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Förord 
Denna undersökning kunde inte ha genomförts utan hjälp från andra personer. Jag vill 
tacka den praktikklass som tog emot mig med öppna armar och som lärde mig mycket 
under de sju veckor som passerade alldeles för fort. Jag vill ge ett speciellt tack till 
min praktikhandledare för all hjälp och stöd. Ett stort tack till min vetenskapliga 
handledare Anders Söderlund som gav mig många tips och ideer om hur jag skulle 
utforma denna rapport. Ett särskilt till min sambo som har stått ut med mig alla dessa 
veckor.  
 
Luleå den 24 juni 2002 
 
 
Ulrika Norén 
 



Abstrakt 
Syftet med arbetet var att undersöka förutsättningarna för att eleverna ska kunna använda sig 
av Internet för att de ska få kunskaper om ett tema. Till min hjälp ställde jag tre 
forskningsfrågor. 

•Vilken vana har eleverna av Internet? Är det någon skillnad mellan pojkar och 
flickor? 
•På vilket sätt använder sig elever av Internet som informationskälla? 
•Kommer eleverna att hitta information inom Projekt Länder? 

För att kunna besvara dessa frågor använde jag mig av en enkät och observationer. Det visade 
sig att eleverna hade god vana av datoranvändning. Pojkarna har större vana än flickorna. 
Däremot var Internetvanan liten. Pojkarna har dock även här aningen större vana än flickorna. 
Under Projekt Länder visade det sig att eleverna ej använde sig av Internet för att hitta 
information. De söker i första hand i böcker och liknande. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
I dagens samhälle har det blivit allt vanligare att använda dator, både privat och inom 
yrkesutövning. Då det blivit allt vanligare med Internet1 på arbetsplatser och inom hemmet 
har ett behov av undervisning inom Internet uppstått. Detta har inneburit att skolorna varit 
tvungna att utveckla sin dataundervisning. 
 

”Historically, the development of the Internet was intended for an 
exchange between peers in the scientific and military community. As 
such academics are allowed access and an unintended extension is 
added to an information system. The Internet is seen as a means of 
the delivery of information and there is an assumption that becomes 
‘reality’: the Internet also has possibilities to assist learning. After 
all, an exchange of information between peers is an educational 
process.                            (Forsyth, 1996, s 16) 

 
Det viktigaste uttrycket i citatet ovanför anser jag vara ... possibilities to assist learning.”. 
Man får inte glömma bort att Internet bör fungera som ett hjälpmedel till undervisningen, 
precis som vilken annan litteratur. Internet är ett medium i ständig förändring. Fakta uppgifter 
kan ändras inom sekunder. Information läggs till och tas bort för varje minut. Inom skolan, 
framför allt inom nutidsorienterande ämnen så som Samhällskunskap, där förändringar kan 
ske över en natt, kan Internet utnyttjas genom att alltid ge aktuella uppgifter. Det gäller bara 
att veta var och hur man ska leta för att tillgodo göra sig den information man efterfrågar. 
 
När jag varit ute bland skolor och praktiserat har jag uppmärksammat att eleverna haft väldigt 
olika nivåer vid sitt hanterande av datorer och Internet. Även skolorna har varit väldigt olika 
utrustade med tillgång till datorer för eleverna. Vissa skolor har haft elevdatorer men saknat 
tillgång till Internet. Jag har därför upplevt att det funnits ett behov av mer kunskap om hur 
man använder sig av Internet som informationskälla i skolan. 
 
Datorn i Samhället 
1995 gjorde Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av IT-kommissionen2 om vilka 
datavanor Sveriges befolkning hade, Datorvanor 1995 Undersökning gjord på uppdrag av IT-
kommissionen. Denna undersökning visade att ca 50 % av Sveriges folkbokförda arbetskraft 
använde sig av datorer. Detta var en ökning jämfört med 1989 och 1984 då 34 % respektive 
24 % använde datorer i sitt dagliga arbete. Undersökningen visade även att ca 28 % av den 
datorerfarna befolkningen i åldrarna 16-64 år hade tillgång till dator i hemmet. Denna siffra 
kan ha varit lite missvisande då man antagit att även de som saknar datorvana kan ha dator i 
hemmet. SCB kunde genom denna undersökning visa på en ökning av användandet av datorer 
jämfört med 1989 och 1984. I undersökningen har man även redogjort för skillnaden mellan 

                                                 
1 se Bilaga 1 
2 IT-kommissionen är en statlig kommitté tillsatt av regeringen som ska analysera informationsteknikens 
påverkan på samhällsutvecklingen. IT-kommissionens uppdrag gäller till och med 30 juni år 2003 då en 
slutrapport skall lämnas till regeringen. 
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antalet män och kvinnor som använder datorer. När det gällde datoranvändandet i arbetet 
svarade 54 % av männen respektive 48 % av kvinnorna att de hade arbetsuppgifter där datorer 
användes under 1995. Detta var en ökning jämfört med tidigare år inte bara inom grupperna 
utan även mellan grupperna. 1989 använde 34%av männen datorer i arbetet men endast 31% 
av kvinnorna. 
 
Internet i Samhället  
Den 4 februari 1994 sänder dåvarande Sveriges Statsminister Carl Bildt ett e-postmeddelande 
till USA’s dåvarande president, President Bill Clinton (Ilshammar, Larsmo, 1997). ”Dagen då 
IT kommer till byn” (Ilshammar, Larsmo, 1997, s 27) som författarna uttrycker sig. Året innan 
hade President Clinton (tillsammans med Vicepresident Al Gore) myntat uttrycket 
information highway. IT och Internet var något modernt och nytt som skulle underlätta för 
den moderna människan. Bildt tillsatte IT-kommissionen, som det står i deras 
sammanställning Informationsteknologin   Vingar åt människans förmåga, ”… för att 
främja en bred användning av informationsteknologin i Sverige…” (IT-kommissionen, 1994, s 
5). Det öronmärktes över en miljard kronor från löntagarfonderna som skulle användas till IT-
satsningar, den så kallade IT-miljarden (Ilshammar, Larsmo, 1997). Ilshammar/Larsmo 
skriver även att IT-kommissionen ville fokusera på användaren och inte tekniken. Framför allt 
ville de titta närmare på utbildning och skola och även modernisera datalagen. 
 
Enligt SCB undersökning om Datorvanor 1995 har 70 % av de som använder persondator i 
arbetet, även nätanslutning. Utav dem använder 57 % nätverket till att dela information 
(dokument, kalkyler och dylikt) och 32 % till att skicka elektronisk post, s.k. e-post. 21 % 
använder sig av Internet eller dylikt i sitt arbete. 
 
Av de som använder datorer i hemmet var 17 % uppkopplade tilldatorer utanför hemmet. 
Utav dessa använder en tredjedel inte uppkopplingen. Den vanligaste förekommande 
användningen är Internet eller dylikt. 9 % skickar e-post och/eller fax. Endast 1,3 % använder 
datorn till banktjänster. (SCB, 1997). 
 
Internet har under hela åttiotalet fördubblat sig själv (Ilshammar, Larsmo, 1997). Idag kan det 
finnas upp till 35 miljoner användare och Internet påstås växa med 15 % i månaden. Om 
förökningstakten fortsätter kommer ”samtliga sex miljarder människor på jorden faktiskt 
kunna vara uppkopplade på Nätet ungefär år 2001” (Ilshammar, Larsmo, 1997, s 47).  
 
Datorn i skolan 
U. Riis skriver i sin bok Skolan och datorn (1991) att tanken på att använda datorn i den 
svenska skolan för första gången dök upp i slutet av 1960-talet. 1971 gav regeringen i 
uppdrag till Skolöverstyrelsen, SÖ, att undersöka förutsättningarna att använda datorer i 
undervisningen. SÖ startade egen försöksverksamhet, bland annat Datorn i skolan (DIS). 
Först vid 1970-talets slut påbörjades det en datorisering av skolan (Riis, 1991). SÖ och 
Styrelsen för teknisk utveckling, samordnade sina projekt, DIS och PRINCESS (Project for 
Research on Interactive Computerbased Education Systems). Det var bland annat DIS och 
PRINCESS som lade grunden för SÖ’s första handlingsprogram som antogs i maj 1980 och 
gällde i drygt fyra år. Det ledde även fram till ett beslut att införa ämnet datalära i Läroplan 
för grundskolan, Lgr 80, som trädde i kraft 1982 och kom att innebära: 
 

”Undervisning om datorer och datorns användning i samhället - 
datalära 
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Användning av datorer i skolan för att modernisera undervisningen t 
ex användning av räknetekniskt hjälpmedel - ämnes anknuten 
datoranvändning. 
Utnyttjande av datorer som inlärningshjälpmedel - datorstödd 
undervisning”                         (SÖ, 1980, s 1) 

 
SÖ:s policy understryker även att:  

”De elever som lämnar skolan kommer att använda datorer i fortsatta 
studier och yrken. Datorn bör vara ett naturligt hjälpmedel i flera 
ämnen även i skolan”                        (SÖ, 1980, s 3)  

Vidare säger de även att: 
”Möjligheterna till lagarbete och samverkan över ämnesgränserna 
ökar och terminalarbete gör att undervisningen kan göras mer 
laborativ                         (SÖ, 1980, s 4)  

I policyn nämns även att: 
”Syftet med undervisning i datalära är att ge eleverna sådana 
kunskaper att de vill, vågar och kan ta ställning till och påverka 
användningen av datorer i vårt samhälle.”                       
(SÖ, 1980, s 2) 

 
1984 kom SÖ’s andra handlingsprogram, Utbildning inför datasamhället. Än så länge låg den 
största satsningen på högstadie- och gymnasienivå. Det bestämdes även att dataläran på 
högstadiet skulle omfatta 80 timmar. Undervisningen i datalära för grundskolesatsningen 
1984-1987 kom till stor del att tas om hand av NO och matematiklärarna. Detta ledde till att 
innehållet i undervisningen till stor del riktades mot just matematiken och NO-ämnena. ( Riis, 
1991) 
 
Under en dryg tio års period, från och med det första handlingsprogrammet från SÖ 1980, 
hade staten totalt satsat ca 220 miljoner kronor på en datorisering av skolan. Om man även 
räknar med de kommunala satsningarna och tar hänsyn till de osynliga merkostnaderna för  ex 
fortbildning och utvecklingsarbete slutade man på en totalkostnad på minst en miljard kronor. 
 
Enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, ska skolan ge eleverna 
de kunskaper och möjligheter som krävs för att de i framtiden ska kunna använda sig av alla 
de informationskällor som finns. Utbildningsdepartementet skrev i Lpo 94 att; 
 

  ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett 
stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”    (Lpo 94, s 7) 
 ”Eleverna ska få möjligheter att ta initiativ och ansvar. De skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och 
lösa problem.”                           (Lpo 94, s 7) 

 
1996 lämnade den dåvarande regeringen en Regerings proposition 1995/96:125 för Åtgärder 
för att bredda och utveckla användningen av informationsteknik, till riksdagen. I denna 
proposition uppmanas kommunerna att upprätta en IT-strategi för skolan och denna bör 
utvecklas i samband med kommunens övergripande IT-strategi och ingå i dess skolplan. 
Regeringen fann detta av vikt på grund av informationsteknologins snabba utveckling. 
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”Det stora utbudet av information i databaser m.m. ställer krav på 
förmåga att formulera problem och på kritiskt tänkande för att kunna 
välja relevant information.”      (Prop. 1995/96:125 s. 27) 

 
I utvärderingar som gjorts har det framkommit att den pedagogiska effekten man förväntat sig 
när det gäller att utnyttja informationsteknologin i skolan har uteblivit. De insatser som gjorts 
har betonat tekniken mer än användningen av tekniken. 
 
I mars 1997 överlämnade regeringen en skrivelse till riksdagen. Detta var regeringen förslag 
till Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet 
(Skrivelse 1996/97:112). I skrivelsen behandlas bland annat informationsteknologins 
utveckling. Skrivelse lägger stor vikt på att eleverna ska få grundläggande kunskaper för att 
behandla den tillgängliga informationen. 

 
”IT ger nya förutsättningar för skolarbetet, såväl vad gäller innehåll i 
undervisningen som arbetsformer och pedagogik”...”För att alla 
elever skall få sådana kunskaper om IT, som minst motsvarar kraven i 
läroplaner och kursplaner, fordras att eleverna dels har tillgång till 
datorer, program och nätverk, dels får använda datorn som ett 
verktyg i skolarbetet”...”Alla ungdomar som lämnar skolan måste ha 
grundläggande och nödvändiga kunskaper för att använda datorer 
som ett modernt informationsverktyg”  
        (Utbildningsdepartementet, 1997, 3.1) 

 
Flera kommuner har börjat uppmärksamma informations- och kommunikationssamhällets 
inverkan på skolan. Luleå Kommun har i sin kommunala skolplan för perioden 1996-1999 
tagit fasta på datorns ökande roll inom såväl samhälle som skola. Bland annat skriver de att; 
 

”... Datoriseringen medför att nya inlärningsmetoder, arbets- och 
organisationsformer kommer att ersätta och komplettera beprövade 
sådana. Vårt mål är att lärare och elever genom nyttjandet av datorer 
och annan modern informationsteknik i större utsträckning än 
tidigare skall nå fastställda mål för undervisningen...” 
            (Luleå Kommun, 1995) 

 
Skellefteå Kommun har i sin kommunala skolplan för perioden 1995-1998, som mål att 
eleverna dagligen ska ha tillgång till datateknik i sitt skolarbete. Där står det att de ska 
utveckla en strategisk plan för utvecklingen av informationsteknologi och dess användning. 
Den ligger sedan till grund för fortbildning och anskaffning av utrustning. Varje rektor 
ansvarar för att en lokal IT-plan upprättas inom sitt område. Den lokala skolplanen ska 
beskriva hur man vill utveckla IT som pedagogiskt verktyg. Den ska fastställa en miniminivå 
för hur eleverna använder datorn i sitt lärande. Planen ska ta hänsyn till hur elevernas resurser 
ska tas tillvara. Ett skoldatanät har upprättats med målsättningen; 
 

” att ge lärare och elever vid skolorna i Skellefteå tillgång till 
  ett datornätverk som 
 - sammanbinder alla skolor i Skellefteå 
 - har en koppling ut mot Internet” 
             (Skellefteå Kommun Protokoll 1995-05-02, s 54) 



 5

Syftet med att skolorna ska vara uppkopplade mot Internet enligt Skellefteå kommuns 
skolplan är: 
 

”att ge lärare och elever tillgång till denna rika, varierande och unika 
resurs för att finna nya vägar till kunskap och kommunikation mellan 
människor.” 
            (Skellefteå Kommun Protokoll 1995-05-02, s 54) 

 
Inom både den kommunala och de fristående grundskolorna, gick det 1997 i genomsnitt 13 
elever på en dator. Det var en ökning med 62 % inom den kommunala grundskolan sedan 
1995 (Skolverket, 1997). Utav de datorer som fanns var ca 60 % placerade i klassrummen 
medan knappt 30 % fanns i datasalar. Detta var en ökning av antalet datorer jämfört med 
1995. Man bör dock vara medveten om att dessa datorer är ojämnt fördelade mellan skolor 
och årskurser. 
 
Internet i skolan 
I grundskolan har 25 % av skolorna tillgång modem och extern datakommunikation. Detta 
innebar att 3/4 av alla skolor i Sverige saknar tillgång till modem och extern 
datakommunikation och därmed även tillgång till Internet. IT-kommissionen har i sin 
sammanställning, ett antal rekommendationer. 
 

 ”Alla elever i skolan skall lära sig använda IT. På så sätt kan 
undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken utvecklas och inlärningen 
förbättras. Därmed frigörs kreativiteten hos både lärare och elever. 
Det ger ökade möjligheter till personlig utveckling och framgång i 
yrkeslivet.”  
” ... IT ska vara ett integrerat hjälpmedel inom utbildningen i alla 
kurser och ämnen, naturvetenskapliga och tekniska, likväl som 
humanistiska och estetiska.”                      (IT-
kommissionen, 1994, s 9) 

 
IT-kommissionen menade att ansvaret till att rekommendationerna skulle uppnås till stor del 
låg på kommunerna, skolorna, universiteten och högskolorna. De skulle främja användningen 
av IT och sätta upp mål för hur detta skulle ske. 
 
I mars 1994 fick skolverket i uppdrag av regeringen att skapa ett skoldatanät. I kombination 
med detta nät skulle försöksverksamhet bedrivas för att kunna visa på hur man kan använda 
sig av Internet i skolan på ett bra sätt. Skolverket skulle ge skolorna stöd och god möjlighet 
att utveckla Internetanvändning i samband med undervisning. Bakgrunden till att detta 
skoldatanät skapades var att datoranvändning i skolan lyfts fram i flera nationella 
styrdokument. Regeringen hade konstaterat att skolan var i behov av aktiva stimulansåtgärder 
om eleverna skulle erbjudas datorstödd undervisning. Det Nordiska ministerrådet beslutade 
hösten 1993 om att ge de nordiska skolorna bättre möjligheter att kommunicera med varandra. 
Detta nordiska skoldatanät skulle vara Internetbaserat (Skolverket, 1994). Som mål har 
skoldata nätet att: 
 

”*skolor, elever, och lärare, får bättre möjligheter att kommunicera 
med varandra, 
*skolor, elever och lärare får en ökad tillgång till informationskällor 
som kan användas i undervisningen, 
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*skoldatanätet blir ett verktyg bland flera IT-verktyg i skolans 
verksamhet, 
*en lokal IT-utveckling stimuleras.”                 (Skolverket, 1995) 

 
Min erfarenhet av skolan är att dessa rekommendationer har fallit ojämnt ut. Inom en och 
samma kommun är skolorna mycket vitt skilda vad gäller IT-utvecklingen. Framförallt när det 
gäller användandet av Internet vid undervisning. Vissa skolor saknar Internet uppkoppling 
medan andra skolor har kommit långt i sitt arbete med Internet.  
 
Internet har den fördelen både som informationskälla och läromedel att de uppgifter som finns 
oftast är mer aktuella än en del läroböcker. Problemet ligger i att kritiskt kunna granska de 
uppgifter man har tillgång till för att på så vis få tillgång till de mer korrekta. Dagens 
samhälle, vilket tidigare visats, har en explosionsartad utveckling inom Internet och dess 
användning. Det är därför viktigt, anser jag, att skolan följer med i denna utveckling och 
förbereder eleverna så att de på ett säkert och effektivt sätt kan utnyttja Internet. 
 
Internet i skolan är ett nytt inslag i undervisningen. Bland många lärare, elever och föräldrar 
andra som är involverad i skolans arbete råder en stor osäkerhet av användandet av Internet. 
Detta gör att jag blivit intresserad av att undersöka förutsättningarna att använda Internet i 
skolan. 
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Syfte 
 
Syftet är att undersöka förutsättningarna för att eleverna ska kunna använda sig av Internet för 
att de ska få kunskap om ett tema. 
 
Forskningsfrågor 
 
• Vilken vana har eleverna av Internet? Är det någon skillnad mellan pojkar och flickor? 
• På vilket sätt använder sig elever av Internet som informationskälla? 
• Kommer eleverna att hitta information inom Projekt Länder? 
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Metod 
 
Försökspersoner 
Undersökningen genomfördes i en klass 3-4:a, i en kommun i Norrbottens kustland. Antal 
elever var 16 stycken varav nio elever i år 3 (fem flickor och fyra pojkar) och sju elever gick i 
år 4 (fyra flickor och tre pojkar). Observationerna genomfördes av fem slumpvis utvalda 
elever varav tre flickor och två pojkar. 
 
Bortfall 
Enkätundersökningen gav ett bortfall på fyra elever. Tre flickor och en (1) pojke besvarade ej 
enkäten. 
Vid observationerna saknas en andra observation av en elev C respektive elev D. 
 
Skolan 
För att beskriva skolan har jag använt mig av material från skolans hemsida. Då det skulle 
vara möjligt att identifiera klassen saknas det referens till denna sida. 
 
Skolan är en 0-9 skola som har en profil av att satsa mycket på informationsteknologi. Bland 
annat drev de under läsåret 98/99 ett multimediaprojekt i åk 6 - 9. Skolan har även en 
datorgrupp där lärare och elever ingår för att tillsammans utforma skolans dator- och IT-
användande. 
 
I praktikklassen användes datorn i första hand vid ordbehandling. En gång i veckan satt två 
elever och skrev ett så kallat Veckobrev vid datorn. Olika typer av matematiska uppgifter 
användes även av eleverna. Dock endast vid de tillfällen då denna uppgift stod med på deras 
matteschema. 
 
Material 
Jag använde mig av befintligt datautrustning på den aktuella skolan. Skolan har en direkt 
uppkoppling mot Internet. Datasal saknas och i klassrummen finns en (1) dator med 
Internetuppkoppling. Skolan använder sig uteslutande av  Apple Macintosh med tillhörande 
program 
 
Enkätundersökningen genomfördes med enkäten på bilaga 2. Enkäten har en kombination av 
fasta- och öppna frågor som besvarats anonymt. Vid formuleringen av enkäten har jag använt 
mig av R. Patel och B. Davidsons Forskningsmetodikens grunder. Enkätundersökningen 
skedde för att jag ville se hur vana eleverna var på att hantera en dator och Internet. 
 
Vid observationen användes ett observationsprotokoll3. Som stöd till mina observationer 
användes hemsidor på Internet. Vid observationstillfälle 1 användes även frågekort4 för att 
lättare avgöra hur eleverna använder sig av Internet som informationskälla. Frågekort är i 
detta fall ett kort med tre frågor som berör den aktuella hemsidan. Eleverna ska efter bästa 
förmåga besvara dessa frågor med hjälp av information de hittar på sidan. 
 

                                                 
3 Se bilaga 3 
4 se bilaga 4 
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Undersökningen var upplagd så att genomförande inte skulle störa det ordinarie arbetet i 
klassrummet. Klassläraren ville inte att eleverna endast skulle söka information på Internet 
och jag rättade mig efter detta.  
 
Vid Projekt Länder har jag gjort fortlöpande observationer enligt etnografisk 
undersökningsmetod. Jag har varit en deltagande observatör, (B. Kullberg, 1996), som lärare i 
undervisningen och gjort observationer som lett mig vidare i mitt arbete  
 
För att kunna avgöra om jag uppnått syftet kommer jag att arbeta med fokus på några 
forskningsfrågor. För att kunna besvara dessa frågor har jag använt mig av enkät och 
observationer. 
 
 • Vilken vana har eleverna av Internet? Är det någon skillnad mellan pojkar och 

    flickor? 
 • På vilket sätt använder sig elever av Internet som informationskälla? 
 • Kommer eleverna att hitta information inom Projekt Länder? 
 
Genomförande 
 
Tidsplan 
 
HT 1997         VT 1998                        HT 1998                 oktober 1998         december 1998 
 
 
 
 
 

Rapportering/
seminarium 

Undersökning 
genomförs 

Bakgrund 
godkänds 

PM godkänds 
Bakgrund 
skrivs 

PM  
Inlämnas 

Figur 1: Tidsaxel över genomförandet av rapportskrivning. 
 
Undersökningens genomförande 
Klassen skulle påbörja ett projektarbete om länder, (Projekt Länder), där jag kunde gå in och 
arbeta med mitt examensarbete. Då datasal saknades kunde jag ej genomföra undervisning i 
storklass. 
 
Observationstillfälle 1 genomfördes inom svenskan då klassen arbetade med temat Tidningen. 
Eleverna fick vid dessa tillfällen navigera fritt på en tidnings hemsida som de själva valt. Till 
varje tidnings hemsida fanns ett frågekort. Observationstillfälle 2 genomfördes på hemsidan 
för Barnens Polarbibliotek. Detta då att jag var medveten om att hemsidan var skapad för 
barn. Under båda observationstillfällena fick eleverna arbeta tills de själva kände sig färdiga. 
 
Enkätundersökning 
Enkäten delades ut den andra veckan. Eleverna fick sedan sex veckor på sig att besvara den. 
 
Observationstillfälle 1 
Observation 1 genomfördes i samband med ett arbete om tidningen som klassen påbörjat. Jag 
skapar tre frågekort från tre olika tidningar som finns på Internet. Dessa kort bygger på den 
det man kan få reda på från hemsidan. Det var två lokala tidningar och en rikstäckande 
tidning som representerades. Till min hjälp hade jag även ett observationsprotokoll.  
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Jag satt enskilt med fem slumpvis utvalda elever vid fem olika tillfällen. Eleverna fick själva 
välja frågekort och således tidning. Det föll sig så att endast två tidningar användes och dessa 
redovisas bland referenserna. Jag lät eleverna själva försöka hitta svaren bland frågorna utan 
ledning från mig. Kommentarer och observationer fördes under tiden in i 
observationsprotokollet. 
 
Observationstillfälle 2 
Observation 2 skedde under sista veckan. Jag ville då se om deras hantering av hemsidor 
förändras. Jag använde mig då av hemsidan Barnens polarbibliotek, en sida jag vet är 
konstruerade för barn. 
 
Eleverna fick under detta observationstillfälle själva starta upp Internet och försöka hitta 
bokmärket till hemsidan. Jag hade vid detta tillfälle inget frågekort utan eleverna fick söka 
runt på sidan efter eget intresse. Kriteriet var dock att de motiverade varför de utförde en viss 
handling. 
 
Projekt Länder 
Projekt Länder kallade jag det fortskridande arbetet i klassen. Varje elev valde ett land som de 
ville arbeta med. Om flera elever valt samma land arbeta dessa tillsammans. Innan projekt 
Länder gick vidare skrev eleverna ned vad de redan visste och vad de ville få reda på om det 
land de valt. 
 
När Projekt Länderna var slutfört fick så eleverna följa upp det hela med att besvara frågan 
Vad har jag lärt mig om ’mitt’ land. De skulle då enskilt skriva ned allting som de visste om 
det land de hade forskat om. Detta för att se om de tillgodo gjort sig kunskap om ’sitt’ land. 
 
Jag fann snabbt att eleverna saknade vana av att använda Internet för att söka information. 
Eftersom arbetet med Projekt Länder hade påbörjats valde jag att själv söka reda på det 
eleverna efterfrågade om varje land. Detta gjorde jag utifrån det de själva skrivit att de ville 
ha reda på. 
 
För att ge dem ett verktyg så att de själva i framtiden skulle kunna söka på Internet visade jag 
på hur de kunde använda sökmaskinen Altavista. Denna sökmaskin valde jag mot bakgrund 
av att det är den sökmaskin jag vanligen använder och därför hanterar bäst. Visningen gick till 
så att jag satt med eleverna två och två vid datorn. Jag visade hur de ska gå tillväga för att 
komma ut på Internet och var man bokmärket till Altavista låg. Därefter utgick jag från det 
blad de skrivit om vad de ville veta om landet och visade på olika kommandon man kan 
använda sig av för att ringa in sitt sökområde. Jag förklarade fördelar respektive nackdelar 
med varje kommando. Hittade vi något av intresse för eleverna gick vi in på den hemsidan 
och om där fanns användbar information skrevs sidan ut. Efter avslutad genomgång fick 
eleverna en lathund5 för att själv lättare kunna använda Altavista.  
 
 

                                                 
5 Se bilaga 5 
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VECKA 1 (v 40) 2 (v 41)
DAG
Mån Projektet bestämdes Observation 1. Elev A
Tis Eleverna valde arbetsområde Projekt Internet. Grupp 2
Ons Konstruera frågor inför observation
Tors Projekt Internet. Grupp 1 Projekt Internet. Grupp 3. Observation 1. Elev B
Fre Enkät delades ut  
 
VECKA 3 (v 42) 4 (v 43)
DAG
Mån Observation 1. Elev C
Tis Observation 1. Elev D Observation 1. Elev E
Ons Internet tid
Tors Projekt Internet. Grupp 4 Projekt Internet. Grupp 5
Fre Projekt Internet. Grupp 6 och 7  
 
VECKA 5 (v 44) 6 (v 45) 7 (v 46)
DAG
Mån Internet tid Studiedag Observationstillfälle 2. Elev A, B och E
Tis Studiedag
Ons Redovisning Projekt
Tors Lov
Fre Lov  
 
Figur 2: Visar när olika moment i undersökningen genomfördes. 
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Resultat 
Resultatredovisningen delas in i tre avsnitt. Första avsnittet behandlar resultaten från 
enkätundersökningen. Andra avsnittet redovisar resultaten av observationerna. Sist kommer 
jag att redovisa resultaten från Projekt Internet. Efter varje avsnitt följer en sammanfattning 
 
Enkätundersökning 
Resultaten redovisas fråga för fråga genom diagram över svarsfrekvensen på de fasta 
alternativen. Därefter följer svaren på den öppna frågan. 

Antal enkäter

0
2
4
6
8

10
12

Flickor Pojkar Totalt

A
n
t
a
l

Inlämnade 
Icke Inlämnade

Diagram 1: Fördelningen mellan antalet flickor och pojkar på besvarade respektive icke besvarande enkäter. 
 
Från diagram 1 kan vi utläsa att utav totalt nio flickor besvarades enkäten av ¾ (sex stycken). 
Av klassens sju pojkar var det endast en som inte besvarade enkäten. Detta ger ett utfall på ¾ 
besvarade och ¼ icke-besvarade enkäter. Bland de 12 besvarade enkäterna är det en jämn 
fördelning mellan flickor och pojkar. 
 

Åldersfördelning

0
1
2
3
4
5

10 år 9 år

A
n
t
a
l

Flickor
Pojkar

Diagram 2: Åldersfördelningen på besvarade enkäter fördelat på flickor respektive pojkar 
 
Diagram 2 ger oss att sju av de elever som besvarade enkäten var nio år. Bland flickorna var 
fyra stycken nio år och två stycken tio år. Pojkarna hade en fördelning på ½ nio- respektive 
tioåringar. 
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Brukar du använda datorn på skolan?

0
2
4
6
8

10

Flickor Pojkar Totalt

A
n
t
a
l

Ja
Nej

Diagram 3: Antalet flickor respektive pojkar som använder skolans dator. 
 
Alla pojkarna uppger att de brukar använda datorn på skolan. Två elever besvarade frågan; 
”Varför använder du inte datorn i skolan?”. Dessa var båda flickor, nio respektive tio år 
gamla. Nioåringen uppgav att hon inte behövde den (datorn) medan tioåringen menade att det 
berodde på tidsbrist. 
 

Hur ofta använder du datorn i skolan?

0
1
2
3
4

>2tim/dag 1-2 tim/dag <1 tim/dag >2tim/vecka 1-
2tim/vecka

<1tim/vecka

A
n
t
a
l

Flickor
Pojkar

Diagram 4: Hur användningstiden är fördelad mellan flickor respektive pojkar bland de elever som använder 
datorn i skolan 
 
Frågan besvarades av tio elever. Både pojkar och flickor uppger att de brukar använda datorn 
till att spela spel, Internet och räkna. De spel som finns på skolans dator är så kallade 
mattespel. Tre av pojkarna uppger att de även brukar skriva. En (1) flicka nämner även leka. 
Tre av de tioåriga och en (1) av de nioåriga pojkarna säger att de använder sig av Internet, en 
(1) nioårig flicka uppger att hon använder sig av Internet i skolan. 
 

Brukar du använda Internet på skolan?

0
2
4
6
8

Flickor Pojkar Totalt

A
n
t
a
l

Ja
Nej

Diagram 5: Fördelningen mellan flickor respektive pojkar som använder sig av Internet på skolan. 
 
Fyra elever gav svar på varför de inte använder Internet på skolan. Två nioåriga flickor 
uppgav att de inte visste hur man kom ut på Internet. En tioårig flicka svarade att hon trodde 
det var för svårt för henne. Bland pojkarna var det två pojkar som inte använde Internet på 
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skolan, endast en pojke på nio år besvarade varför han inte använde Internet på skolan. Han 
skrev att han inte behövt Internet. 

Hur ofta använder du Internet på skolan?

0
1
2
3

>2tim/dag 1-2 tim/dag <1 tim/dag >2tim/vecka 1-
2tim/vecka

<1tim/vecka

A
n
t
a
l

Flickor
Pojkar

 
Diagram 6: Hur användningstiden är fördelad mellan flickor respektive pojkar bland dem som använder Internet 
i skolan. 
 
 De flickor som använder Internet uppger alla att de undersöker, tar reda på, saker för 
skolarbetet. En nioårig flicka skriver att hon även tittar på idoler. Två pojkar (nio respektive 
tio år) uppger att de använder Internet för att forska/samla fakta. En tioårig pojke skriver att 
han läser tidningen på Internet. En pojke, tio år, skriver att han ”söker på skateboard och 
sånt”. 
 

Har du dator hemma?

0
2
4
6
8

10
12

Flickor Pojkar Totalt

A
n
t
a
l

Ja
Nej

Diagram 7: Fördelningen mellan flickor respektive pojkar med dator i hemmet. 
 
Två flickor är tio år och tre flickor nio år. En flicka, nio år, som svarade Ja på frågan, har 
endast tillgång till dator hos sin pappa. Alla pojkar uppger att de har dator i hemmet. 

Brukar du använda datorn 
hemma?

0
2
4
6
8

10

Flickor Pojkar Totalt

A
n
t
a
l

Ja
Nej

Diagram 8: Fördelningen mellan flickor respektive pojkar som använder datorn i hemmet. 
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De två eleverna som inte använder datorn i hemmet säger, (flicka nio år) att hon saknar dator 
hemma, respektive (pojke tio år) att han inte får använda datorn. 
 

Hur ofta använder du datorn hemma?

0
1
2
3

>2tim/dag 1-2 tim/dag <1 tim/dag >2tim/vecka 1-
2tim/vecka

<1tim/vecka Vet inte

A
n
t
a
l

Flickor
Pojkar

Diagram 9: Hur användningstiden är fördelad mellan flickor respektive pojkar bland dem som använder datorn i 
hemmet. 
 
Åtta elever besvarade den öppna frågan. Två pojkar, nio år gamla, använder datorn till att 
spela spel. En av dessa uppger att han använder sig av Internet. Den andra pojken anger att 
han även skriver ut saker och ting. En (1) pojke, tio år, använder datorn till fakta. Alla flickor 
som har tillgång till dator i hemmet uppger att de spelar spel. Två av flickorna (tio respektive 
nio år gammal) brukar även skriva på datorn. En (1) flicka i tio års ålder brukar rita och lära 
sig engelska med hjälp av datorn. Ytterligare en flicka, nio år gammal, uppger att hon ritar på 
datorn. En av de fem flickorna skriver att hon (nio år) använder sig av Internet i hemmet. 

Har du Internet hemma?

0
2
4
6
8

Flickor Pojkar Totalt

A
n
t
a
l

Ja
Nej

Diagram 10: Hur många av flickorna respektive pojkarna som har dator som även har Internetuppkoppling 
hemma. 
 
Två nioåriga flickor saknar Internet hemma. En på grund av att de saknar dator och den andra 
flickan uppger att den saknas uppkoppling. Två pojkar, tio respektive nio år saknar 
uppkoppling till Internet i hemmet. 

Brukar du använda Internet 
hemma?

0
1
2
3
4

Flickor Pojkar Totalt

A
n
t
a
l

Ja
Nej

Diagram 11: Fördelningen mellan flickor respektive pojkar med Internet i hemmet  
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Sex elever svarade på varför de inte använder Internet i hemmet. En av flickorna, nio år, som 
inte använde Internet skriver att detta beror på att hon inte kan komma in på Internet. Andra 
flickan, som är tio år gammal tror att det är för komplicerat för henne. Samma pojke som 
uppgav att han inte får använda datorn hemma får således ej heller använda sig av Internet. En 
pojke på nio år uppger orsaken delvis är att han inte brukar tänka på att de har tillgång till 
Internet och delvis beror det på att det är pappans dator. 
 
De två flickorna som använder Internet gör det till att titta på länder och få reda på mer om 
sina idoler och andra kändisar. Pojkarna söker även de reda på fakta om sådant som 
intresserar dem. 
 

Hur ofta använder du Internet hemma?

0

1

>2tim/dag 1-2 tim/dag <1 tim/dag >2tim/vecka 1-
2tim/vecka

<1tim/vecka Ingen
uppgift

A
n
t
a
l

Flickor
Pojkar

 
Diagram 12: Hur användningstiden är fördelad mellan flickor respektive pojkar bland dem som använder 
Internet i hemmet. 
 
Sammanfattning 
Sju av tolv elever använder sig av Internet på skolan. Majoriteten av eleverna använder sig av 
Internet som en form av informationskälla när de forskar. Åtta av tolv elever har tillgång till 
Internet i hemmet. Hälften av dessa åtta elever brukar använda Internet i hemmet. 
Användandet i hemmet styrs i första hand av intressen. 
 
Observationstillfälle 1 
Jag använde mig av tre olika svenska tidningars hemsidor. Fem slumpvis utvalda elever 
observerades. Till stöd för observationerna användes frågekort. Eleverna valde själva vilken 
tidning de ville arbeta med. Detta ledde till att endast två tidningars hemsidor användes. 
 
Elev A 
Elev A är en flicka på nio år i år 3. Hon valde att Norrbotten Kurirens hemsida. Hon har enligt 
egen utsago aldrig tidigare varit på Internet. Är väldigt osäker och vill ha klara direktiv hur 
hon ska navigera. Använder sig av snabbvalsmenyn. Utan ledning klickar hon planlöst på 
snabbvalsmenyn. Verkar inte ha någon plan om hur hon ska vidare. När jag ställer frågor 
kommer hon snabbt vidare och hittar det hon söker. 
 
Elev B 
Elev B är en pojke på 10 år i år 4. Valde Aftonbladets hemsida. Han uppger sig ha stor vana 
av Internet. Förde pekare med van hand över skärmen. Gav ett säkert intryck. Hade en 
medveten navigering på hemsidan. Yttrade kommentarer som ”Borde stå”...”Ska dit...”och 
liknande. Ställde frågor som han själv besvarade. Tänkte högt. 
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Elev C 
Elev C är en flicka på 9 år i år 3. Valde Aftonbladets hemsida. Uppger att hon saknar vana av 
Internet. Lite tveksam vid navigering dock mestadels säker och medveten. Kommenterar sina 
handlingar med ”Jag kom fram.” ”Information så jag trycker där.” ”Vet inte, men jag 
prövar.” Efterfrågade ledning vid enstaka tillfällen.  
 
Elev D 
Elev D är en pojke på 10 år i år 4. Han valde att besvara frågorna från Aftonbladets hemsida. 
Säger sig ha Internet vana sedan tidigare. Lär sig läsa hemsidans upplägg relativt fort. Kräver 
positiv förstärkning. Mestadels medveten navigering. Använder sig av Netscapes back- 
forwardfunktion. Säger bl.a. ”Nu börjar vi komma någonstans.” Fastnar på frågan: ”Vilken 
tävling finns på tidningens ungdomssida?” Prövar sig fram för att hitta sidan. Först tittar han 
under rubriken Tyck till med kommentaren ”Ungdomarna kanske vill tycka någonting”. Då 
han inte hittar svaret där söker han vidare på rubriken IT med åsikten ”Det är många som gör 
det”. Han gick vidare under rubriken Nöje, detta motiverade han med ”Nöje för ungdomar”. 
Då svaret inte heller fanns där sökte han under rubriken Press efter som han trodde det kunde 
gälla ”... senaste skvallret eller nåt sånt”. Slutligen sökte han under rubriken Sputnik 
eftersom: ”Det står för ungdomar.” Här fann han det han sökte. 
 
Elev E 
Elev E är en flicka på 10 år i år 4. Väljer att titta på Aftonbladets hemsida. Säger att hon 
saknar Internet vana. Vill att jag förklarar sidans upplägg. Vill även ha ledande frågor och 
direktiv hur hon ska gå. Trots osäkert yttre märks en viss datorvana. Hittar lätt svaren på 
frågorna. 
Kommentarer så som ”Man får information.” ”Här ska vi gå. För att det är en ungdomssida 
och det stod för unga.” 
 
Observationstillfälle 2 
Genom att använda Barnens polarbibliotek, en hemsida jag vet är utformad för barn. Ville jag 
se om man kunde se en förändring i elevernas navigationsförmåga på en Internet sida. 
Eleverna fick undersöka hemsidan utifrån eget intresse och skulle motivera varför de gick 
vidare under en viss rubrik. De får även själv koppla upp sig mot Internet.  
 
Elev A 
Hon hittar utan ledning in på Netscape. Övervägande planlös navigation. På frågan om 
”varför” hon går in på vissa avdelningar svarar hon ”vet inte”. Går endast till en undernivå på 
avdelningarna. Använder sig av backfunktionen efter det att jag visat på den. 
 
Elev B 
Går utan problem in på Netscape och hittar bokmärket till Barnens polarbibliotek utan 
problem. Har en medveten navigation. Låter nyfikenheten och intresset styra. Går fel vid ett 
tillfälle men kommenterar detta spontant med: ”Nej fel, jag läste inte.” Använder sig av 
backfunktionen för att komma tillbaka.  
 
Elev E 
Startar Netscape utan svårigheter. Hittar bokmärket. Övervägande medveten navigering även 
om hon ibland bara klickar på utan mål. Har dock en tveksamhet. Frågar ofta: ”Får man gå 
dit?” ”Man kan väl...?” ”Ska jag..?” Börjar använda backfunktionen efter det att jag visat på 
att den finns. 
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Sammanfattning 
Man såg en tydlig skillnad mellan vana användare och ovana användare av Internet. Elev D 
uppfattade fort hemsidans upplägg och använde sig av special funktioner. Lika så elev B. 
Elev A och elev E var båda ovana användare av Internet och ville ha anvisningar om hur de 
skulle gå till väga. Elev C uppgav även hon att hon saknade vana av Internet. Hon gav dock 
ett säkrare intryck än eleverna A och E. 
 
Projekt Länder  
Eleverna väljer böcker framför Internet när det gäller att leta fakta. När böckerna inte räcker 
till ber de mig söka på Internet efter det de är ute efter. Så långt det är möjligt försöker jag få 
den eleven som efterfrågar informationen att vara med under sökningen för att de ska 
motiveras till att själva börja använda Internet. Eleverna tar själva initiativet att komma till 
mig och be om hjälp för att söka på Internet. 
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Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
I min enkätundersökning har jag använt mig av 16 elever i samma klass. Vid observationerna 
har jag endast utgått från fem elever. Detta kan ha påverkat undersökningen. Det faktum att 
det endast fanns en dator med Internet tillgång på 16 elever kan ha påverkat resultatet i 
negativ riktning. Det är svårt att se om resultatet kunde ha varit annorlunda om jag hade 
använt mig av en större grupp elever och ett flertal skolor i skilda kommuner. Resultatet 
gäller således endast för den grupp jag undersökt. 
 
Då jag varit själv under arbetets gång kan det vara att mina observationer färgats av 
förutfattade meningar från min sida. Det kan vara en fördel vid observationstillfällen att vara 
två eller fler så man kan jämföra sina iakttagelser och på så vis försäkra sig om eventuellt 
säkrare resultat. 
 
Enkätundersökningen skulle kunna bytas mot en intervju med eleverna. På så vis kan man 
sätta svaren för den enskilda eleven i relation till de observationer som gjorts. Det finns även 
en risk att eleverna har besvarat enkäten så som de trodde att jag ville att svaren skulle vara. 
 
Resultatet av observationerna kan ha blivit annorlunda om det varit fem andra elever som 
deltagit. Därför kan detta resultat endast tolkas i samband med de fem elevernas vidare 
utveckling. I kombination med enkätundersökningen kan dock resultatet ge en tydligare 
förklaring av klassens hantering av webläsare. För att minimera eventuell stress lät jag 
eleverna under observation och Projekt Länder sitta vid datorn till dess att de själva ansåg sig 
färdiga. 
 
Min utgångspunkt när arbetet startade var att finna en användbar arbetsmetod när det gällde 
att använda Internet vid temaarbete. Redan tidigt i min kontakt med klassen visade det sig att 
eleverna inte hade Internet som en självklar källa i sitt arbete. Jag fick således snabbt lägga 
om mina planer och genomförandet kom att fungera som en uppstart till att använda Internet 
som informationskälla. Efter att jag gått igenom resultatet har jag förstått att klassen behöver 
få en kontinuitet och uppmuntran för att så småningom nå dit jag strävade. Syftet uppfylldes 
inte men jag uppfattar det som att jag lade en god grund för att eleverna i framtiden kommer 
att använda sig av Internet vid temaarbete. 
 
Resultatdiskussion 
Syftet var att undersöka förutsättningarna för att eleverna skulle kunna använda sig av 
Internet för att de skulle få kunskap inom ett tema. 
 
Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen genomförde jag för att jag ville se hur vana eleverna var på att hantera 
en dator och webläsare. Jag ville även se om det förekom någon skillnad mellan pojkar och 
flickor. Resultatet av enkäten kommer endast att gälla för dessa elever då jag anser att det inte 
finns tillräckligt material för att göra ett generell utlåtande. 
 
Enligt enkäten har eleverna vana av att använda dator. Pojkarna använder datorn oftare än 
flickorna vilket kan vara en spegling av den äldre generationens attityd mot datorer. Jag tror 
inte att det handlar om en biologisk skillnad mellan pojkar och flickor vad det gäller 
möjligheterna att använda datorer. Däremot kan det vara så att pojkar uppfostras till att vara 
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tekniskt intresserade och datorn kan anses som ett tekniskt föremål. Jag tror således att 
skillnaden mellan flickors och pojkars benägenhet att använda sig av datorn när den finns 
tillgänglig ligger i omgivningens förväntningar av vad flickor respektive pojkar ska göra. 
Detta finns dock inte belägg för i min undersökning utan är endast antagande från min sida.  
 
När det gäller att använda sig av webläsare för att få tillgång till Internet visar enkäten även 
här att pojkarna har en något större vana än flickorna. Detta kan ha sin grund i att pojkarna 
använder datorn oftare än flickorna och Internet är en förlängning av datorns 
användningsområde. Det avståndstagande mot Internet som vissa flickor visar på i enkäten 
kan även den bero på en skillnad i uppfostran av samma anledning som redovisades tidigare. 
 
Som sammanfattning kan jag nämna att eleverna inte hade den vana av Internet som jag hade 
hoppats. Skolans profil gav ett intryck att de använde datorn och Internet i större utsträckning 
än vad jag fann i praktikklassen.  
 
Observationerna 
Resultatet av observationerna kan endast ses i relation till de elever jag observerat. 
 
De tre flickorna (elev A, C och E) uppger alla att de saknar vana av webläsare. Detta tycker 
jag även kommer fram vid observationerna. Jag tror att det kan bero på en kombination av 
bristande dator- och Internetvana och en eventuell rädsla för att ”göra fel”. En flicka (elev C) 
skiljer sig från de två andra genom att ge ett säkert intryck. Hon kan ha en större vana av att 
hantera en dator och känner därför inte rädsla över att ”göra fel”. Båda pojkarna uppvisar att 
de har vana av att använda sig av en webläsare. Deras säkra och medvetna navigation tyder på 
detta. 
 
Den stora skillnaden mellan flickorna och pojkarna var deras navigering. Pojkarna var mer 
säkra på sin sak och mer medveten om hur de skulle gå vidare. Det tror jag beror på att 
pojkarna har större vana av webläsare än flickorna har. Jag kan dock inte säga, utifrån dessa 
observationer, att denna skillnad mellan pojkar och flickor är generell över hela klassen. 
 
Observationerna bekräftade till stor del resultatet från enkäterna. Pojkarna har en större vana 
av Internet än flickorna.  
 
Projekt Länder 
Under Projekt Länder visade det sig att eleverna hade en osäkerhet att använda sig av 
webläsare för att få åtkomst till Internet och den information som finns att tillgå där. De 
saknade en grund att stå på när det gällde att söka på Internet. Detta visade sig framför allt 
efter jag visat hur sökmaskinen Altavista fungerade. Eleverna fortsatte att be mig söka reda på 
information. Få elever satt med under sökningen trots att alternativet fanns och jag försökte 
uppmuntra till det. Detta tyder på att det inte var en naturlig väg för dessa elever att använda 
Internet som informationskälla att hitta den fakta de sökte.  Detta besvarar den tredje 
forskningsfrågan: Kommer eleverna att hitta information inom Projekt Länder. Eleverna fick 
information om Projekt Länder från Internet men sökte inte själva.  
 
Under min tid i klassen var det endast två elever som vid var sitt tillfälle självmant var ute på 
nätet. Detta är direkt motstridigt med de uppgifter enkätundersökningen gav. Detta kan bero 
på att vissa elever besvarat enkäten efter det att de fått visning om Altavista. Det kan även 
bero på att de överskattar mängden tillfällen de är ute på Internet. Tredje orsaken, och den 
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minst smickrande för min del, är att de besvarade enkäten utifrån vad de trodde jag ville att de 
skulle svara. 
 
Det visade sig vid ett återbesök i klassen några veckor efter avslutat praktik att de nu dagligen 
använde sig av Internet. Mitt arbete hade resulterat i att de i efterhand börjat utforska Internet. 
Klassläraren har hittat en IT-tidning som har goda övningar för barn i olika åldrar. Alla elever 
får möjlighet att regelbundet använda sig av dessa hemsidor och använda sig av webläsare för 
att utnyttja de övningar som finns. 
 
Sammanfattning 
Genom att studera resultaten från både observationerna och enkäterna kan man se att 
flickorna genomgående har mindre data- och Internetvana än pojkarna. Flickorna i 
observationerna gav ett intrycka av rädsla för att använda datorn och Internet. Detta bekräftar 
enkätundersökningen. När jag tittar på resultatet från Projekt Länder kan jag se att det inte är 
en naturlig del i klassens arbete att använda sig av webläsare för att finna information på 
Internet. Det ger motstridiga uppgifter när man jämför enkätundersökningen och Projekt 
Länder. Under min tid i klassen var det endast två elever som spontant slog sig ner vid datorn 
och använde sig av webläsare. Enkätsvaren ger att sju elever använder sig av webläsare minst 
en timma i veckan. 
 
Tillgång till en bra datapark är en förutsättning för att något projekt som innefattar 
dataanvändning. Man får dock inte fokusera för mycket på tekniken så att man glömmer 
pedagogiken. Det ska alltid finnas en tanke bakom varför man väljer att använda dator eller 
Internet och inte något annat medium. Att vara 16 elever på en dator med tillgång till Internet 
försvårar arbetet i onödan. I dagens samhälle bör inte bristen på utrustning sätta käppar i 
hjulet för utveckling. 
 
En slutsats man kan dra av denna undersökning är att det krävs en god förberedelse för 
eleverna innan man påbörjar ett projekt eller ett arbete som omfattar Internet. Bland annat bör 
eleverna få öva på att röra sig i den abstrakta värld som Internet utgör. Det kan vara allt från 
att leta reda på fakta till att använda sig av chattar av olika slag. Elever måste få god tid på sig 
att öva regelbundet och gärna enskilt tillsammans med en lärare eller en kamrat med mycket 
god Internetvana. Det hela bör egentligen gå ut ge eleverna tillgång till Internet  
 
Fortsatt forskning 
En aspekt som jag ville undersöka var om det gick att arbeta med Internet som enda 
informationskälla. Då jag inte kunde göra det på grund av yttre omständigheter kan det vara 
en utveckling på detta arbete. Som fortsatt forskning kan man försöka besvara frågan Går det 
att ersätta läroböcker med Internet?. 
 
Man kan även undersöka hur man kan använda Internet i undervisningen. Vilka fördelar och 
vilka nackdelar finns det med att använda Internet i klassrummet? Man kan även gå in på 
vilka förberedelser som krävs för att olika individer ska börja använda sig av webläsare för att 
få tillgång till Internet och hur barn uppfattar och använder sig av Internet. 
 
Man kan även sträcka sig utanför själva Internet och gå in på vilket sätt IT bäst kan användas 
i skolan idag. 
 
 



 22

Referenser 
  
Böcker 
Forsyth, I. (1996) Teaching and Learning Materials and the Internet. London: Kogan Page. 
 ISBN 0-7494-2059-6 
 
SCB. (1995) Datorvanor 1995 Undersökning gjord på uppdrag av IT-kommissionen. 
 Stockholm: Norstedts Tryckeri AB. ISBN 91-618-00793-1 
 
Ilshammar, L. Larsmo, O. (1997) net.wars Kampen om nätet. Smedjebacken: Smegraf. 
 ISBN 91-89044-01-0 
 
Riis, U. (1991) Skolan och datorn. AB Antheneum, Stehag 
 ISBN 91-7870-842-7 
 
SÖ. (1980) Datorn i skolan. SÖ:s handlingsprogram och slutrapport SÖ-projekt 628 
 
Utbildningsdepartementet, (1994). 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet,  
 Lpo 94. Stockholm: Fritzens. ISBN 91-38-30272-1 
 
Skolverket. (1994) Skolans datorer. Stockholm: Gotab. 
 ISBN 91-88372-55-3 
 
Patel, R. Davidson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder. Andra upplagan.  
 Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-30952-X 
 
Kullberg, B. (1996) Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur 
 ISBN 91-44-46551-3 
 
Skrivelser 
IT-kommissionen. (1994) Informationsteknologin - Vingar åt människans förmåga. SOU 
1994:118 Stockholm: Alfa Print 
 ISBN 91-38-13777-1 
 
Prop 1995/96:125. (1996) Åtgärder för att bredda och utveckla användningen av informa-
 tionsteknik  Av Statsrådsberedningen.. 
 
Skrivelse 1996/97:112. (1997) Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning 
 kvalitet och likvärdighet.  Av Utbildningsdepartementet 
 
Luleå Kommun, (1995). Skolplan 1996-1999.  
 
Skellefteå Kommun, (1995). Skolplan 1995-1998. 
 
Skellefteå Kommun, (1995). IT-strategi och handlingsplan för barn- och grundskolenämn-
 den. Protokoll 1995-05-02, Dnr 1994.237 
 
Elektroniska dokument 



 23

Skolverket, (1994). Ett svensk skoldatanät - Information om utvecklingsarbetet, juni 1994 
 URL: http://www.skolverket.se/skolnet/om/infopm1.html 
 
Skolverket, (1995). Ett svensk skoldatanät - Information om utvecklingsarbetet, januari 1995 
  URL: http://www.skolverket.se/skolnet/om/infopm2.html 
 
Altavista URL: http://www.altavista.com 
 
Aftonbladet URL: http://www.aftonbladet.se 
 
NSD - Norrländska Socialdemokraten URL: http://www.nsd.se 
 
Norrbottens Kuriren URL: http://www.kuriren.nu 
 
Lästips 
Bonnier DataMedia, (1995). Internet@Sverige. Uddevalla: MediaPrint AB 
 ISBN 91-644-01 10-3 
 
Dahl, J. Käiväräinen, J. (1997) Gränssnitt för nybörjare - genom utprovning av ett anpassat 
 gränssnitt i skolan. Luleå: Universitetet i Luleå. Examensarbete, Lärarutbild-
 ningarna 1997:071. ISSN 1402 - 1595 
 



Bilaga 1 

Vad är Internet 
 
Det vi idag kallar Internet började med ett experiment i USA:s försvar under 1960-
talet. Man ville visa på ett snabbt och felfritt system att utbyta information, genom att 
koppla samman fyra datorer. Tanken var att skapa ett kommunikationssystem som 
kunde motstå en eventuell kärnvapenattack. Systemet, som gick under namnet AR-
PAnet, användes av så väl militären, försvarsindustrin och större universitet. 
 
ARPAnet öppnades så småningom upp och universiteten beslöt sig för att använda 
speciella telefonlinjer för att föra information mellan de olika enheterna. Det var nu 
det fick namnet Internet. Man ville göra det möjligt för forskare att koppla in sig på 
varandras datorer och utbyta information. Allt fler slöt sig till detta nät, allt från en-
skilda individer till redan existerande mindre nätverk. Det hela blev en lös samman-
slutning som växte sig allt större. Den akademiskapräglingen  försvann och utveck-
lingen tog en helt annan vändning mot vad man från början trott. 
 
Internet består av en mängd olika nätvärk sammankopplade till ett stort. Ordet Inter-
net betyder just mellan nätverk. (Bonnier DataMedia, 1995) För att olika datorer ska 
kunna utbyta information mellan varandra gäller det att de talar samma språk inom ett 
nätverk. För att nätverk ska kunna samarbeta med andra nätverk måste även nätverken 
kunna kommunicera med varandra. Detta har lett till att ett protokoll, regler, har 
sammanställts så att detta ska kunna vara möjligt. Internet hänger ihop genom sk 
backbones, som utgör själva stommen. Varje land eller region har sina egna backbo-
nes som är sammanslutna till varandra. De olika stommarna ansluter sedan i sin tur 
mindre nätverk som i sin tur ansluter än mindre nätverk  
o s v tills man når varje enskild dator. 
 



Bilaga 2 
1 (2) 

Enkät 
 
Jag är  flicka      �  och jag är ______ år gammal 
 pojke      � 
 
Brukar du använda datorn på skolan? 
 JA  NEJ 
 �  � 
Om du svarade NEJ, varför använder du inte dator på skolan? 

 
 
Om du svarade JA, hur ofta använder du datorn? 
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
  varje dag  varje dag  varje dag 
         �         �         � 
 
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
 varje vecka  varje vecka  varje vecka 
        �         �         � 
Om du svarade JA, vad brukar du använda datorn till? 

 
 
Har skolans datorer INTERNET? 
 JA  NEJ 
 �  � 
Om skolan har INTERNET, brukar du använda INTERNET på skolan? 
 JA  NEJ 
 �  � 
Om du svarade NEJ, varför använder du inte datorn på skolan? 

 
 
Om du svarade JA, hur ofta använder du INTERNET? 
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
  varje dag  varje dag  varje dag 
         �         �         � 
  
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
 varje vecka  varje vecka  varje vecka 
        �         �         �  
Om du svarade JA, vad brukar du använda INTERNET till? 

 



Bilaga 2 
2 (2) 

Har du dator hemma? 
 JA  NEJ 
 �  � 
Brukar du använda dator n  hemma? 
 JA  NEJ 
 �  � 
Om du svarade nej, varför använder du inte datorn hemma? 

 
 
Om du svarade JA, hur ofta använder du datorn? 
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
  varje dag  varje dag  varje dag 
         �         �         � 
 
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
 varje vecka  varje vecka  varje vecka 
        �                 �         � 
Om du svarade ja, vad brukar du använda datorn till? 

 
 
Har du INTERNET hemma 
 JA  NEJ 
 �  � 
Om du svarade ja, brukar du använda INTERNET hemma? 
 JA  NEJ 
 �  � 
Om du svarade nej, varför använder du inte INTERNET hemma? 

 
 
Om du svarade ja, hur länge brukar du använda INTERNET hemma? 
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
  varje dag  varje dag  varje dag 
         �         �         � 
 
 Mer än 2 timmar 1-2 timmar   Mindre än 1 timme 
 varje vecka  varje vecka  varje vecka 
        �         �         � 
 
 
Om du svarade ja, vad brukar du använda INTERNET till? 

 
 



Bilaga 3 

Observationsprotokoll 
 
Elev:  Ålder:        Tillfälle:  Datum: 1998 /   / 
 
 
 
Internetvana: 
 
 
 
 
 
Navigation: 
 planlös: 
 
 
 
 
 
 medveten: 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentarer 



Bilaga 4 

Frågekort 
 
Aftonbladet 
 
1) Vilken är tidningens huvud nyhet? 
 
2) Vilken är tidningens Stockholms adress? 
 
3) Vilken tävling hittar du på tidningens ungdomssida? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norrbottens Kuriren 
 
1) Vilken är tidningens huvudnyhet? 
 
2) Vem är tidningens chefredaktör? 
 
3) Vad heter Kurirens barnsida och vilka underrubriker finns det? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 

Lathund till Altavista 
 
Vi antar att du vill leta reda på Sveriges nationalsång. 
(Jag har använd kursiv stil för att markera sökorden) 
 
OM du skriver sveriges nationalsång i sök ruta kommer alla dokument som innehåller 
sveriges OCH/ELLER nationalsång att ge träff. 
 
OM du skriver +sveriges +nationalsång i sök rutan kommer endast de dokument som 
innehåller BÅDA orden att ge träff oberoende av var i dokumentet det står. 
 
OM du skriver ”sveriges nationalsång” ger endast de dokument som innehåller 
EXAKT DEN FRASEN att ge träff. 
 
OM du använder små bokstäver [sveriges] kommer [sveriges], [Sveriges] och 
[SVERIGES] att ge träff. 
 
OM du använder STORA bokstäver [SVERIGES] kommer endast [SVERIGES] att ge 
träff. 
 
OM du skriver med både små och STORA bokstäver [Sveriges] kommer endast 
[Sveriges] att ge träff. 
 

 
Lycka till  //Ulrika 


