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mycket fritt sätt. Eleverna granskar nästan inte alls det material de får fram, och de fastnar ofta på mindre 
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Inledning 
Jag valde att göra ett examensarbete inom området IT i skolan efter att ha läst kursen "IT - en 
pedagogisk möjlighet?" på IPP, Linköpings Universitet. Den kursen fick mig att fundera på 
hur IT, och framför allt Internet, egentligen används i skolorna idag. 
 
Det finns enorma möjligheter och lika stora svårigheter med att använda IT i undervisningen. 
Internet ger tillgång till ofantliga mängder information, utan någon som helst struktur. Det 
finns information om allt man kan tänka sig, och vem som helst får publicera material. 
Myndigheter har mycket små möjligheter att kontrollera utbudet, och även om de kan har de 
ännu mindre möjligheter att göra något åt "olämpligt" material.  
 
Det finns flera examensarbeten gjorda på lärarutbildningen vid Linköpings Universitet, men 
alla handlar om lärarnas syn på IT och Internet (Lenita Sundstöm 1998, Anders Borg 1999, 
Jenny Lindberg 2000). Jag ville istället belysa Internetanvändningen i skolan utifrån elevernas 
synvinkel. Därför valde jag att observera elevernas Internetanvändning och fråga dem om 
deras uppgifter. 
 

Syfte och problemformulering 
I detta arbete vill jag försöka skapa en bild över hur eleverna använder Internet i skolarbetet. 
Jag är också intresserad av att titta lite närmare på ett problem som aktualiserats genom 
Internets intåg i skolan, nämligen om, och i så fall hur, eleverna kritiskt granskar den 
information de kommer över på Internet. Jag har också valt att ge en kort bakgrund över 
Internet och dess historia. Detta för att förklara vissa begrepp och ge en överblick över hur 
oerhört snabbt utvecklingen gått de senaste åren. 
 
Mina frågor inför arbetet: 
 
• Hur och till vad används Internet i skolan? 
 
• Klarar eleverna av att på ett koncentrerat sätt leta information på Internet? Eller faller de 

på de fällor (spel, länkar etc.) som finns? 
 
• Hur bra är eleverna på att kritiskt granska material på Internet? 
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Bakgrund 
 

Vad är Internet? 
Internet består idag av ett oräkneligt antal förbindelser mellan ett oräkneligt antal datorer. 
Informationen som skickas mellan två datorer delas upp i små paket som var för sig tar den 
snabbaste vägen fram till målet, oberoende av varandra. Det gör att de inte nödvändigtvis 
behöver ta samma väg. Sedan sätts de ihop igen i måldatorn. Om en förbindelse skadas finns 
det så gott som alltid en alternativ väg (Troedsson, 1995). 
 
World Wide Web (www) är den teknik som används för att knyta ihop alla datorer. Att "surfa 
på nätet" innebär att med hjälp av musklickningar ta sig fram och tillbaka mellan alla datorer i 
världen som är anslutna till Internet (Troedsson, 1995). 
 
Vem som helst kan lägga ut information på nätet. Visst finns det lagar, men eftersom alla 
länders lagar skiljer sig lite åt, är det svårt att se till att lagar följs. Vilket lands lagar skall 
tillämpas om en svensk person eller grupp lägger ut en sida med information på svenska via 
en server i USA? 
 

Internets historia 
Man kan säga att första steget mot Internet togs i slutet av 1960-talet, då det amerikanska 
försvaret började skissa på planerna för ett nätverk av datorer, kallat Arpanet. Det blev 
verklighet 1974. Huvudsyftet var att skapa ett nätverk av datorer som dels kunde överleva ett 
kärnvapenanfall, och dels kunde utnyttjas av forskare som ville dela datorkraft med varandra. 
Man skulle binda ihop flera nätverk med varandra med många förbindelser, så att om en 
förbindelse förstördes så skadades inte resten av nätverket. 
 
Även om det var militären som skapade detta nät, öppnades det snart upp för universiteten, 
och detta var början till Internet som vi känner det idag. 1982 presenterades det första PC-
nätverket. 1992 presenterades de första grafiska webbläsarna, bland annat Mosaic som är 
föregångaren till Netscape. Först 1996 (samma år som jag började på lärarhögskolan) började 
Microsoft satsa ordentligt på Internet (Nätverk & Kommunikation, 21:1999). 

Internet i skolan 
Jag har valt att enbart skriva om det som rör Internet och IT i skolan. Detta började någon 
gång i mitten på 1990-talet. Datorer kom till skolorna långt innan dess, i början av 80-talet. 

Projekt 
I början av 1990-talet inledde den då borgerliga regeringen en stor satsning på IT. I IT-
kommissionens betänkande "Vingar åt människans förmåga" slogs det fast att det vilar på 
skolans ansvar att alla elever skall lära sig hantera IT (Truedsson, 1995).  År 1994 startades 
skoldatanätet av skolverket på uppdrag av regeringen. Vid den tidpunkten var mycket få 
skolor bekanta med Internet. På dess hemsida beskrivs uppgiften så här: 
 

"Den övergripande uppgiften för Skoldatanätet är att utveckla IT-användningen i 
skolan. Skoldatanätet ska fungera som en vägledning för lärare i arbetet med att 
integrera IT i undervisningen. Det gör vi dels genom att driva egna tjänster och dels 
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genom att vara en guide till relevanta webbresurser för skolans arbete. Våra tjänster 
vänder sig till alla typer av användare, nybörjare såväl som vana Internetanvändare 
Vi riktar oss först och främst till lärare och annan personal i skolan, men den 
indirekta målgruppen är elever." (www.skolverket.se/skolnet) 

 
1994 bildades Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (www.kks.se) med hjälp 
av medel som frigjordes när löntagarfonderna avvecklades. KK-stiftelsen fick på så sätt 3,6 
miljarder kronor i stiftelsekapital. Dess mål är att främja kompetensutveckling och 
användningen av IT, vilket skall uppnås genom starta processer som sedan ska växa av egen 
kraft. Sedan starten har KK-stiftelsen satsat över en miljard kronor inom området IT och 
utbildning, i samarbete med kommunerna, bland annat på 27 stora skolutvecklingsprojekt. 
Förutsättningen för att en kommun skulle få pengar av KK-stiftelsen till ett sådant projekt var 
att kommunen i fråga satsade samma summa själv.   
 
Linköping och Kinda kommuner deltog i ett av dessa skolutvecklingsprojekt år 1996-1999, 
det så kallade BIT (broar med IT)-projektet. Kommunerna fick då 15 000 000 kronor av KK-
stiftelsen och lade till lika mycket själva.  
 
1998 tog regeringen initiativ till det nationella programmet IT i Skolan (ITiS), vilket innebär 
att 1999-2001 kommer totalt 1.490 miljoner kronor satsas på IT-utvecklingen i skolan. Som 
ett exempel kan nämnas att alla elever och lärare skall ha egen e-postadress och att 60 000 
lärare ska få en bärbar dator var (www.itis.gov.se). 
 

Styrdokument 

Lpo-94, 1998 års utgåva 
Styrdokumenten säger förvånansvärt lite om Internet, med tanke på alla satsningar som gjorts. 
Efter att ha lusläst Lpo-94 ett antal gånger kan jag bara presentera följande stycken som kan 
sägas vara relaterade till IT och/ eller Internet: 
 

"Mål att uppnå i grundskolan 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

 (...) 
• har kunskaper om medier och deras roll, 
• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande 
..." ( s. 12) 
 
"Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för 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." ( s. 18-19) 
 

Dessutom hittar man ett stycke som på sätt och vis är relevant i sammanhanget, det vill säga: 
 

"Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att 
eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ". ( s. 7) 
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Detta stycke tolkar jag som en konsekvens av IT-samhället. Det trycker ju verkligen på vikten 
av aktiv källkritik. 

Kursplanerna 
Inte heller i kursplanerna hittar jag ordet Internet någonstans. Däremot finns formuleringar 
som kan tolkas så att Internet/IT ska användas, men även detta på mycket få ställen. Jag har 
även jämfört upplagorna från 1996 och 1998, och ser att det tillkommit ett helt stycke som 
kan ses som en konsekvens av IT-samhället i 1998 års utgåva, det som jag har angett under 
rubriken SO. I den nyare upplagan har samhällskunskap, historia, religion och geografi 
samlats under en och samma rubrik, nämligen SO. Ämnena samhällskunskap, historia, 
religion och geografi finns dock kvar som underrubriker, så därför har jag valt att inte skriva 
rubriken historia med fet stil. 
 
Följande stycken är hämtade ur Kursplaner för grundskolan, 1998 års utgåva: 
 

B- och C-språk:  
"De ökade kontakterna mellan länder och teknikens snabba utveckling ställer krav på 
att allt fler får kunskaper i främmande språk utöver engelska." 
 
"Skolan skall i sin undervisning i B- och C-språk sträva efter att eleven (...) 
- gör det till en vana att använda ordböcker, uppslagsböcker och grammatikor som 
hjälpmedel och att utnyttja datorer för skrivande, informationssökning och 
kommunikation." (s. 2) 
 
Bild: 
"Dagens samhälle präglas av informationsteknik och bilder används i många former 
och på många sätt. Text och bild förekommer i skilda sammanhang mer och mer 
integrerat. Eleverna skall därför i undervisningen få kunskaper i och erfarenheter av 
att tolka, analysera och kritiskt granska bilder." 
 
"Bilder skall i ämnet studeras både som konst i traditionell mening och som inslag i 
vardagslivet, men också som de kommer till uttryck i moderna tekniska medier." (s. 
3) 
 
Matematik: 
"Informationsteknologin och spridningen av kraftfulla miniräknare och datorer har 
vidgat våra möjligheter att snabbt få bättre underlag för att fatta beslut. 
Användningen av denna teknologi ställer nya krav på matematikkunskaper. Det är 
skolans uppgift att lägga grunden till sådana kunskaper." (s. 11) 
 
SO: 
 
"Kunskapande i ett informationsrikt samhälle 
Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som kan 
inhämtas från olika mer eller mindre vederhäftiga källor via olika kanaler. Media och 
medias budskap spelar stor roll när människor bildar sina uppfattningar. I de 
samhällsorienterande ämnena skall eleverna bli förtrogna med olika sätt att kunskapa 
samt utveckla insikter i hur olika medier kan användas och hur de påverkar 
människan och samhället. Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och 
använda olika informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem, 
som IT-samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, 
integrera och redovisa information på skilda sätt - i tal, skrift, bild, form, drama, 
musik och rörelse - är centralt i de samhällsorienterande ämnena. Det främjar 
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elevernas orientering i tid och rum och deras konstruerande av egna mönster och 
bilder av omvärlden, vilka kan användas som redskap för analys och bedömning av 
såväl andras tolkningar som egna ståndpunkter." (s. 21) (Detta stycket är nytt i 1998 
års upplaga.) 
 
Gemensamma mål att sträva mot för samhällsorienterande ämnen 
Skolan skall i sin undervisning i de samhällsorienterande ämnena sträva efter att 
eleven (...) 
- utvecklar ett kritisk förhållningssätt till olika informationskällor, 
- förstår centrala och relevanta begrepp som gör det möjligt att på ett självständigt 
sätt söka och bilda kunskap om samhällsfrågor. 
 
Historia: 
Undervisningen i historia skall utveckla elevernas förmåga till kritisk analys av olika 
framställningar av det förgångna i massmedier och i propaganda. 
 
"Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven (...) 
- förvärvar en förmåga att bedöma tillförlitlighet och värde hos olika typer av texter 
och källor," 
 
"Användning av t.ex. databaser, hembygdsmuseer, tidningar och andra medier är en 
naturlig del av historieundervisningen." (s. 25) (Hit kan väl idag även Internet 
räknas.) 
 
Svenska: 
"Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven 
- får kunskap om tidningarnas, reklamens och andra mediers språk och funktion samt 
utvecklar sin förmåga att analysera, tolka och kritiskt granska budskap i olika medier, 
- vänjer sig vid att utnyttja ett biblioteks möjligheter och att använda hjälpmedel som 
ordlistor, uppslagsböcker och datorer för att skriva och hämta information," (s. 33) 
 

Dessa citat belyser de formuleringar i Kursplanen som kan relateras till Internet. Jag har även 
tagit med dem som kan relateras till källkritik och källgranskning. 
 

Linköpings skolplan 2000-2001 
Eftersom den undersökta skolan ligger i Linköpings kommun tycker jag att det är relevant att 
undersöka vad Linköpings skolplan säger om IT och Internet i skolan. Endast i stycket om 
pedagogiskt arbete hittade jag text som kan relateras till IT och Internet, nämligen: 
 

"Att lära eleverna att kritiskt värdera och manövrera bland den mångfald källor som 
står till buds idag är en mycket viktig uppgift för skolan. För detta är tillgången till 
bibliotek av stor betydelse." (s. 6) 
"Därför ska: 
(...) 
 
∗ IT användas som ett av många pedagogiska hjälpmedel 
 
∗ kritiskt tänkande utvecklas till en naturlig del i lärandet liksom insikten  om 
 att kunskap är föränderlig och under ständig utveckling" (s. 7) 
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Lärandets verktyg 
Regeringens skrivelse 1997/98:176 "Lärandets verktyg - nationellt program för IT i skolan" 
tar upp regeringens mål för IT i skolan. Där konstateras att användningen av IT i skolan måste 
öka markant, av många olika anledningar. Eleverna måste förberedas för den nya 
arbetsmarknaden som kräver att eleverna är förtrogna med den nya tekniken. Man kan också 
se på IT i skolan ur ett jämställdhetsperspektiv. IT kan lätt bli en klassfråga då inte alla har 
råd att ha dator och Internet i hemmet. Skolan är skyldig att se till att alla elever lämnar 
skolan med lika förutsättningar inför arbetslivet och/eller fortsatta studier. 
 
Enligt "Lärandets verktyg" har dagens skola en helt annan roll än tidigare. Kraven på skolan 
förändras. Dagens ungdomar är mer självständiga och måste ha inflytande över sin utbildning 
för att den ska bli meningsfull för dem. Eleverna vill själva ta aktiv del i lärandet istället för 
att passivt ta emot undervisning.  De behöver veta varför viss kunskap är viktig för att ta till 
sig den. Eleverna behöver breda baskunskaper för att kunna hantera de utmaningar de möter i 
arbetslivet. Det blir viktigare att eleverna lär sig att lära, de ska själva söka och skapa sin 
kunskap i samspel med andra. Inlärningen i skolan ska bli mer lik den som sker i arbetslivet. 
 
För att öka IT-användningen i skolan bestämdes att 1,5 miljarder kronor skulle satsas på IT i 
skolan under en treårsperiod. Satsningen består av olika delar: kompetensutveckling av 
skolans personal och en dator till varje lärare som ingår i projektet, e-post till samtliga elever 
och lärare, Internet till skolor, utveckling av det svenska och europeiska Skoldatanätet med 
mera. Satsningen omfattar förskola, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Det var 
detta som blev satsningen ITiS (se sidan 6). 
 

Litteratur 
Det finns inte så mycket publicerad forskning om ämnet Internet och elevers 
Internetanvändande, troligtvis för att det är en sådan ny företeelse. I vanliga fall betraktar vi 
en bok skriven 1995 som ny, men i IT-sammanhang kan en sådan bok vara föråldrad. 
Rapporter och dylikt om Internet i skolan som är fem år gamla är inte alltid aktuella längre. 
Jag har läst en del litteratur om IT i skolan, men den riktar sig mest till lärare och kommer 
med praktiska tips och lektionsförslag.  
 
Ett undantag är Maria Bergmans studie "På jakt efter högstadieelevers Internetanvändning" 
(1999). Den är dessutom ovanlig på det sättet att den försöker utgå från elevernas perspektiv.  
Maria Bergman har studerat elevernas syn på och användande av Internet. Hon har funderat 
över hur bland annat arbetsformer påverkas av arbete med Internet. Bergman skriver att 
uppgifterna eleverna får ofta är utan avgränsningar. Eleverna skall till exempel söka fakta om 
"rymden". Avgränsningar får gruppen själv komma överens om, ofta utan någon form av 
handledning. Även om de då begränsade sig till att söka information om "planeter", fick de en 
ohanterligt stor mängd träffar. Detta gjorde att sökandet ofta tog mycket längre tid än med 
hjälp av traditionella metoder som faktaböcker och uppslagsverk. Många elever föredrog att 
använda uppslagsverk av just den anledningen. Det fanns egentligen inget som tydde på att 
den information eleverna hade sökt fram på Internet på något sätt var bättre än lärobokens.  
 
Den tid det tog för eleverna att hitta lämplig information på Internet kan ses som död tid, men 
Bergman uppfattade att eleverna inte alls såg den tiden som "död". De använde tiden till att 
prata med varandra, busa, och att bekanta sig med datorn på olika sätt. Det verkade nästan 
som om de aktivt försökte fördröja arbetet med uppgiften och i stället ägna sig åt , som de 
tyckte, roligare saker. Lärarna hade svårt att hantera detta även om de var medvetna om det. 



 10 

De hade enligt Bergman över huvud taget svårt att anpassa sig från att vara förmedlande till 
att vara handledande (Bergman, 1999). 
 

Källkritik 
Stig Roland Rask har skrivit en del om informationssökning och källkritik på Internet. Bland 
annat har han skrivit ett ITiS -studiematerial som heter "Nätet som källa och text" och ett 
kapitel i boken "Internet kommer till skolan" (red. Johan Groth och Kenneth Olausson). Han 
skriver att den källkritik som behövs när man läser en text från Internet egentligen inte skiljer 
sig från den man använder när man ser på en vanlig kommersiell TV-kanal (Rask, 1999). Som 
exempel nämns en torsdagskväll med TV4. Först kommer Arkiv X, och sedan efter några 
minuters reklam Nyheterna. Efter det ännu mer reklam och till sist en väderprognos. När man 
tittar på dessa program ändrar man helt automatiskt förhållningssätt efter program. Man vet 
att Arkiv X är påhittat, reklamen är till för att få oss att köpa en viss vara och att Nyheterna är 
på riktigt. Om man inte skulle veta det får man en ganska märklig världsbild. 
 
Det är enligt Rask samma slags medvetenhet man vill åt när eleverna letar efter information 
på Internet. De skall ställa sig frågorna: Vem har gjort sidan? och Vad är avsikten? när de 
kommer över information på Internet. Gör de det är mycket vunnet. En del lärare (Sundström, 
1998) hävdar också att skillnaden mellan Internet och läroboken inte är så stor. Det som står i 
läroboken är inte heller alltid hundra procent sanning.  
 
Peter Fowelin, läromedelsförfattare och webbredaktör (Schimanski, 2000), håller inte riktigt 
med. Han säger att läroböcker i alla fall ger sken av att vara objektiva, och eleverna litar på 
det de läser i läroböcker. Förhåller de sig på liknande sätt till Internet är det inte bra. Fowelin 
hoppas dock att elevernas kritiska tänkande utvecklas i takt med Internets intåg i skolan. 
 
Patric Hadenius har skrivit en liten bok, Leta och lita på Internet, (1998) som handlar om just 
källkritik på Internet. Han har flera intressanta synpunkter om hur man kan bete sig om vill 
söka information effektivt på Internet. Hadenius beskriver olika söksätt, bland annat talar han 
om metodiska sökare, mekaniska sökare, att "klicka och associera", samt att "surfa". Han 
framhåller det metodiska söksättet som det mest effektiva, det vill säga att man tänker efter i 
två sekunder innan man skriver in sitt sökord. Man kan då ofta gallra bort de flesta onödiga 
träffar redan innan man börjar. Sedan läser man igenom de första träffarna för att få en 
uppfattning om hur sökorden fungerat, kanske gör man om sökningen och lägger till 
nyckelord man hittat i en träff man gillar. 
 
Sedan finns det enligt Hadenius en grupp användare som har hittat en favoritsida som de 
återkommer till. De har ett bokmärke eller gör som man gjorde sist. De får fram den 
information de vill ha, men de hittar inte några nya sidor som kanske dykt upp med bättre  
och mer information än den gamla. 
 
Raka motsatsen till den metodiske sökaren är den som klickar och associerar sig fram utan 
egentlig metod. Han börjar att söka via en sökmotor, och hamnar då på sidor som i sin tur 
länkar vidare. "Associatören" väljer då att följa länkarna vidare, och lämnar sökverktyget. 
Denna metod tar ofta längre tid än den metodiska, eftersom man ofta hamnar fel och/eller 
stöter på distraktionsmoment.  
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Det finns extremt associativa sökare, de kallar Hadenius för "surfare". Dessa söker synbart 
helt slumpartat, men tappar sällan bort sig eftersom de inte följer någon väg som de kan tappa 
bort sig från. Detta söksätt är kanske det mest lustfyllda, men samtidigt den minst effektiva. 
 
När man sedan väl har hittat mer eller mindre relevant information är det dags att värdera den. 
Man bör ställa sig ett antal kritiska frågor för att bedöma om den information man funnit är 
sann eller falsk, och om den är användbar för att besvara den frågan man sökte svar på. 
Hadenius ger exempel på frågor man bör ställa sig; jag har valt ut de jag tycker är relevanta 
inom skolans värld. Det är främst frågorna "vem?", "äkthet?" och "syfte?"   
 
1. Vem? 
 

• Vem är upphovsmannen? 
- Detta är egentligen den enklaste och mest självklare frågan. Om man söker 
efter svaret på en fråga och finner att alla artiklar man hittar är skriva av 
samme upphovsman ska man söka efter ytterligare en upphovsman. Även om 
den förste är korrekt ska man alltid jämföra olika källor för att kunna 
konstatera detta. Detta kan vara svårt på Internet då många källor är anonyma. 

 
• Vem har lagt ut det? 

- När man hittar information på ett företags hemsida är det ganska självklart att 
informationen man hittat inte är opartisk. Men även på andra platser har någon 
gjort ett urval. 
 

• Vem har betalat? 
- Företag kan sponsra artiklar, och då kan man misstänka att artikeln kanske är 
lite insmickrande. 
 

2. Äkthet? 
 

• Är dokumentet äkta? 
- Oftast är dokument på Internet äkta, men det finns personer som roar sig med 
att lägga ut falska hemsidor eller ändrar på befintliga sidor. Det kan handla om 
att ändra logotyper (till exempel Telia blir Felia) eller lägga ut falsk 
information på kända företags hemsidor. 
 

3. Syfte? 
 

• Varför blir jag informerad om detta? 
- Vad vill upphovsmannen med informationen? Vill man informera, påverka, 
lura eller underhålla? På Internet är mycket publicerat med det enda syftet att 
finnas på Internet. 
(Hadenius, 1998). 

 

Metod 
Jag har valt att  göra en etnografisk studie för att jag ville observera vad eleverna verkligen 
gjorde och sedan se om detta stämde överens med vad de sa att de gjorde vid informella 
samtal. Jag ville bli en naturlig del i deras vardag under tiden som studien pågick. Jag har valt 
att göra studien utifrån elevernas perspektiv, så jag har inte pratat så mycket med lärarna.  
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Vad är etnografi? 
Etnografi är en forskningsmetod där forskaren mer eller mindre aktivt deltar i de människors 
liv som han/hon ska undersöka. Forskaren observerar, ställer frågor och samlar in alla 
tillgängliga data som kan belysa problemet. (Hammersley & Atkinson, 1995). En observatör 
påverkar självklart de han eller hon observarar på något sätt, hur mycket observatören än 
försöker smälta in. Dock kan de observerade med tiden vänja sig vid observatören och ta 
mindre och mindre notis till denne. Det finns ingen klar gräns mellan etnografi och annan 
kvalitativ forskning. 
 

Kvalitativ respektive kvantitativ forskning 
När en forskare ska bestämma metod för sin undersökning finns det två vägar att gå. Dels 
"upptäcktens väg", där teorier genereras, och dels "bevisets väg", då teorier prövas. (Kullberg, 
1996). Vad forskaren väljer beror naturligtvis på vad han eller hon skall undersöka.  
 
Den som följer "upptäcktens väg" väljer en kvalitativ metod. Det är vanligast inom 
humanvetenskapen, och utgörs av observationer och intervjuer. Kvalitativ forskning är icke-
experimentell och beskrivande.  
 
Den som å andra sidan väljer "bevisets väg" tar till en kvantitativ metod, med enkäter och / 
eller experiment för att bevisa eller förkasta en hypotes. Detta är vanligast inom 
naturvetenskapen. 
 

Positivism och naturalism 
Man kan också dela in forskning i positivism och naturalism. Positivism är en filosofisk 
åskådning som bygger på att endast det som bygger på fakta och erfarenheter kan betecknas 
som vetenskap. Man använder metoder som har sin grund i naturvetenskapen och som 
innehåller prövning av teorier (Kullberg, 1996). I början användes kvalitativa och kvantitativa 
metoder sida vid sida, och de ansågs komplettera varandra. Senare tog dock de kvantitativa 
metoderna över helt inom positivismen (Hammersley & Atkinson, 1995). 
 
Som en reaktion på detta utvecklade etnograferna, som inte höll med om att kvantitativ 
forskning var den enda riktiga, ett alternativt synsätt kallat naturalism (Hammersley & 
Atkinson, 1995). Med det menas att den sociala världen ska studeras i sin naturliga miljö så 
långt det är möjligt, inte i experimentella miljöer eller via enkäter med tillrättalagda frågor.  
 

Skolan  
Jag valde en skola som jag kände till, och där jag visste att det fanns datorer som var något så 
där lättöverskådligt placerade. Jag har alltså inte aktivt sökt efter en skola som använder 
Internet mer än normalt, utan en skola där det fanns praktiska möjligheter att studera 
datorerna och eleverna. På högstadiedelen av skolan är datorerna placerade tillsammans med 
böckerna i mediateket. Där finns alltid personal närvarande som hjälper till vid behov och ser 
till att regler följs.  
 
Skolan har arbetat efter en plan och satt upp mål för arbetet med mediateket. Dessa mål 
omfattar både datorer och böcker (fakta- och skönlitteratur). Målen beskriver hur datorn skall 
vara ett naturligt hjälpmedel i både undervisning och det dagliga arbetet för lärare och elever. 
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De talar också om att ungdomarna skall "utveckla förmågan att hantera 
informationsmängden, kritiskt granska och "förädla" densamma." (ur skolans mål för 
mediateken). Skolan har för att nå dessa mål med hjälp av medel från BIT -projektet köpt in 6 
datorer till mediateket samt köpt in faktaböcker och startat samarbete med 
stadsdelsbiblioteket i området. De har via "skolans val" avsatt en tjänst till att bemanna 
mediateket med en pedagog hela dagarna. Lärarna har möjlighet att under lektionstid skicka 
eleverna till mediateket med vetskap om att det där finns personal som kan ta hand om dem 
och hjälpa dem med informationsökning.  
 
Det finns regler om vad skolans datorer får användas till. På skoltid får de bara användas till 
skolarbete, inget annat. Efter skoltid kan eleverna betala fem kronor per timme (eller 2:50 per 
halvtimme), och får då göra i princip vad de vill, utom att ladda hem filer till datorerna. 
Måndag - fredag klockan 8.30 - 9.30 är bokade för introduktionskurser, elevkörkort etc. Delar 
av klasser, främst år 3-5, inbjuds då enligt fastställt schema. 
 
Datorerna är placerade i ett hörn, ganska avskilt från resten av mediateket, och alla utom en är 
vända så att skärmen syns från utlåningsdisken (se även Bilaga 1). Undantaget var placerat 
precis bredvid disken, och den var inte så populär bland eleverna. Endast om ingen annan 
dator var ledig, och om de var i akut behov av en dator, användes den. 
 
Jag började med att placera mig i mediateket på skolan, så att jag kunde se alla datorer och på 
så sätt få en helhetsbild av hur datorerna användes av eleverna. Om jag var osäker på vad det 
var de gjorde på en sida, skrev jag upp namnet på den sidan och gick sedan hem och 
kontrollerade den. Jag kunde naturligtvis inte hålla ögonen på alla tio datorerna samtidigt, så 
efter hand som jag såg vad de gjorde, och eleverna vande sig vid att ha mig där, så valde jag 
ut en dator och elev åt gången och följde med i vad som hände på skärmen. Jag ställde 
dessutom frågor då och då om jag inte hängde med riktigt.  
 
I början var eleverna lite misstänksamma mot mig. Efter några dagar fick jag fick till och med 
frågan om jag var där på uppdrag från bibliotekarien för att "spionera" på vad eleverna gjorde, 
detta trots att jag varit noga med att presentera mig och mitt arbete ordentligt för var och en 
som frågat. Eleverna blev också lite konfunderade när jag inte ingrep när jag såg regelbrott, 
utan bara satt och antecknade. Flera ville läsa mina anteckningar, men det var jag ovillig till 
eftersom jag hade skrivit upp vad som hände på vilken dator. Om en elev hade gjort något 
som var mot reglerna skrev jag upp det, och det ville jag inte att andra elever skulle läsa. 
Därför tog jag alltid med mig blocket om jag reste mig från min plats.  
 
Jag ger nedan några exempel på anteckningar jag fört under mina observationer. Jag har valt 
ut dagar och tider som jag anser vara intressanta, det vill säga då det har hänt mycket som är 
relevant för min studie. Jag har återgett dem så som jag satt och skrev, med mina 
kommentarer och reflektioner. Jag har angett klockslag där det varit möjligt, men jag hann 
inte alltid titta på klockan när det hände mycket på en gång. Totalt satt jag på min plats varje 
dag under drygt tre veckors tid, en halv till en dag åt gången. 

 

Resultat 

Exempel på observationsprotokoll 
9/5, klockan 8.20-11.00 
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Första dagen med observationer. När jag kommer till skolan märker jag att de har möblerat 
om bland datorerna, till det bättre. Nu är det möjligt att sitta så att jag har ganska bra 
överblick över nästan alla datorer. Jag sitter med ryggen mot en dator, men den är inte den 
populäraste ändå, så den är inte använd så mycket. När någon sitter där kan jag lä tt snegla 
över axeln och se vad den används till. 
 
När jag kommer dit sitter inga elever vid datorerna. Skolan har inte börjat än. Jag pratar en 
stund med datoransvarige, som säger att det är ganska mycket sabotage på skolans datorer, 
mest på mjukvaran. Av 10 datorer är det 3 som inte fungerar alls och en som man bara kan ha 
som ordbehandlare just nu. 
 
Det finns personal vid disken och en del elever i mediateket, de sitter och arbetar i grupper 
vid borden. En lärare går runt och tittar till.  
 
8.30 Dator 4 används av pojke till ordbehandling. 
 Dator 1 används av pojkar till National Encyklopedin. 
 Dator 7 används av pojke till ordbehandling. 
 
Vid dator 1 & 7 sitter nu hela grupper av elever, men alla är inte involverade i arbetet. De 
sitter och leker med mobiltelefoner, pratar etc. Just nu är det mycket liv och rörelse här inne. 
(Är det rast?) 
 
9.05 En flicka startar dator 10 bakom mig, det är lite svårt att se vad hon gör. 

Hon får sällskap av en pojke. De tittar på en films hemsida, studerar 
manuset till "Scream 3". En lärare kommer förbi och frågar vad de gör, de 
säger att de har engelska. 

 
 Dator 1 används nu också till Internet. De är bland annat inne på AIK:s 

hemsida. De hävdar att de har svenska.  
 
Nu blir det plötsligt lugnt och tyst igen. (Rasten är väl slut.)  
 
9.10 Pojken vid dator 7 loggar ut och går.  
 Dator 4 byter användare. Nu används Internet.  
 
9.12 En lärare kommer in och hämtar ALLA elever i mediateket. Nu sitter jag här 

alldeles ensam. Datorerna 1,4,7 och 10 är påslagna. 
 
Eleverna hävdar att de arbetar med skolarbete när en lärare eller mediatekspersonal 
frågar vad de gör, men det är svårt att tro ibland. Det verkar som om språkämnen 
används ganska flitigt som ursäkt. 
 
9.17 En flicka kommer in och sätter sig vid dator 1. 
 Det sitter pojkar vid dator 4 och 7. 
 En flicka till vid dator 10.  
 
Alla används till Internet just nu. Eleverna har tydligen fått i uppdrag att söka efter 
fakta om alkohol, droger eller tobak. Nästan alla har valt alkohol. Två elever sitter 
vid ett bord och söker i en uppslagsbok om droger. De vid datorerna använder 
sökmotorer och söker på "alkohol" eller "tobak" rätt och slätt. De får upp många 
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träffar, väljer ut några artiklar som de antingen skriver ut direkt (det finns en 
skrivare med fria utskrifter i rummet) eller också klipper de in texten i Word och 
skriver ut det sen. (Vad är meningen med det? Lämnar de in arbeten så?) Pojken vid 
dator 4 gör skärmen alldeles mörk så jag kan inte se vad han gör. Försöker han dölja 
något? Ganska snart ändrar han tillbaka till vanligt ljus. Flickan vid dator 1 får 
problem när hon ska kopiera, pojken vid dator 4 kommer fram. "Så här ska du göra 
förstår du lilla vän." (Ganska överlägsen attityd gentemot flickan.)  
 
9.20 Dator 5 är igång. 
 
Nu söker pojken vid dator 4 efter skolarbeten om alkohol. Han väljer ut sådana som 
fått betyget MVG och skriver ut dem. En SO-lärare dyker upp för att kontrollera 
vad eleverna gör. Även de som söker i lexikon har fått problem med för mycket 
information. De blir tillsagda att sovra lite.  
 
9.30 Dator 3 körs igång. Internet. 
 
Flickorna får problem med skrivaren. Pojken vid dator 4 kommer till undsättning. 
Nu letar alla vid datorerna om fakta kring ANT. Eleverna letar reda på några 
artiklar, skriver ut och går iväg. Flickan vid dator 10 klipper in text i Word och 
skriver ut.  
 
Nu är alla fungerande datorer påslagna, men dator 7 används inte. Plötsligt kommer 
många elever in i mediateket. "Hallå vi har slutat nu" skriker de till de som sitter vid 
datorerna. De trotsar detta och sitter kvar i alla fall en stund till. Av elevernas 
samtal att döma är detta ett litet kort projekt.  
 
9.45 Flickan vid dator 1 loggar ut och går. Dator 6 är också övergiven. Vad gör 

killarna vid dator 3 och 4? Skickar SMS1 ser det ut som. Skolarbetet var 
visst slut nu! 

 
9.46 Flickan vid dator 10 loggar ut och går. Nu är bara datorerna 3 och 4 kvar.  
 
9.48 Eleverna vid dator 3 och 4 loggar ut och går. 
 
Alla datorer är nu övergivna. Det sitter flera (ganska högljudda) grupper och arbetar 
vid borden. Ett par flickor sitter i en vrå och spelar Uno. Jag hör "Vi tar en dator 
nu!" från några pojkar, men det gör personalen också. De får ta varsin tidning i 
stället.  
 
9.57 En pojke kommer in "jag ska skriva en rapport om ... saker!" skriker han och 

loggar  in på dator 4. Sedan går han iväg för att hämta något. Säkerhet? Han 
släcker ner skärmen! 

 
10.02 Dator 1 är igång. När personalen frågar säger pojken att han ska forska om 

andra världskriget. Han har varit inne förut idag, var en av dem som satt vid 
dator 1 tidigt på morgonen. En kompis dyker upp och sätter sig vid datorn 

                                                 
1 SMS = Short Message Service. Det är ursprungligen ett sätt att skicka textmeddelanden mellan mobiltelefoner, 
men det finns numera även sidor på Internet från vilka man kan skicka textmeddelanden till mobiltelefoner. 
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han med. Pojken som skriver är van, han skriver väldigt fort. De är ute på 
Internet. En till kompis dyker upp.  
 

10.03 Pojken vid dator 4 kommer tillbaka med några papper. Han startar Word och 
börjar skriva. 

 
Pojken vid dator 1 håller på med det där spelet som min bror gillar så mycket. Jag 
kommer inte ihåg vad det heter. Pojken har två fönster öppna och växlar snabbt 
mellan dem. Han verkar lite nervös, vad tycker han om den nya öppna 
möbleringen? 
 
10.07 Pojken vid dator 1 loggar ut och går. En pojke sätter sig vid dator 3, men får 

inte igång den. Konstigt, den funkade ju alldeles nyss? Han går över till 
dator 1. 

 
 Tre pojkar kommer och sätter sig vid dator 3. "Vi ska skriva ut ett 

svenskaarbete". De blir upplysta om att dator 3 inte fungerar, så de byter till 
dator 6.  

 
 Pojken vid dator 1 loggar in på spelet. Även han kör med två fönster, i det 

andra har han frälsningsarméns hemsida, eftersom han är i mediateket för att 
forska om frikyrkor.  

 
 En pojke kommer och frågar mig om han får "köra lite dator". Personalen 

hör och ingriper. NEJ! 
 
 Pojkarna vid dator 6 gör vad de är där för, men väldigt högljutt. De har fått 

sällskap, nu är det sju elever runt en dator. 
 
10.15 En av killarna runt dator 6 börjar leka med inloggningen till dator 7 men 
 tröttnar snart. 
 
 Skrivaren krånglar och kräver uppmärksamhet. Pappret har fastnat och 
 tagit slut (sista pappret fastnade?). Nu fungerar den igen. 
 
Det verkar som om pojken vid dator 1 har backspegel. Så fort någon personal 
närmar sig byter han fönster blixtsnabbt. Han ser nog i spegelbilden i skärmen om 
någon närmar sig bakifrån. Han verkar inte nervös alls, han är väldig skicklig på 
detta. 
 
10.20 Pojkarna vid dator 6 loggar ut och går iväg med sitt nyutskrivna filmmanus. 
 
10.23 En pojke försöker starta dator 3 igen. Det går fortfarande inte. Han lekte 

bara, börjar i stället störa pojken som sitter vid dator 4, men slutar snart. 
Driver runt i rummet.  

 
10.24 En flicka loggar in på dator 7 och börjar söka efter artiklar om frikyrkor. 

Hon försöker skriva ut men det fungerar inte så hon byter till dator 3. Den 
fungerar fortfarande inte så hon byter till dator 10 och får börja om från 
början igen. Nu fungerar allt. Hon skriver ut flera artiklar.  
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 Nu söker även killen vid dator 1 om frikyrkor, i alla fall i ena fönstret. I det 

andra har han Skunk 2! 
 
 Pojken som satt vid dator 1 förut kommer och tar dator 7. Spelet igen. I det 

andra fönstret har han Skunk! Nu är han minsann inte nervös. Hans kompis 
loggar in på dator 6 och gör samma sak.  

 
10.42 En pojke kommer in och försöker med dator 3. Den fungerar inte, och det 

finns ingen annan som fungerar och är ledig. Han svär och börjar driva runt. 
 
 Nu kommer det plötsligt in en massa elever i mediateket. De bara väller in. 

Ljudvolymen blir väldigt hög. Har lunchrasten börjat? En elev som tagit 
personaldatorn blir bortkörd.  

 
10.51 Pojken vid dator 1 loggar ut och går. Han har inte fått mycket gjort! Jag såg 

att han var inne på Skunk en stund. När han går förbi mig stannar han till 
och frågar vad jag håller på med. Jag berättar det. Han frågar då om jag har 
sett vad han har gjort. Jag medger att jag har det, och han verkar ganska 
generad.  

 
10.53 Dator 1 tas över av en elev som har ett skriftligt, daterat, intyg om att han 

behöver en dator för att arbeta om vatten. Han loggar in men läser mest i en 
bok. Till slut öppnar han Internet, men någon (en assistent?) säger åt honom 
(ganska skarpt) att komma för lektionen är slut. Han stänger av datorn men 
sitter en stund och tjurar över boken. Till slut går han. 

 
10.59 Eleven vid dator 4 loggar ut och går.    
 
11.00 Jag avbryter för idag och går hem. Datorerna 6 och 7 används till Internet 

men knappast skolarbete, och dator 10 används till Word. 
 
11/5, klockan 8.20-11.20 
Det verkar vara lugnt i mediateket i dag på morgonen. Några elever sitter och läser vid 
borden. Det är ganska tyst. En pojke verkar mest driva runt och stör de som läser eller arbetar. 
En grupp i hörnet bakom bokhyllan väsnas lite. Vädret är lite mulet, kallt, sämre än i förrgår. 
Datorerna 2 och 8 saknas idag, 5 är tillbaka. 
 
8.25 En pojke startar dator 1. Han har en massa papper med sig. Startar Word. 
 
8.33 Pojke startar dator 7, det är samma pojke som var här flera gånger i tisdags. Han 

startar Internet och går in på spelet igen. En pojke som ska läsa flyttar sig så att han 
kan se 7:ans skärm.  

 
Eleverna i hörnet börjar bli mycket högljudda och kastar saker i golvet för varandra. De stör 
pojken som sitter och skriver vid 1, och han går och ser vad de håller på med. De börjar jaga 

                                                 
2 En så kallad "community" för ungdomar. På en "community"  kan man chatta, göra egna sidor och hålla 
diskussioner med andra. Det har varit en del uppståndelse runt SKUNK på sistone, då det har kommit fram att 
det sprids åsikter som inte är lämpliga för skolungdomar via sidan. 
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varandra med skräp från  pennvässaren. Flickorna jagar en pojke. Sedan går de och sätter sig i 
ett annat hörn.  
8.45 Pojken vid dator 1 reser sig och vandrar runt en stund. Han verkar trött på att skriva. 

Han sätter sig men reser sig snart igen och lämnar mediateket och lämnar datorn 
obevakad. (Har ingen informerat eleverna om riskerna med detta?) 

 
Personal går fram till pojken vid dator 7 som sitter och spelar och ger honom i uppdrag att 
göra en lista över 25 ord som förekommer i spelet. (Varför?) Pojken hämtar genast penna och 
papper  och börjar leta ord. Han verkar välja orden med omsorg men han numrerar dem inte 
utan måste flera gånger räkna efter hur många han har. Spelet är globalt och språket är 
engelska.  
 
8.53 En pojke kommer in och sätter sig vid dator 4 men stänger av den igen och byter till 

dator 5. (Är det något fel på dator 4?) Han får inte inloggningen att funka på dator 5 
heller, så han kryper in bakom datorn och kollar kablarna. Det hjälper inte så han byter 
till dator 6. Svär och stänger av den igen och går ut. (Var det fel på dator 6 också?) 

 
8.55 En flicka startar Word på dator 3. 
 
Pojken vid dator 7 har slutat samla ord och återgår till att spela. Han grimaserar och gnider sig 
om handen som om han har skrivkramp. (Efter 25 ord?!) 
 
Flickan vid dator 3 har gått över till Internet. Hon skriver ut något, och öppnar sedan NE. 
 
9.05 Nu kommer pojken som har dator 1 tillbaka in i mediateket, men han sätter sig inte vid 

datorn utan kollar vad pojken vid dator 7 håller på med.  
 
 En synskadad flicka kommer in tillsammans med en assistent. De startar dator 4 men 

den verkar inte fungera, så de stänger av den igen. De går ut. 
 
 Dator 3 är utloggad och dator 5 visar ett felmeddelande.  
 
9.10 Pojken sätter sig vid dator 1 och fortsätter skriva. 
 
 Personalen visar en mycket ovillig flicka "Lasse Ekholms skrivarstuga" 

(www.forfattarcentrum.se/skriv/personer.html) på Internet (dator 10) och ger henne en 
uppgift. Man ser på henne att hon inte alls vill göra uppgiften utan hellre sitta och 
prata med sina kompisar.  

 
9.12 Pojken vid dator 1 har övergått till Internet och SKUNK en liten stund, men övergår 

sedan till iBazar3. 
 
 Pojken vid dator 7 är också inne på iBazar. Nu loggar han ut och går. Han ger sin lista 

över ord till mig och frågar om jag kan ge den till personal. Jag kikar lite och ser att 
han har fått ihop typiska "krigsspelord" (ex disband, hail, curse, resistance) men inte 
skrivit någon översättning. 

 

                                                 
3 En sida för att köpa och sälja saker på auktion. 
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9.15 Flickan vid dator 10 avslutar Internet och lämnar datorn så fort personalen vänder 
ryggen till. Nu sitter hon med sina kompisar.  

 
9.18 Pojken vid 1 lämnar datorn igen, vänder och går tillbaka, öppnar Word-fönstret och 

lämnar datorn. (Det gäller att sopa igen spåren efter sig!) 
 
Nu sitter ingen vid datorerna, även om dator 1 är igång. Det är lugnt och tyst. Ingen personal 
finns inne i själva mediateket, men de finns inom synhåll. Just nu fungerar bara fyra datorer 
tillfredsställande (1,3,6,10). En man dyker upp och tittar på dator 5. Han provar lite olika 
saker, men den har hängt upp sig så mycket att inte ens "ctrl+alt+del" fungerar.  
  
Eftersom det nu inte är någon alls i mediateket går jag och tittar lite på datorerna 4 och 5. jag 
startar om dator 5 men dator 4 är stendöd.  
 
9.42 En pojke försöker logga in på dator 5, men det verkar vara fel på 

inloggningsfunktionen. Han tar dator 3 istället. Startar NE. 
 
9.43 Pojken vid dator 1 kommer tillbaka med en klubba i munnen, men den ger han till en 

flicka(?!). Han har varit borta i nästan 30 minuter med datorn inloggad på hans 
användarnamn. Nu verkar han mer intresserad av vad pojken vid dator 3 gör än att 
skriva. Han hjälper honom med att söka efter artiklar om Newton och sedan med att 
skriva ut vad han hittat.  

 
9.47 Pojken vid dator 3 stänger datorn och går iväg med sin utskrift. Pojken vid dator 1 

återgår till sitt dokument. 
 
9.50 Pojken vid dator 1 sparar, loggar ut och går.  
 
Nu används ingen av datorerna. Det är nästan inga elever och ingen personal i mediateket. Nu 
går de sista eleverna härifrån. Jag är ensam. 
 
10.00 En pojke som varit har innan idag men då inte fått någon dator kommer in och sätter 

sig vid dator 1. Han öppnar Word. 
 
10.03 Pojken vid dator 1 går iväg och lämnar datorn, men han kommer strax tillbaka med en 

kompis. Han behövde visst hjälp med något. De har problem med musen, som saknar 
högerknapp (saboterad). De försöker att ta en mus från en annan dator, men nu 
fungerar ingenting. De öppnar dator 4 (hur nu det gick till) och dator 7 och försöker 
med dem i stället. De har nu tre datorer igång. Samtidigt. (Kan man vara inloggad på 
flera datorer samtidigt?) 

 
10.16 De loggar ut dator 4 och stänger av dator 1 och skriver ut något från dator 7.  
 
10.20 De loggar ut dator 7 och går. Inga elever i mediateket. Personal, men inte ordinarie 

finns vid disken. Eftersom pojkarna på något sätt fick igång dator 4 finns det nu 5 
fungerande datorer.  

 
10.25 Tre flickor kommer in och loggar in på dator 7. De ska göra ett bildarbete. (Alla 

datorer är bokade av bildläraren mellan 10.20 och 12.20.) De försöker även starta 
dator 6, som är den enda som har en scanner. De fastar dock vid ett lösenord som 
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ingen verkar känna till. Inte ens den vikarierande personalen. En av flickorna börjar 
leta efter det uppe på en av bokhyllorna (?!) men hittar det inte. Personalen går iväg 
för att fråga mediateksansvarige.  

 
 Två av flickorna ritar något i Paint och öppnar sedan Word. 
 
 Den tredje flickan loggar in på dator 5 (den som inte jag fick igång innan).  
 
10.30 Två pojkar, som var här förra gången också, loggar in på dator 1 resp. Dator 4 och 

öppnar Word.  
 
10.32 En hel drös pojkar väller in och lägger beslag på alla lediga fungerande datorer. De har 

bild. Två sätter sig vid dator 10 och går genast in på SKUNK. Personal försöker köra 
bort dem men de säger att de får vara där. De går dock ur SKUNK och börjar rita i 
Paint.  

 
 Pojken vid dator 1 loggar ut och går. 
 
10.41 Nu kommer sex-sju pojkar och tar dator 1. De är så många att jag inte kan se vad de 

gör. Det ser ut som de kollar på bilar på iBazar eller något. De letar visst efter bilder 
på Internet.  

 
Jag sitter kvar till 11.20 men det är bara bildarbete (mest i Paint) hela tiden, vid alla datorer. 
Några frågar mig vad jag gör där så jag berättar det. Jag försöker göra dem vana vid mig så att 
jag skulle kunna prata lite mer med dem senare. En intressant sak som händer är att först när 
pojkarna är klara och loggar ut och går tar flickorna, som suttit och väntat, över. (Typiskt?!) 
 
17/5,klockan 8.20-12.00 
Idag mycket lugnt, personalen säger att onsdagar är lugna. Klockan är 8.45 och det finns ännu 
inga elever i mediateket. Jag sitter och spånar en stund, pratar med personalen lite.  
 
9.20 Tre killar kommer in och startar upp dator 3,4 och 5. De ska forska om hockey, spela 

spel över Internet och så vidare. De kan välja helt fritt vad de ska göra, de har SVEN∗ 
nu.  

 
 Pojken som forskar om hockey går in på elitseriens hemsida, som han kommer till 

genom en länk från en sida som heter swehockey och där det även finns länkar till alla 
lags hemsidor. Han tänker skriva om dels hockeyns historia och dels fakta om de olika 
lagen. Han har hållit på med detta i ungefär två veckor, säger han.  

 
 Han som sitter vid dator 3 forskar om Internetbaserade dataspel. Han har klippt in en 

massa text i ett Word-dokument, men det är på engelska så han måste översätta. 
 
9.37 2 flickor kommer in och sätter sig vid dator 8 och loggar in. De ska skriva ut ett arbete 

som de gjort hemma, men de har fel version av Office så de startar om datorn (!?). 
 
                                                 
∗  SVEN = SVenska och ENgelska. De elever som inte läser B-språk läser i stället förstärkt svenska och engelska. 
Det var bibliotekspersonalen som hade hand om dessa elever, och de fick i princip göra vad de ville om de kunde 
komma med en relevant motivering till att det de gjorde hade med svenska eller engelska att göra. Jag fick reda 
på att det var det pojken som satt och skrev upp 25 krigsspelord höll på med.  
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 En pojke tar dator 6, han skall använda scannern. 
 
9.41 Några pojkar kommer in och tar dator 1 men en lärare kommer efter och hämtar in 

dem till klassrummet. Två flickor tar över dator 1 istället. 
 
 De som sitter vid dator 4 och dator 5 öppnar Word och klipper in text om hockey i ett 

dokument. 
 
9.44 En pojke tar över dator 8. Han kastar en snabb blick på mig och vrider sedan skärmen 

så att jag inte kan se den. Jag han dock uppfatta en skymt av Hotmail. Han kastar 
blickar på mig och ser orolig ut så fort jag rör mig. (Gör han något otillåtet? Jag rör 
mig lite så jag kan se.) Hotmail. Pojken loggar ut och SPRINGER iväg till sin lektion. 

 
Några killar kom fram alldeles nyss och frågade vad jag gjorde och vem jag arbetade åt. Jag 
berättade, och då sade de att de hade trott att personalen hade gett mig i uppdrag att 
"spionera" på eleverna vid datorerna! Gör de ännu mer otillåtet när jag inte ser på? 
 
9.50 Pojken vid dator 5 loggar ur och går. 
 
9.53 Pojken vid dator 4 loggar också ur och går. 
 
 Nu är alla datorer lediga igen. 
 
10.05 Två flickor tar dator 5 och en pojke dator 4. De går ut på Internet allihop. De går in i 

olika mailprogram, men pojken loggar ut. Han hade inte fått några mail.  
 
 Två flickor loggar in på dator 3. Jag hinner se att de öppnar Hotmail, och efter en 

orolig blick på mig sätter sig den ena flickan så att hon skymmer skärmen.  
 
 Flickorna vid dator 5 skriver ut ett mail, loggar ur och går iväg. 
 
10.13 Två pojkar visar upp en diskett för personal och ber att få en dator, de tar dator 5.  
 
 Flickorna vid dator 3 loggar ut och går. 
 
 Pojkarna vid dator 5 sitter och tittar på en bild. 
 
10.21 Pojkarna vid dator 5 stänger av datorn utan att avsluta varken Paint eller Windows. 

Jag går och startar datorn för att se om den fungerar. Det gör den, den har PC 
Bodyguard (ett program som återställer alla inställningar etc. till ursprungsläget när 
man startar upp den. Programmet är dyrt och finns därför inte på alla datorer, säger 
den ansvarige läraren). 

 
 Ett gäng elever kommer in, fyra flickor och två pojkar. De tar datorerna 3,4,5 och 8. 

Pojken vid dator 8 använder en kompis användarnamn och lösenord, det är samma 
pojke som gjorde det igår. 

 
 En pojke tar dator 1 men byter snabbt till dator 7. SKUNK. 
 



 22 

 Eleverna vid datorerna 3,4 och 5 öppnar Internet. De söker efter artiklar till ett arbete 
om vatten.  

 
 Flickorna vid dator 5 loggar ur. 
 
10.45 Flickan vid dator 3 loggar ur. 
  
 En pojke loggar in på dator 5 och söker på "svarta hål". 
 
 Pojken vid dator 8 leker med scannern. Han scannar in sin mobiltelefon. 
 
 Jag ser att pojken vid dator 4 har SKUNK i ett annat fönster.  
 
 Pojken som söker fakta om "svarta hål" får många dåliga träffar. De han får är 

antingen för avancerade eller riktade till småbarn. Nu använder han sökordet 
"vintergatan" istället. 

 
 Pojken vid dator 3 söker information i Nationalencyklopedin på cd-rom. 
 
 Pojken vid dator 5 har övergått till att spela några spel som han snubblat över. Det 

finns många distraktionsmoment på Internet! 
 
11.00 Pojken vid dator 4 loggar ut och går och kollar vad killarna vid scannern har för sig. 

Nu scannar de in sina ansikten! (Kan det verkligen vara bra för ögonen?) 
 
 Nu används bara datorerna 5 och 8, men inte direkt till skolarbete! 
 
 En lärare kommer in och stoppar scanningen. Åter till sökningen om algblomning i 

Roxen... så fort läraren reser sig och går är de tillbaka på scanningen. 
 
11.10 Två pojkar tar dator 10. De öppnar Paintshop Pro (ett bildbehandlingsprogram). 
 
 Tre flickor tar dator 1. 
 
 Pojkarna runt dator 8 växlar nu hela tiden mellan SKUNK, olika artiklar, Word och 

scannern (den är väl för kul för att släppa helt!) 
 
 En pojke tar dator 7. Han klipper in lite text i Word och stänger sedan av datorn utan 

att avsluta några program. 
 
 Pojken vid dator 5 är tillbaka i sin sökning om vintergatan.  
 
11.13 Två pojkar loggar in på dator 7 och 8, men han vid dator 7 byter snart till dator 6.  
 
 Flickorna vid dator 1 byter till dator 3.  
 
Alla som använder datorerna nu använder programmet Paintshop Pro till något bildarbete.  
 
11.22 Några pojkar sätter sig vid dator 1 och en flicka vid dator 8. 
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 Nu är det kö till datorerna. Pojken som satt vid dator 5 har låtit den stå obevakad ett 
tag nu. Han låter en annan pojke ta över. Dator 1 verkar inte fungera alls idag.  

 
 Pojkarna vid datorerna 4 och 5 använder Internet.  
 
11.30 Pojkarna vid dator 10 loggar ur och går. En flicka tar över, hon ska söka fakta om 

hajar. Jag frågar om jag får se på lite närmare, och det får jag. Hon börjar med att söka 
i Altavista, sökord "hajar", språk svenska.  Det blir ganska många träffar:  

 
 Träff 1:  Sigges lagun 
 Träff 2:  En bokrecension 
 Träff 3:  "Frågor och svar om hajar" (en privat hemsida). Den skriver hon ut.  
 Träff 4: OLOFS HAJSIDA (privat hemsida). Denna sida innehåller mycket text om 

hajar, hon skriver ut. 
 
 Nu är hon nöjd, en annan flicka tar över utan att den första loggat ut. Den nya flickan 

söker på "späckhuggare" och får upp en faktasida. Skriver ut och letar vidare. Hittar 
sedan en algonet-sida med massor av text. Skriver ut, loggar ur och går iväg med sina 
utskrifter.  

 
Nu används alla datorer utom dator 6 till vattenarbetet. Flickan vid dator 7 har dock Hotmail i 
andra fönstret och använder det så fort hon kommer åt. 
 
11.49 Flickan vid dator 3 byter till dator 10, för dator 3 gick inte att skriva ut ifrån. Hon 

skriver på ett arbete om sälar i Östersjön. Först söker hon på ordet "sälar", men det blir 
alldeles för många träffar... Söker på "sälar i Östersjön" i stället, lite färre, och bättre, 
träffar: 

 
1. Annan elevs skolarbete på nätet, skriver ut. 
2. Ett till skolarbete, om miljöproblem i Östersjön. Tillbaka till sökningen. 
3. Kunskapsbanken, frågor och svar. Tillbaka till sökningen. 
4. Fiskeriverket, "Projekt Sälar och fiske". Tillbaka till sökningen. 
5. Annan elevs skolarbete på nätet, skriver ut. 

 
 Många av träffarna handlar om miljön i Östersjön 
 
11.57 Nu kommer flera elever och lä rare in och ropar att lektionen är slut och att de måste 

gå. Alla loggar ur utom eleven vid dator 8 som är inne på SKUNK. 
 
12.00 Jag går hem för idag. 
 

Samtal med eleverna 
När jag hade varit på skolan ett tag satte jag mig ibland med en eller två elever åt gången för 
samtal om hur och till vad de använde Internet i skolan. Det var mest flickor jag pratade med, 
pojkarna hade ofta bråttom att sätta sig vid datorerna. Jag frågade dem i vilka ämnen de 
använde datorer och Internet, hur de gjorde och hur de valde ut vilka texter de skulle använda 
sig av.  
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Alla var eniga om att de mest använde Internet i svenska och SO, och efter lite fundering kom 
de fram till att de använt datorer och Internet i alla ämnen utom slöjd och hemkunskap vid 
något tillfälle. De använde Internet för att söka fakta till egna arbeten, de lite yngre barnen 
sökte mycket efter bilder.  
 
De hade favoritsökmotorer, en del använde bara Altavista och en del bara Eureka. Jag såg 
också att många använde Yahoo. När de skulle söka information om något, skrev de in ämnet 
i sökmotorn och valde sedan ut en eller flera sidor. De yngre eleverna uppgav att de valde 
efter svårighetsnivå på texterna. Pojkarna jag pratade med sade att de valde efter hur mycket 
text som fanns på en sida, flickorna uppgav att de läste igenom texten. Om den "verkade 
seriös" använde de den. Ingen av de jag pratade med uppgav att de på något sätt kontrollerade 
källan eller uppgav källan när de lämnade in det färdiga arbetet.  
 
Av ren nyfikenhet frågade jag också vad de tyckte om så kallade filter som sorterar bort 
"olämpliga" sidor vid sökningar från skolans datorer. Svaren jag fick överraskade mig lite. 
Eleverna tyckte att det skulle vara bra med filter, eftersom det skulle hindra dem från att 
komma in på "olämpliga" sidor av misstag. Jag hade väntat mig att de skulle se olika filter 
som något som inkräktade på deras frihet, men de var mycket väl medvetna om att de vuxna 
kan kontrollera vad de har tittat på.  
 

Resultatdiskussion 
 

Reflektioner kring observationerna 
Det första jag lade märke till var att datorerna användes mest av pojkar. Några få flickor 
använder datorerna ganska regelbundet. Dem kände jag igen efter tre dagars observation. Ofta 
kom pojkarna in och tog alla lediga datorer medan flickorna satte sig och väntade på att 
pojkarna skulle bli klara eller tryckte ihop sig runt en enda dator. Det fanns 10 datorer i 
mediateket men alla fungerade inte samtidigt. Inte en enda gång under tiden jag observe rade 
fungerade alla datorer felfritt. Dator nummer 9 kunde endast användas till ordbehandling. 
 
En gång kom ett grabbgäng in och började koppla om sladdarna bakom datorerna. Skärmarna 
kopplades till datorn bredvid och så vidare. När sedan några flickor kom in och försökte 
använda datorerna blev de helt förtvivlade över att ingen dator fungerade. Detta ledde till att 
personal ställde spånskivor för baksidan av de mest lättåtkomliga datorerna (6-9). Personalen 
verkade hela tiden ligga steget efter sabotörerna. 
 
Precis som Maria Bergman (1999) kommit fram till märkte jag att eleverna inte är så bra på 
att avgränsa sina sökningar.  De söker ofta på ett mycket brett sökord, till exempel flickan 
som sökte på "sälar". De kan om de märker att de får många träffar avgränsa sig lite, men jag 
såg aldrig att de gjorde sin sökning mer precis mer än en gång.  
 

Hur och till vad används Internet i skolan? 
Jag märkte att eleverna  nästan enbart använde Internet som en källa till fakta (när det gällde 
skolarbete). I bilden kunde de dock också använda Internet till att leta efter bilder till något 
projekt. De uppgav att Internet användes i så gott som alla ämnen utom möjligtvis slöjd och 
hemkunskap. Varje elev använde datorn en ganska kort period åt gången, fem till ungefär 
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femton minuter per tillfälle. De letade sig fram till intressanta sidor, skrev ut en eller ett par 
sidor text och gick sedan därifrån. En del föredrog dock att klippa in allt de hittade i ett Word-
dokument som de sedan skrev ut. De tyckte att texten blev mer lättöverskådlig på det sättet. 
 
En del elever letade aktivt efter andra elevarbeten när de letade efter information. Jag såg ett 
exempel där eleverna sökte information inom ämnet ANT (Alkohol, Narkotika, Tobak) inom 
NO-ämnet. De hade valt ut ett område och var nu i färd med att söka på Internet. Några pojkar 
gick genast in på en sida som heter mvgplus (www.mvgplus.com). Det är en databas med 
tusentals elevarbeten, betygsatta och klara. De är sorterade efter skolämnen och 
underrubriker. Allt står i bokstavsordning och det är mycket enkelt att klicka sig fram till 
ämnet man söker.  
 
Eftersom jag bara satt och observerade i mediateket kunde jag inte veta om eleverna bara 
lämnade in dessa arbeten och/eller texter från Internet som sina egna, eller om de använde 
texterna som källa i sina egna arbeten.  

Klarar eleverna av att på ett koncentrerat sätt leta information på 
Internet? 
Eftersom de endast fick använda datorerna i skolarbetet på skoltid var de tvungna att hitta på 
en bra förevändning om de ville göra andra saker, och det var de experter på. De kom ofta och 
bad att få låna en dator under den eller den förevändningen, sökte information om skolarbetet 
i ett fönster, och satt sedan och spelade eller "skunkade" (var inne på sidan www.skunk.nu) i 
ett eller flera andra fönster. Eftersom statusraden var dold på dessa datorer gick det att ha flera 
fönster öppna samtidigt utan att personalen märkte det. En pojke kunde ha så många som sju 
fönster med olika spel, chat och sökmotorer öppna samtidigt!  
 
Det hände också ganska ofta att en elev började söka efter information relaterat till något 
skolarbete, men kom in på en sida med något spel. Då stannade eleven på sidan en stund för 
att testa spelet. Ganska många stora företag, till exempel Arla och Preem, har små spel och 
tävlingar någonstans på sina hemsidor i reklamsyfte. Det gör att eleverna när de söker 
information om företagen eller deras produkt gärna fastnar på spelen i stället. När sedan 
lektionstiden är slut undrar de förvånat vart tiden tagit vägen och får svårt att förklara varför 
de inte har hittat någon information om ämnet de sökte. 
 

Hur bra är eleverna på att kritiskt granska material på Internet? 
De var överlag dåliga på att använda olika sökmotorer och att precisera sina sökningar. En 
annan stor brist var den totala avsaknaden av källkritik. Eleverna sökte på ett ord, fick upp en 
massa träffar, och gick sedan in och tittade närmare på dem som verkade intressanta. När jag 
frågade om hur de tänkte när de sedan avgjorde om en sida var värd att använda svarade de att 
de tittade på hur mycket text den innehöll. Ju mer text det fanns på sidorna de hittade, desto 
bättre. När jag sedan frågade om de någonsin funderade över vad sidan kom ifrån, tittade de 
förvånat på mig och skakade på huvudet. Två flickor i år 6 sade att de läste igenom texten och 
om de då hittade rena orimligheter ratades sidan. Detta var det svar som mest påminde om 
aktiv källgranskning. Ingen av lärarna på skolan frågade enligt eleverna efter källförteckning 
på inlämnade arbeten. 
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Pojkar och flickor 
Det märktes en pojkarna var över lag duktigare på att hantera datorerna, och de var också 
duktigare på att ta för sig av dem. De var alltid först in om de hade lektion vid datorerna, och 
flickorna fick vänta eller tränga ihop sig flera vid en dator. Även Bergman har upplevt detta i 
sina observationer. Hon skriver att pojkarna var mer aktiva än flickorna inom många 
områden. Flickor är mer teknikkritiska och tycker att papper och penna är mer pålitliga än 
datorer. Pojkar var också mer aktiva inom "Internets mörka domäner" (Bergmans 
formulering). De visade en tydlig tendens att både söka sig dit och "hamna" där oavsiktligt än 
flickor (Bergman, 1999) 
 

Teknikstrul 
Det finns en del svårigheter med att använda Internet i skolan. En av de mest uppenbara är 
tekniken som krånglar. Jag märkte tydligt under mina observationer att teknikstrul satte 
många käppar i hjulet för undervisningen. Inte en enda gång under observationstiden 
fungerade alla datorer tillfredställande. Det är säkert mycket frustrerande för lärare som 
planerat att använda datorer när de gång efter gång får ändra sin planering på grund av 
teknikstrul. 
 
Slitaget på datorerna i skolan är oerhört stort, dels på grund av slarv, till exempel att man inte 
stänger ner programmen ordentligt innan man stänger av datorn, och dels på grund av rent 
sabotage. På en del datorer saknades vissa tangenter eller delar till musen.  

Personliga reflektioner 
När man läser Lpo-94 och kursplanerna tycker jag man finner förhållandevis lite som berör 
Internetanvändningen i skolan. Däremot står det en del om källkritik. Detta tycker jag är 
förvånande, för när jag har pratat med lärare (inom ramen för kursen "IT - ett pedagogiskt 
hjälpmedel?") får jag uppfattningen att de känner sig väldigt pressade att på något sätt föra in 
IT i undervisningen, men de känner sig osäkra på vem som egentligen har ansvar för att prata 
med eleverna om källgranskning och "nätikett" (etik på Internet). I kursplanen står det ju klart 
och tydligt att det är SO-ämnets ansvar, och då särskilt historieämnet. Däremot står det inte 
mycket om att man skall använda IT i andra ämnen. Det fanns bara nämnt i kursplanerna för 
Matematik, Bild, B- och C-språk och SO, och då mycket kort. En förklaring kan vara att Lpo-
94 anger mål, inte metoder. Lpo-94 har till uppgift att tala om vad eleverna ska ha uppnått vid 
vissa tidpunkter, hur de kommer dit är upp till skolor och lärare. Lärarna är ofta inte särskilt 
insatta, och dessutom tar det mycket tid att låta eleverna lära sig att använda, och sedan 
använda, när man inte har så många (fungerande) datorer. 
 
Så vad beror det då på att eleverna i så liten utsträckning arbetar med källkritik? Är det för 
svårt för eleverna, begär vi för mycket av dem? Är det tidsbrist eller kunskapsbrist hos lärarna 
som gör att de inte kräver detta av eleverna? Jag har inte undersökt lärarnas arbete direkt, utan 
bygger min uppfattning på elevernas utsagor, och jag tror att det som oftast är en kombination 
av många olika faktorer som gör att källkritiken ofta försvinner. 
 
Det har startas en hel del skolutvecklingsprojekt som syftar till att ge lärarna mer kunskaper 
och skolorna fler datorer, men ingen vet vad som händer när projekttiden gått ut. Har lärarna 
ork nog att fortsätta? Har skolorna resurser nog att själva köpa in nya datorer och underhålla 
de datorer de redan har? 
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Ett enkelt sätt att göra det svårare för eleverna att sitta med flera fönster vore helt klart att 
göra statusraden synlig hela tiden, och göra det till ett regelbrott att ändra den inställningen. 
Då kan en lärare eller annan personal som går förbi lätt se hur många fönster/program som 
eleven ifråga har öppna.  

 

Fortsatt forskning 
Det har gjorts en del examensarbeten på ämnet Internet i skolan tidigare, men de har i 
huvudsak belyst ämnet ur lärarnas synvinkel. Jag kan tänka mig flera olika fortsättningar på 
mina observationer, till exempel en fördjupning i skillnaderna mellan pojkars och flickors 
Internetanvändning, eller ett arbete som är mer inriktat på hur man skulle kunna införa 
källkritik i undervisningen. Något som också skulle vara mycket intressant är en 
undersökning som handlar om hur skolorna hanterar "IT-pressen" nu när projektpengarna är 
slut. Har de resurser och kunskaper nog att fortsätta arbetet eller kommer de 
projektfinansierade datorerna att stå och samla damm i något förråd? 
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Sammanfattning 
Det har pratas mycket om att eleverna med hjälp av bland annat IT själva ska söka sin 
kunskap i dagens informationssamhälle, men det finns inte så mycket forskning på ämnet. 
Maria Bergmans avhandling På jakt efter högstadieelevers Internetanvändning (1999) är ett 
av de få arbeten som finns. Eftersom detta är ett i högsta grad aktuellt ämne blev jag 
intresserad av hur verkligheten stämmer överens med den bild som målats upp av medierna. I 
hur stor utsträckning och på vilket sätt används Internet egentligen i skolan? 
 
Jag bestämde mig för att observera elever när de använde IT i skolan. Jag valde ut en skola 
som jag ansåg vara representativ för svenska skolor, och som hade en datasal (mediatek) som 
lämpade sig för observationer. Jag satt på min plats varje dag, halv- eller heldagar i tre 
veckors tid. Jag valde att endast observera och i vissa fall samtala med elever, så det är endast 
elevernas synvinkel som framkommer här. De uttalanden jag gör om lärarnas arbetssätt 
bygger endast på elevernas utsagor. 
 
Eleverna använde ofta Internet som källa när de sökte fakta till olika arbeten. De var inte så 
bra på att precisera sina sökningar, så de fick för många eller fel sorts träffar. Det var många 
som aktivt letade efter skolarbeten som andra elever har lagt ut på Internet, via en hemsida 
som heter mvgplus. Eleverna uppgav att de inte behövde ange källor till sina faktauppgifter 
när de lämnade in sina arbeten. 
 
Många hade också ganska svårt att söka koncentrerat efter faktauppgifter. Det hände ofta att 
de kom vilse och "fastnade" på olika spel eller andra intressanta sidor som de snubblat över i 
sina sökningar, vilket gjorde att lång tid kunde gå åt till andra saker än det de var där för. 
 
Pojkarna var klart överrepresenterade bland de som regelbundet använde mediatekets datorer. 
Om en lärare hade bokat de tio datorerna (varav oftast bara sex till sju fungerade åt gången) 
till en lektion, var det pojkarna som tog för sig först medan flickorna fick vänta. Det märktes 
också tydligt att pojkarna var överlag bättre på att hantera datorerna, och de var inte sena att 
påpeka det för flickorna. 
 
En uppenbar svårighet med att ha sådan avancerad och känslig teknologi tillgänglig för 
eleverna är risken för sabotage. Det förekom både sabotage i form av ren förstörelse 
(tangentbord och datamöss som saknade delar) samt skämt i form av felkopplade kablar. 
Många elever slarvade när de skulle stänga av datorn genom att bara trycka på strömbrytaren 
utan att stänga av öppna program. Allt detta slitage gjorde att det sällan fanns mer än sex till 
sju (av tio) fungerande datorer i mediateket samtidigt. 
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Bilagor 

Bilaga I 
Datorernas placering i medieteket 
Datorerna  är placerade i halvcirkel med datorerna 1-5 vända inlåt och datorerna 6-9 vända 
utåt (nedåt på bilden). Dator nummer 10 var vänd mot de andra datorerna. Omedelbart 
bredvid den är utlåningsdisken placerad. 

skrivare 

3 2 1 

4 

5 

6 7 8 9 

Bokhylla 

Min plats 

10 


