan 

skilja tillförlitliga och icke tillförlitliga källor åt, medan 55 procent menar att de är ganska bra 

på detta. Av dessa är det 23 procent av friskoleeleverna och 12 procent av elevernas på den 

kommunala skolan som svarar att de kan. Eleverna på friskolan anser alltså att de är bättre på 

att skilja dessa åt än vad eleverna på den kommunala skolan gör. Men trots att eleverna själva 

anser att de kan skilja tillförlitliga och icke tillförlitliga källor åt så visar vår undersökning 

även att det är över 50 procent större chans att eleverna hämtar sin information från Wikipedia 

än från en mer tillförlitlig källa såsom till exempel NE.  

 

När det kommer till lärarna så anser alla fyra, som vi intervjuat, att vissa elever kan skilja 

tillförlitliga och icke tillförlitliga källor åt medan andra endera inte alls kan eller helt enkelt 

struntar i det. Alla lärare är dock överrens om att alla elever måste öva mer för att få ett 

genomgående källkritiskt förhållningssätt. Samt att alla skolans lärare måste anamma en mer 

källkritisk inriktning i sin undervisning för att på så sätt skapa en kontinuitet där eleverna får 

de verktyg och den information de behöver för att kunna förstå och utvecklas.  

 

6.3 Slutsatser 

 Internet är ett bra arbetsverktyg, även i skolan, om man använder det på rätt sätt och 

besitter ett källkritiskt förhållningssätt. 

 För att upprätta ett källkritiskt förhållningssätt hos eleverna krävs kontinuitet. 

 Eleverna anser att de kan skilja på tillförlitliga och icke tillförlitliga informationskällor. 

Vår undersökning visar dock att det är över 50 procents chans att eleverna hellre hämtar 

sin information från Wikipedia än en mer tillförlitlig källa såsom NE. 

 Trots att det tydligt framgår i kursplanen för ämnet svenska att källkritik ska ingå i 

undervisningen är svensklärarna i vår undersökning inte beredda på att ta på sig det fulla 

ansvaret för att detta sker. 

 Eleverna på den kommunala skolan har ett öppnare sinne när det kommer till andra 

informationskällor utöver Internet än vad friskoleeleverna har, detta antagligen på grund 

av att friskoleelevernas undervisning grundas på datorer och Internetuppkoppling. 

 Eleverna har, enligt de intervjuade lärarna, en tendens att se Internet som sin enda källa 

när det kommer till informationssökning. Detta är även något som visas i vår 

undersökning där 56 procent av de tillfrågade eleverna varar att de alltid använder 

Internet i skolarbetet. Av dessa var 41 procent friskoleelever och 15 procent elever från 

den kommunala skolan. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Vår kvalitativa intervjustudie lämpade sig bra för att få våra forskningsfrågor besvarade. Med 

hjälp av den inledande provintervjun hade vi chans att skriva till några extra intervjufrågor, 

finslipa de redan befintliga frågorna samt testa inspelningsutrustningen. Provintervjun visade 

bland annat att vi i fortsättningen skulle bli tvungna att se till att intervjuerna ägde rum i tysta 

enskilda rum eftersom den tekniska utrustningen var känsligare än vad vi först trodde. De 

slutgiltiga intervjuerna med de fyra lärarna tog mellan 30 och 60 minuter. Intervjufrågorna 
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fungerade, tack vare vår provintervju, bra och gav oss många aspekter att knyta samman med 

tidigare forskning samt med vårt syfte. Eftersom vi var ute efter en öppen dialog med de 

lärare vi intervjuade använde vi oss uteslutande av öppna frågor där våra informanter fick 

chans att uttrycka vad de tycker och känner gällande Internet som 

undervisningsmaterial/medel. På grund av att vi var ute efter att föra en öppen dialog med 

lärarna så var observationer aldrig ett alternativ. En uteslutande kvantitativ studie hade inte 

gett oss de resultat vi behövde för att kunna genomföra vår studie utifrån det syfte vi satt upp. 

 

Som motvikt till vår kvalitativa intervjustudie valde vi att även att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning med 100 gymnasieelever, varav 50 av de tillfrågade eleverna går på ett 

friskolegymnasium och de övriga 50 eleverna går på en kommunal gymnasieskola. Detta 

medförde att vi kunde samla in information gällande hur eleverna ser på Internet i 

undervisningen och i skolarbetet på ett överskådligt sätt. För att vara säkra på att vårt 

enkätundersökningsformulär fungerade genomförde vi en provenkätundersökning med två 

gymnasieelever innan vi genomförde de slutgiltiga enkätundersökningarna. Denna 

provenkätundersökning visade att de frågor vi sammanställt fungerade bra och på så vis var vi 

inte tvungna att göra några ändringar innan vi genomförde de slutgiltiga undersökningarna. 

Enkätundersökningarna tog ungefär tre till tio minuter för eleverna att genomföra, beroende 

på hur noga de besvarade de elva frågorna och om de valde att motivera sina svar på de två 

frågorna där en motivering efterfrågades eller inte. Vi har inte varit intresserade av att 

undersöka genusaspekten trots att frågan gällande könstillhörighet ställs i 

enkätundersökningen detta på grund av att det skulle innebär att studien blev alldeles för stor 

och svårhanterlig. 

 

När det kommer till reliabiliteten av vår studie tycker vi att denna är hög eftersom vi har 

använt oss av både kvalitativa intervjuer med lärare och kvantitativa enkätundersökningar 

med elever. Detta innebär att vi fått tillgång till både lärare och elevers perspektiv, tankar och 

åsikter gällande Internet som undervisningsmaterial/medel. Vi har dessutom båda varit 

närvarande vid både intervjuerna och enkätundersökningarna och tack vare det blev det 

insamlade materialet lätt att, på efterhand, överskåda samt analysera. Dessutom spelades 

intervjuerna in, vilket bidrog till att bearbetningen av det insamlade materialet kunde ske i 

lugn och ro. Därmed anser vi att de kvalitativa intervjuerna, de kvantitativa 

enkätundersökningarna och litteraturstudien kompletterar varandra och bildar en helhet som 

tillsammans gör att vi uppnått vårt syfte. 

 

Vi anser därtill att vår studie även har hög validitet eftersom vi tycker att vi uppfyllt vårt 

syfte. Det vill säga att vi med hjälp av våra metoder har fått svar på de frågeställningar vi haft 

som utgångspunkt. Vi har undersökt det vi hade för avsikt att undersöka och fått fram svar 

som gett oss möjlighet att studera hur lärare och elever ser på Internet som arbetsverktyg i 

skolan. Självklart förstår vi att de reslutat vi kommit fram till inte visar hur detta ter sig 

överallt och hur det kommer att se ut i framtiden men vi anser att det resultat vi fått fram visar 

hur det ser ut här och nu på de två gymnasieskolorna vi studerat i vår undersökning.  
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När det kommer till litteraturstudien så visade det sig ganska snabbt att mycket av den 

litteratur som finns gällande Internet tyvärr är oanvändbar. Detta beror på att Internet är en så 

pass ny uppfinning och utvecklas i så snabb takt, vilket medför att böcker som publicerats för 

mer än sju år sedan knappt är användbara. Detta har resulterat i att vi varit tvungen att välja 

bort många böcker.   
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7 Sammanfattning  
1900-talet var århundradet då världen kom att öppnas upp och bli tillgänglig för alla. I och 

med Internets intåg och snabba utveckling skapades möjligheter för snabb kommunikation, 

nya kontakter och en ny informationskanal. Detta har inneburit stora förändringar för 

samhället men framförallt för skolan. För skolan har den nya informationstekniken medfört att 

skolans arena har öppnats upp mot världen och gett skolan chans att bedriva en mer 

handledande undervisning som återspeglar det verkliga arbetslivet. Men med den nya 

tekniken tillkommer även många risker. På grund av det ständiga och oöverskådliga 

informationsflödet är det svårt att avgöra vilka källor som är tillförlitliga och inte. Utan en 

källkritisk syn är det lätt att man misstolkar och sätter allför stor tilltro till information som 

man egentligen inte borde hysa särskilt stort förtroende till. 

 

Med tanke på att Internet är ett sådant svåröverskådligt informationsverktyg är det viktigt att 

skolan uppmärksammar de risker Internet kan medföra och tillhandahåller den information 

och de verktyg eleverna behöver för att skapa sig en källkritisk syn. Detta ansvar tas även upp 

i läroplanerna samt kursplanerna för såväl svenska som religionskunskap. Det största ansvaret 

ligger dock enligt kursplanerna på svenskämnet. Men hur ser det ut i verkligheten?  

 

Enligt vår undersökning anser lärarna att en källkritisk syn är viktig och att kontinuitet är ett 

måste för att uppnå detta. Dock är ingen av lärarna på de två gymnasieskolorna beredd på att 

ta på sig det fulla ansvaret för elevernas undervisning gällande källkritik och källhantering. 

Lärarna menar vidare, trots deras avståndstagande till undervisningen gällande källkritik, att 

eleverna är alltför godtrogna när det kommer till källhantering och att handskas med detta och 

därför bör träna mer på att värdera de källor de har till avsikt att använda. Eleverna däremot, 

framförallt de på friskolan, menar att de visst kan skilja tillförlitliga och icke tillförlitliga 

källor åt. Men trots denna inställning är det 50 procent större chans att de använder Wikipedia 

än en mer tillförlitlig informationskälla såsom NE vid informationssökning.  

 

På friskolan har lärarna svårare att få in andra informationskällor i undervisningen än vad 

lärarna på den kommunala skolan har. Detta beror antagligen på att undervisningen på 

friskolan är grundad på datorer och Internetuppkoppling medan eleverna på den kommunala 

skolan har tillgång till fler läroböcker och ett väl fungerade skolbibliotek. Friskoleelevernas 

inställning till övriga källor utöver Internet medför dessutom att de har en förmåga att, enligt 

lärarna, se Internet som sin enda källa. Något som dessutom bevisas av enkätundersökningen 

där 41 procent av de tillfrågade friskoleeleverna svarar att de alltid använder Internet i 

skolarbetet, medan endast 15 procent av eleverna på den kommunala skolan svarar samma 

sak. 

 

Sett på det stora hela är dock lärare och elever positivt inställda till Internet som arbetsverktyg 

i undervisningen och skolarbetet, under kontrollerade former det vill säga. 
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8 Förslag till vidare forskning 

Då vår studie har haft fokus på gymnasiet så tror vi att en liknande undersökning om Internets 

betydelse som undervisningsmaterial/medel i de lägre årskurserna skulle vara intressant. Är 

användandet av Internet som arbetsverktyg lika utbrett och omfattande där? Hur används 

Internet i de lägre årskurserna? 

 

En annan intressant infallsvinkel för vidare forskning skulle även vara att undersöka hur yngre 

elever hanterar källor. Källhantering är en viktig del av undervisningen oavsett ålder och 

därför skulle det vara intressant att studera hur denna undervisning ter sig från förskolan och 

upp till och med gymnasiet. Vem bär ansvaret för att eleverna får denna information och en 

möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt? 
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Bilaga 1 – Missiv 

 

Hej X 

Vi är lärarstudenter på högskolan i Gävle och vill härmed göra en förfrågan:  

Är Du intresserad av att delta i en intervju angående användandet av Internet som 

undervisningsmaterial i ämnet svenska/religion?  

Det är nämligen så här att vi just nu håller på att starta arbetet med ett examensarbete och 

behöver därför Din hjälp.  

 

Syftet med vårt examensarbete är att studera användandet av Internet som 

undervisningsmaterial i ämnena religion och svenska. Detta kommer vi att göra genom 

intervjuer med verksamma lärare, enkätundersökningar med elever och en mindre 

litteraturundersökning. 

 

Anledningen till att vi vill undersöka detta är för att det är intressant att se på skolans 

utveckling utifrån samhällets och teknologins utveckling. De frågeställningar vi kommer att 

koncentrera oss på är följande: 

 Använder lärare Internet i undervisningen och i så fall hur?  

 Skiljer sig användandet av Internet som undervisningsmaterial beroende på ämne?  

 Kan eleverna skilja på tillförlitliga och icke tillförlitliga källor?  

 

Vi skulle bli otroligt tacksamma om Du vill ställa upp på en ostrukturerad samtalsintervju 

bestående av frågor rörande de ovan nämnda frågeställningarna. Om Du väljer att delta i vår 

studie kommer Du inte att lämnas ut med namn. Vi kommer att spela in intervjun för att 

underlätta bearbetningen av materialet. Sedan kommer inspelningarna arkiveras på Högskolan 

i Gävle under ett år och därefter raderas. Inspelningar kommer inte spridas eller användas till 

andra ändamål.  

 

Med vänlig hälsning 

Elin Blomqvist & Alexandra Tuvér 

 

Handledare: 

Fil. dr Else-Maj Eineborg Falk 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 
Hur förhåller du dig till Internet som undervisningsmaterial? 

Använder du Internet i din undervisning? 

Om ja, på vilket sätt?/Om nej, varför inte? 

Vad är positivt respektive negativt med Internet som undervisningsmaterial? 

Hur tänker du kring användandet av Internet? 

I vilka sammanhang passar Internetanvändandet bäst? 

Vilka sidor använder du? 

 

Vilken information gällande Internet ger du eleverna?  

Söker eleverna information på Internet själva? 

Går du igenom vad källkritik är?  

På vilket sätt i så fall?  

Anser du att en källkritisk syn är viktig? 

Diskuterar ni källor? 

Är du noga med källhänvisning?  

På vilket sätt går du igenom detta? 

Kan eleverna ta ansvar för sin hantering av källor? 

Hur diskuterar ni om källor så som Wikipedia? 

 

Har Internet ställt till med problem för dig i din undervisning? 

Om ja, på vilket sätt? 

Tror du att fusk förekommer? I så fall, har det blivit vanligare? 

Tror du eleverna ser Internet som ett användbart hjälpmedel eller som sin enda källa? 

Ser du en förändring gällande användandet av och attityden till böcker hos eleverna? 

Anser du att elevernas inställning till längre texter har påverkats av Internet? 

Om ja, hur jobbar du med detta? 

 

Tror du att den traditionella skolan/undervisningen kommer att förändas eller kanske 

till och med försvinna i framtiden med tanke på Internets utveckling? 

Om ja, varför och vad kan orsaken vara? 

Om nej, hur tror du att det kommer att bli? 

Fördelar/nackdelar med detta? 

Hur tror du lärarens roll kommer att se ut i framtiden? 

Hur tror du själva lärandet kommer att te sig i framtiden? 

 

Frågor som enbart ställdes till lärarna på friskolan: 

Använder du böcker i undervisningen? 

Skulle du vilja att det fanns kursuppsättningar med böcker så att alla elever fick en bok var 

istället för att använda datorer och Internet hela tiden? 

 

Frågor som enbart ställdes till lärarna på den kommunala skolan: 

Hur tror du undervisningen skulle förändras i fall alla elever hade en egen dator? 

Positivt eller negativt? 

Skulle du välkomna detta? 
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Bilaga 3 - Enkätundersökning 

 

Enkätundersökning 

Kön Tjej □ Kille □ 

Vilket år går du?  1:a □   2:a□ 3:e□ 
Vilken skola går du på?.......................................................................................................... 

Vilket program går du? …………………………………………………………………………... 

 

 

 

Är Internet en bra källa för information 

gällande skolarbete? 

 

 

Är det lätt att hitta bra information på 

Internet? 

 

 

Använder du Internet ofta i skolarbetet? 

 

 

 

Letar du information på bibliotek? 

 

 

 

 

Var hittar du din information på Internet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vet du vad källkritik är? 

 

 

 

Har lärarna gått igenom källkritik? 

    

  
     Ja                       Ganska bra               Ganska dålig(t)                Nej   

                                                                       

  □           □            □            □ 

 

  □           □            □            □ 

 
    

   Alltid                        Ibland                             Sällan                            Aldrig   

  □           □            □            □ 

   

  □           □            □            □ 

 

 
Wikipedia             Artikelsök                       Google                               NE   

  □           □            □            □ 

 
 

Annat: ………………………………………………………………………………………….. 
 

   

 

 

      Ja                       Rätt så säker            Ganska osäker                      Nej   

  □           □            □            □ 

 
Flera gånger       Ja, någon gång                Kanske                               Nej   

  □           □            □            □ 



59 

 

 

Kan du skilja på trovärdiga och icke 

trovärdiga källor? 
 

  

      Ja                          Ganska bra               Ganska dåligt                      Nej   

  □           □            □            □

Kan du beskriva och ge exempel på en trovärdig källa? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

 

 

Tror du Internet kommer att ersätta  

böcker i framtiden? 

 Ja                            Kanske                     Oförändrat                         Nej 

□      □       □       □

 

 

 

 

Motivera varför du tror som du gör 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Tack för din medverkan! 

                                                                                      /Elin & Alexandra
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