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Förord 
 
Än en gång vill jag rikta ett varmt tack till min handledare på Luleå Tekniska Universitet, 
Anders Söderlund, som orkat igenom ännu en process med mig som lett fram till den uppsats 
som du nu läser. Anders tålamod har varit utan tvekan avgörande för att detta arbete har kun-
nat sammanställas, han har mer än en gång fört mig tillbaka till stigen, när jag varit ute på 
äventyr i pedagogikens tassemarker. 

Förutom Anders, vill jag rikta ett tack till alla som ställt upp som intervjupersoner för 
mitt arbete. Utan er medverkan hade jag inte kunnat åstadkomma någonting.  

 
Uppsatsen kan kanske sammanfattas med ett citat av Shakespeare;  

 
 ”Though this be madness, yet there is method in it”  

 (Hamlet - Act II, Scene II). 

 



 
 
 
 

Abstract 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka attityder och förhållningssätt hos en grupp lärarstude-
rande till hur Internet används för undervisning och som verktyg i det framtida arbetslivet. 
Resultatet visar att inställningen inte är en odelat positiv till detta vilket går att tolka på olika 
sätt. Datorvanan hos de blivande lärarna varierar kraftigt från nybörjarnivå till mycket van 
användare. Källkritik är något som tas upp av samtliga blivande lärare som viktigt att tänka 
på, liksom etiska frågor. Essensen av undersökningen visar på en osäkerhet hos blivande lära-
re inför hur innehållet på Internet kan användas i undervisningen. 

The purpose of this thesis was to investigate attitudes of a group of student teachers on 
how to use Internet in teaching as a tool in their future work. Results that indicate that the 
student teachers attitudes were not positive in favour of the use of Internet Computer literacy 
among the group of student teachers ranged from beginners to advanced users. The student 
teachers mentioned a critical attitude towards internet sources as well as ethical issues to be of 
importance when working with internet in the classroom. The essence of this research is 
pointing at an uncertainty in student teachers, with how to use Internet as a tool in their future 
work. 
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 ”Pedagogiken är viktigast! Den sanningen kläcktes av lättjan och dumheten för 
att komma åt den förhatliga kunskapen”  
Jan Berglin, Serietidningen Larsson Nr 8 2003 

 
Förutom i skolan, har lärandet i alla tider skett i olika kontext genom lärlingsskap inom olika yr-
ken eller genom praktisk handledning i hemmet. Utbildning var något som man kunde bli klar 
med och man talade om att studier kunde avslutas. Efter avslutad yrkesutbildning bestod livet av 
att tillämpa sina kunskaper inom ett tydligt definierat yrke tills det var dags för pension. Sociali-
seringen har skett genom att en handledare eller lärare med större erfarenhet än individen har 
väglett denne till nya kunskaper.  

Idag i början av 2000 talet är vi inte lika påverkade av vare sig jordbruks- eller industri-
samhällets krav. Istället finns det krav på kunskaper och kompetens för yrken som inte existerade 
för bara tio år sedan och hjulen fortsätter att snurra. Som exempel var det för bara några år sedan 
en merit om en person som sökte nytt jobb kunde ”data”. Idag är det ett formellt och ibland un-
derförstått krav. De nya kompetenskraven från arbetslivet innebär att individen måste ha en för-
måga att fortlöpande skaffa sig de kunskaper och den kompetens som behövs redan i skolåldern 
oavsett om det sker genom undervisningen i skolan eller genom att använda datorn själva och 
tillsammans med kompisar på fritiden. Individen bör ändå kunna ställa krav på att de existerande 
undervisningssystemen erbjuder henne möjlighet att lära sig hantera de moderna hjälpmedel som 
finns för informationssökning, exempelvis Internet, under skoltid. Härigenom får eleven ytterli-
gare ett verktyg i sin arsenal som hjälper henne att hitta aktuell information, för att hålla kunska-
per vid liv och funktionella kompetenser inom ett bäst före datum.   

Något som är lätt att glömma i sammanhanget är att Internet som teknik och företeelse i ett 
historiskt perspektiv bara funnits under en kortare period. I slutet av 1992 fanns det 26 registrera-
de webbplatser, vilka dessutom var textbaserade. Den första webbläsaren som kunde hantera bil-
der hette Mosaic och lanserades 1993. Idag drygt tio år senare kan hemsidor räknas i miljoner. 
För beskrivning av det jag väljer att använda som definition på Internet, se Bilaga 2. Hela Internet 
har utvecklats under bara en del av en mansålder till det vi ser idag. Ändå har det redan kraftigt 
förändrat sättet som världen fungerar på. Med detta i åtanke är det inte alls konstigt om det finns 
brister i kunskaper. Det är heller inte självklart att samtliga lärare i fält känner förtrogenhet med 
att nyttja Internet i någon bredare bemärkelse till annat än som ett uppslagsverk med tveksamt 
värde. Det är till och med tveksamt om dessa lärare ser Internet som något annat än rekreation 
och tidsfördriv. Eleverna som kommer till skolan däremot är uppväxta med Internet, och använ-
der det för både nöje och kommunikation.  

Eleverna kan bli frustrerade om de upplever att läraren inte förstår, eller delar deras syn på 
Internets värde för deras vardag. Det kan också vara så att eleverna inte ens reflekterar över sitt 
kunnande, utan ser det som något av ringa värde för skoländamål. Vi står idag inför en utmaning 
där attityder ställs mot varandra och vad som är nyttig kunskap kan komma att omvärderas. Lä-
rarnas attityder till datorer generellt och Internet i synnerhet kommer att påverka hur dessa kun-
skaper skulle kunna används i undervisningen.  

 
Traditionella roller ställs på kant när läraren inte har alla svaren och eleven ibland blir lärare och 
även själva artefakterna kan idag ta en instruerande roll. Den nya tekniken erbjuder stora möjlig-
heter men skapar också nya frågor och dilemman. Därför ser jag det som spännande att undersö-
ka vilken attityd blivande lärare har till Internet som redskap i undervisningen. Jag inleder upp-
satsen med att i bakgrunden ta upp frågan om vad en attityd är för något och diskutera lite kring 
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begreppet kunskap och kompetens. Jag skriver också om vad styrdokumenten för skolan tar upp 
om skolans ansvar 

1 Bakgrund 

1.1 Attityder 

Definitionsmässigt är attityder en positiv eller negativ utvärdering av människor, händelser, före-
teelser, objekt eller åsikter. Attityderna är strukturerade förväntningar eller förutfattade meningar. 
Det är en reaktion mot något som antingen får oss positivt eller negativt inställda. Attityder bildas 
och överförs till oss via interaktion med vår sociala omgivning. Normalt fungerar attityder som 
stöd och hjälp i vardagen, men de kan också på ett negativt sätt få oss att bortse från viktiga för-
hållanden i omgivningen. Ju starkare attityder vi har desto mer tillgängliga är de för oss. Ju mer 
tillgängliga de är desto mer påverkar de vårt beteende.  

Viljan att lära är en attityd för att bygga kunskap – attityder hos både lärare och elever till 
kunskap generellt, och verktygen till att nå kunskapen är avgörande för hur väl uppgifter kan an-
passas till individen. Attityder består av känslomässiga reaktioner, vilket beteende de leder till 
samt vilka tankar man har i en fråga. Förenklat kan man säga att attityder består av både känslor 
och fakta. Värdet av attityder är att de hjälper oss att förklara världen omkring oss. Attityderna 
hjälper oss att skydda oss eller undvika bestraffningar och få belöningar samt bidrar till att tala 
om vem ”jag” är, och vad ”jag” står för. Attityder finns både hos sändaren och mottagaren, det 
vill säga hos läraren och eleven. Lärarens attityd till ett ämne, eller ett verktyg påverkar hur ele-
ven uppfattar en fråga.(Holyoak mfl., 1996). 

1.2 Kunskap och kompetens 

1.2.1 Lära för livet 

Attityden till att kunna interagera med Internet kan ses från olika perspektiv. Vi kan se det ur ett 
perspektiv där värdet av interaktionen är den fakta som går att hitta för att lösa en specifik upp-
gift. Vi kan också se interaktionen ur ett metaperspektiv där det inte är själva informationen i sig, 
utan förmågan att hantera verktygen för att komma åt informationen som är det primära. För en 
del personer är det informationen som finns på nätet som är det intressanta, för andra är det själva 
interaktionen med verktygen att komma åt informationen. Även om denna uppsats kommer att 
handla om attityden till Internet hos elever som utbildar sig till lärare inleder jag därför med ett 
avsnitt omkring fakta, kunskap och kompetens i generella termer.  

Det är inte längre en självklarhet att man blir ”klar” med en utbildning. Samhället och ar-
betslivet förändras snabbt och det medför att förmågan att kunna tillgodogöra sig nya kunskaper 
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är en förutsättning för att vara attraktiv för yrkeslivet. Jag skrev i inledningen om att det idag är 
mer eller mindre ett underförstått krav att den arbetssökande kan ”data” när de kommer ut i ar-
betslivet, detta gäller även blivande lärare. Samtidigt måste en blivande lärare ha en positiv atti-
tyd till att utveckla sin egen kompetens i att använda datorn och Internet i undervisningen både 
avseende egna färdigheter och metoder för att använda IKT för att stödja elevers kunskapsutveck-
ling. En lärare är inte heller klar med sin utbildning efter universitetet. Utmaningen för en lärare 
ligger på flera plan. Det krävs av läraren att denne själv har en hanterbar mängd av faktakunska-
per som behövs för att kunna undervisa andra till förståelse, och metakunskaperna om verktygen 
för att kunna hålla faktakunskaperna färska. Lika viktig är ödmjukheten och förståelsen att ele-
verna som de blivande lärarna kommer att möta i skolan kanske redan har en högre färdighet i att 
hantera verktygen. Läraren måste hantera vetskapen, att även om vissa elevers metakunskaper 
kan vara överlägsna, är sannolikt variationen elever emellan stor i detta avseende. Läraren har en 
bredare erfarenhet, och därmed också ett större djup. Därför bär läraren också ansvaret för att lära 
eleven att hantera sina färdigheter och kritiskt granska informationen som eleven kommer åt på 
ett bra sätt. Att handskas med verktygen för informationsåtkomst är en del, men minst lika viktigt 
i fråga om kunskaper, är att arbeta med etik och moralfrågor, och hur dessa hanteras.  

I de flesta fall uppfattas lärande som något enbart positivt. Men kunskap förknippas även 
med makt. Den som inte har kunskap blir beroende av den som har kunskap. I skolans värld är 
det läraren som traditionellt har en djupare och bredare kunskap än eleven, därmed har skolan en 
formell makt där skolkuratorn, rektorn läraren och andra förvaltar och portionerar ut information 
till eleverna enligt läroplanen, och lärarens egen planering. 

I detta exempel är eleven beroende av läraren, även om jag inte menar att läraren för den 
skull har monopol på vare sig information eller kunskapandet. Eleven måste ändå inrätta sig efter 
det regelsystem som skolan tillhandahåller för att få sina betyg och bli godkänd (Säljö, 2002). 

I vårt komplexa samhälle har kunskapen ett marknadsvärde, samtidigt som det skapar ett 
innanför och utanförskap. Olika yrkesgrupper har utvecklat språk som fungerar i deras vardagliga 
arbete, men som samtidigt skiljer mellan de som tillhör gruppen och de som inte räknas in. Makt-
aspekten av lärandet tappas i allmänhet bort i psykologiska och pedagogiska sammanhang. Enligt 
Säljö (2002) är det väsentligt att man inser att det är vissa sätt att uppfatta och förstå omvärlden 
som blir giltiga, och som ges en hög status exempelvis i skolan. Formaliserat lärande ett medel att 
skaffa sig kunskaper, och kvalificera sig för högre utbildning och andra sociala privilegier (Säljö, 
2002). 
Om kunskaper har ett marknadsvärde kan det vara intressant att fråga sig vad kunskaper är för 
något? Begreppet kunskap kan dels definieras såsom empirisk kännedom om en viss information 
(Lindh, 2001). Eller ur ett sociokulturellt perspektiv såsom erfarenheter av att praktiskt lösa pro-
blem vilka bidrar i förlängningen till tilltagande grad av abstraktion. Kunskap är kännedom som 
bildats av tidigare erfarenheter, och kan således användas för att lösa problem i framtiden. (Säljö, 
2002). Sven-Eric Liedman (2001) å andra sidan skriver att den som hävdar att kunskaper är en 
färskvara inte har reflekterat över begreppet riktigt ordentligt. Istället ser de kunskapen i princip 
liktydigt med information. Liedman använder begreppet rotkunskaper om sådant som inte föränd-
ras över en natt, exempelvis våra fyra räknesätt som funnits i flera tusen år. Rotkunskaperna ger 
varje kunskapsmassa ett inre sammanhang, även om också rotkunskaper kan förändras när nya 
rön blir vedertagna. Kanske kan vi se hanteringen av verktyg för informationssökning som rot-
kunskaper som inte kommer att ändras lika snabbt som den information som vi kommer åt. I 
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praktiken innebär detta att synen på kunskap, på vad skolan skall lära, förskjuts från det ämnes-
specifika till individers lärandepotential. Skolverket (1999) styrker detta, och skriver att ämnes-
specifika kunskaper måste kompletteras med lust att lära, självförtroende, förmåga att behärska 
förändring och att känna sig trygg i osäkerheten. Samtidigt måste individen kunna läsa, skriva 
och räkna. Har inte individen de grundläggande verktygen, kan inte det livslånga lärandet realise-
ras. Till dessa verktyg hör sannolikt också förmågan att kommunicera på olika språk och att kun-
na använda informations- och kommunikationsteknologi.  

1.2.2 Kunskap och kompetens  

I arbetslivet används begreppet eller ordet kompetens oftare än kunskap, även om bägge begrep-
pen förekommer och ibland likställs. Kunskap är däremot inte synonymt med kompetens. Svens-
ka Akademiens Ordbok (SAOB) skriver; att ha kunskap är att veta något om något. Man talar 
ibland om kodifierad kunskap och avser då information såsom böcker. Kompetens enligt SAOB 
däremot används ofta om färdigheter, där att inneha kompetens är egenskapen att ha tillräcklig 
(erforderlig) skicklighet, kvalifikationer, duglighet, befogenhet eller behörighet för att genomföra 
en uppgift. Begreppet kompetens kan användas för att beskriva en handlingsförmåga i relation till 
en viss uppgift, situation eller arbete där olika kunskaper tillämpas. Liedman (2001) skriver om 
klokheten, och menar att det är en egenskap som förutsätter ofta precisa och mångskiftande insik-
ter; Klokheten enligt honom kräver kännedom om sakförhållanden men också en förståelse för 
komplexa och oförutsägbara processer och mänskliga reaktioner. Liedeman sätter etiketten klok-
het på beskrivningen av en sammansatt kompetens, som inte endast består av en enstaka kunskap. 

Den individuella handlingsförmågan kan avse förmågan att tillämpa empiriska kunskaper, 
intellektuella, manuella och sociala färdigheter, liksom även attityder och personlighet hos indi-
viden  

En modell som beskriver handlingsförmågan, den funktionella kompetensen, finner jag i 
form av ”kompetensblomman” som beskrivits av Annika Lundmark i boken Utbildning i arbets-
livet (Lundmark, 1998).  
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1. Praktisk 
kompetens

2. Strategisk 
kompetens

5. Funktionell 
kompetens

3. Personlig 
kompetens/
förhållningssätt

4. Social 
kompetens

 
Figur 1: Kompetensblomman som visar att en funktionell kompetens byggs upp av flera olika kompetenser. 

 
I denna modell har Lundmark beskrivit en funktionell kompetens bestående av flera delkompe-
tenser - Blommans kronblad bildar delarna (1-4) som bygger upp den funktionella kompetensen 
som symboliseras av blommans knapp (5). Varje delkompetens i sin tur består av en mängd kun-
skaper, och bygger tillsammans upp den funktionella kompetensen som är den faktiska hand-
lingsförmågan i en given situation 

Själva grundbulten i den beskrivna modellen är att handlingsberedskapen, eller den funk-
tionella kompetensen (5 i figuren) inte är en isolerad förmåga, utan ett sammansatt begrepp bestå-
ende av flera delar. Delarna är enligt Lundmark: 

1. I yrkeskompetensen, eller den praktiska kompetensen inryms teorikunskaper och att känna 
till principer och metoder för att lösa problem. Här ryms regler som vi måste följa och 
kännedomen om vilka redskap och hjälpmedel man kan använda sig av för att lösa pro-
blem. 

2. I den strategiska kompetensen ingår att vi ska kunna hantera och använda oss av de prak-
tiska kunskaperna som inrymdes i den praktiska kompetens bladet. Här finns också för-
mågan att formulera och följa målbilder och att hantera långsiktig planering. 

3. I den personliga kompetensen finns etik och moraluppfattningar. Här finns även abstrakta 
saker som personliga egenskaper, servicevilja och attityder av olika slag men också moti-
vation.  

4. Den sociala kompetensen är tätt sammanlänkad med den personliga kompetensen. Här 
finns samarbetsförmågan, förmågan att lyssna på andra, förmågan att anpassa sig till olika 
situationer eller pragmatisk förmåga. Men den sociala kompetensen inrymmer även för-
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mågan att avläsa kulturella skillnader och nyanser i samtal och att kunna utnyttja sin per-
sonlighet i dessa situationer.  

 

1.2.3 Att bygga kompetenser 

Föränderlighet, kunskapen som färskvara 

Formell utbildning, t.ex. ett lärande som organiseras inom en skola eller annan institution har en 
början och ett slut. Samtidigt har man sedan 90-talet fört fram ett vidare synsätt på lärande och 
utbildning. Att lära för livet är en gammal slogan. Den myntades i en tid då utbildning var någon-
ting man blev klar med och man betraktade yrkesval som livsval. Men i en snabbt föränderlig 
värld där information och kunskap kan förväntas få allt kortare varaktighet blir förmågan att re-
flektera över det egna kunnandet strategiskt viktig, för att använda en postmodernistisk term kan 
man kanske säga att kunskap är diskursiv. Att lära för livet får en annan betydelse i dagens värld. 
Läraren kan initiera ett reflekterande och analyserande förhållningssätt bland eleverna men dessa 
(förhållningssätt) bör ingå i elevens egen repertoar. 

Stigmar (2002) för ett resonemang om kunskapers varaktighet och förändring. Fakta som 
ständigt förändras kan inte stå kvar länge på hyllan, den har en kort shelf life. Eftersom skolan ska 
förbereda eleverna inför framtidens samhälle kan undervisningen inte längre i första hand fokuse-
ras på att förmedla kunskap enligt honom. Istället bör klargöras hur viktigt det är att eleverna lär 
sig processen att skaffa sig ny kunskap, att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande, och 
istället flytta fokus från vad (innehållet) till hur (processen) vid inlärningen. Lärarens uppgift är 
inte enbart att föra över information utan att hjälpa eleven att organisera sin kunskap så att de har 
en möjlighet att utveckla en mer allmänt användbar och meningsskapande förståelse. När motta-
gandet av information istället för överförandet fokuseras i inlärningsprocessen, tydliggörs den 
studerandes ansvar. Den studerande är den som bär det huvudsakliga ansvaret för kunskapandet, 
inte läraren. Samtidigt som detsamma även gäller för lärarens egna livslånga lärande. Det är lätt 
att säga, men även om det verkar självklart att skolans uppgift är att förse eleven med en reperto-
ar av kunskaper och verktygen att skaffa sig nya, är det upp till eleven att faktiskt tillgodogöra sig 
möjligheterna. Av avgörande betydelse är uppgiftens meningsfullhet för, och motivationen hos 
eleven (Stigmar, 2002). 
 

1.2.4 Motivationens betydelse 

Ju mer en uppgift är anpassad efter individens sätt att lära desto större tillfredsställelse och 
större motivation skapar den, och inlärningen blir mer gynnsam. (Lundmark, 1998) 

Som beskrevs i föregående kapitel är kompetensbyggandet en process där olika kunskaper 
sätts samman till färdigheter, och bygger upp en funktionell kompetens. Lundmark (1998) skriver 
att människor tilltalas av olika förfaringssätt och är olika mottagliga och effektiva i olika stadier 
av sin utveckling.  



 

12 
 

 
 
 

Lundmark ger en kort beskrivning i termer om vilken typ av upplevelser som föredras av en 
person som tillämpar dessa olika lärstilar. En person som betonar konkreta erfarenheter värdesät-
ter upplevelseinriktade övningar såsom rollspel, praktikfall etc. En person som betonar reflekte-
rande observationer uppskattar föreläsningar, demonstrationer. En person som betonar abstrakt 
tänkande lär sig ofta genom att teoretisera, analysera och lösa problem medan en person som fö-
redrar aktivt experimenterande föredrar övningar av olika slag. Och även om lärstilar inte är sta-
tiska, då en individ kan anpassa sin lärstil efter metod för undervisning eller examinationsform 
går de att länka samman med de olika motivationsfaktorer som beskrivs under kapitlet motivatio-
nens betydelse (Lundmark, 1998). 
 
Anders Persson (1994) introducerar i boken skola och makt begreppet utbildningsberoende (vil-
ket han ger en positiv innebörd). I sammanhanget har detta betydelsen; när eleven upplever un-
dervisningsinnehållet som nyttigt och nödvändigt för den egna karriären uppfattas den inte som 
ett tvång. Han relaterar innehållet i undervisningen till arbetsmarknadens krav i termer som hu-
mankapital och kvalifikationer och diskuterar möjligheten att utbildningsberoendet går att skapa 
när eleven uppfattar utbildningen som något som är nyttigt eller nödvändigt.  

Persson talar om självmotiverande innehåll, med andra ord om ett innehåll som kan ge en 
känsla av tillfredsställelse, eller är direkt tillämpbar på det man håller på att göra. 

Han använder även begreppet instrumentellt motiverat undervisningsinnehåll vilket han be-
skriver som något som krävs för att uppnå ett delmål. Delmålet kan vara betyg eller meriter.  
Persson diskuterar begreppen kunskap och utbildning, och betonar att dessa begrepp inte är lik-
ställda. Han kritiserar skolan för att ibland betona utbildning på bekostnad av kunskap. I sam-
manhanget är det på sin plats att nämna att det finns olika teorier kring vad om skapar en vilja att 
lära. Förutom kompetensmotivet talar den sociokulturella skolan om ömsesidighetsmotivet eller 
strävan att nå ett gemensamt mål tillsammans med andra och även nyfikenhetsmotivet eller män-
niskans naturliga nyfikenhet (Säljö, 1999). 

I boken leva.online tar Sherry Turkle (1997) ett annat grepp om vad som motiverar en 
människan att lära sig, relaterat till datorn som redskap. Hon menar att man ofta associerar da-
torns fängslande kraft i termer om drogberoende och hon påpekar att det är slående att ordet an-
vändare (eng: user) associeras främst med datorer och droger. Turkle tar upp att olika individer 
tilltalas av olika möjligheter/aspekter med datorn, och att termen förförelse (eng: seduction) kun-
de vara lämpligare än beroende för att beskriva vissa personers dragningskraft till tekniken. Turk-
le studerar i sin forskning datorspelandet där hon jämför datorn med att vara en förlängning av 
hjärnans konstruktion av tankar. Hennes forskning har visat att spelare lär sig efter ett tag att spe-
len fungerar ungefär på samma sätt – oberoende av hur miljön skiftar. Detta är en ”socialisering 
in i simuleringskulturen”. Spelare besegrade programmen när de klurat ut reglerna bakom mikro-
världen i det första spelet de bemästrade. Turkle beskriver bland annat en observation med en 
trettonårig pojke som heter Tim. Tim spelar ett datorspel som heter Sim Life. Turkle noterar att 
Tim inte läser någon regelbok för att spela, utan som Tim utrycker det själv; ”för att lära sig att 
spela, måste man spela för att lära sig”. Detta bekräftas i viss mån av speltillverkarna själva. Till 
exempel Will Wrigh, som utvecklat spelet Sim City sa att spelandet är processen genom vilket 
man förstår hur modellen fungerar (Turkle, 1997). 

Roger Caillois (Caillois i Linderoth 2002) har forskat om spelande, och motivationsfaktorer 
i samband med spel. Han menar att spel/lekar kan klassificeras utifrån vilka attityder som är do-
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minerande hos deltagaren. Enligt Caillois modell kan de allra flesta spel präglas av en av fyra 
olika motivationsfaktorer eller förhållningssätt hos spelaren. Aktiviteten är blandningar av kon-
kurrens (Agôn), slump (Alea), simulering/låtsas (Mimicry) och extas (illinx). Olika personer till-
talas av olika incitament för en aktivitet, enskilda lekar och spel utgör en blandning av de ovan-
stående förhållningssätten där en attityd ofta är dominerande. Även om Callois fokuserat sin 
forskning på spelandet är det främst hans tankar om motivation som jag finner intressant i detta 
sammanhang. Skälet till att ta upp Caillois begreppsapparat är för att belysa att det inte går att dra 
alla människor över en kam och säga att samtliga motiveras på samma sätt.  

1.3 Styrdokument och pedagogikens roll 

En given roll för pedagogiken bör vara att ge ett ramverk för att bygga kompetenser hos indivi-
den genom att utnyttja positiva attityder till inlärningen och anpassa inlärningssituationen däref-
ter. Beroende på ålder och vilken nivå eleverna befinner sig på läggs tonvikten på olika saker. 
LPO 94 lägger tonvikten på att den obligatoriska skolgången ska förbereda eleverna för att välja 
fortsatt utbildning. Vidare tar den upp att arbetssättet ska utveckla samverkan med skolor och 
arbetslivet utanför skolan så att eleverna får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av 
fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Skolverket skriver i LPO94 att eleverna skall kunna orien-
tera 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 (LPO94: Skolverket, 2002). 

LPF94 lägger fokus på de frivilliga skolformernas ansvar att förbereda elever för arbetsli-
vet. Exempelvis anger LPF94 under rubriken Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolfor-
merna att genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i 
arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav 
på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta 
initiativ och ansvar och att arbeta och lösa problem både självständigt och tillsammans med 
andra. Skolan skall vidare utveckla elevernas kommunikativa och sociala kompetens samt upp-
märksamma hälso- och livsstilsfrågor. 

Vidare tar LPF94 upp att etiska aspekter är av betydelse för många frågor som behandlas i 
skolan, och därför ska dessa också behandlas i skolan.  

Gemensamt för båda dessa styrdokument är att de tar upp förändringar, och att eleverna ska 
förberedas att kunna hantera dessa genom sin skolgång (LPF94: Skolverket, 2002). 

Skolverket ger i sin styrning en tydlig signal till att lärare ska utveckla elevernas förmåga 
att handskas med stora mängder information, och även utveckla deras förmåga att kritiskt granska 
denna, Skolverket skriver även om andra värderingar, såsom självständighet och att utveckla 
kommunikativa och sociala kompetenser.  

I framtiden kommer roller och relationer (i skolan) att förändras och vi kommer att se en 
uppluckring av lärandets koppling till tiden och rummet. Skolans förmedlande roll av kunskaper 
håller på att luckras upp, men att värderingar och etisk kunskap är en viktig del även i framtiden.. 
Förmedlingspedagogiken och utlärning är ett förlegat synsätt då det är hos individen som lärandet 
sker och man bör tänka mer i termer som inlärning Rask (2002). Även inom arbetslivet pågår 
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denna förändring, i Det livslånga och livsvida lärandet skriver Skolverket. (1999) om att hierar-
kiska modeller monteras ner för att lämna utrymme åt plattare organisationer där kompetenskra-
ven på varje enskild medarbetare stiger och att kunskapsexplosionen och den teknologiska ut-
vecklingen innebär att individerna inte en gång för alla kan inhämta den kompetens som behövs 
för yrkeslivet. Det innebär för skolans värld, att det offentliga utbildningsmonopolet håller på att 
upphöra och ersättas av en mångfald av lärmiljöer, aktörer och huvudmän. Det livslånga lärandet 
kan rent av sägas ifrågasätta det formella systemets monopol på utbildning, och skolplikten är 
inte längre självklar. Skolplikt kanske måste ersättas av lärplikt. 

1.4 E-Learning och Pedagogiken 

Med varje tidsålder följer nya termer. Under slutet av 1990 talet och början av 2000 talet har det 
varit populärt att lägga till prefixet ”e-” till allt som går att härleda till datorer. Därför är det inte 
överraskande att detta även går att använda i samband med inlärning.  

E-learning kan definieras på ett antal olika sätt. Det finns ett antal termer med liknande be-
tydelse, och dessutom används begreppet olika av olika människor och i olika sammanhang. 
Termen lär enligt Lennart Svensson och Carina Åberg (2001) komma från USA, där den började 
användas någon gång på -80 talet. Under 1990 talet karakteriseras termen av stora företag som 
Cisco såsom Internet enabled learning. Oftast används begreppet utan översättning. Generellt 
betyder versalen E Elektronisk. Tidigare användes flertalet begrepp vilka syftade på kombinatio-
nen teknik och lärande. I olika sammanhang idag kallas E-learning även för interaktivt lärande, 
interaktiv utbildning, elektroniskt lärande, datorbaserad utbildning etc. (Svensson & Åberg, 
2001). 

E-Learning ställer nya krav på pedagogiken och läraren. Enligt Svensson & Åberg (2001) 
är det ett faktum att mycket av det material (exempelvis olika typer av utbildningsprogram) som 
skapas för undervisning och distribueras via Internet eller på CD-ROM är skapat av utvecklare 
och tekniker som helt saknar pedagogisk utbildning och erfarenhet. Samtidigt kan det på för-
packningarna eller i marknadsföringen stå skrivet att materialet har en pedagogisk grund. 

Enligt Alexandesson och Limberg (2004) står det klart att då ett undervisningsinnehåll 
överförs via IKT till eleven, skapas nya och ännu inte helt kända läroprocesser än då pedagog och 
elever samverkar. Interaktionen med datorn ger ungdomarna skilda möjligheter att söka sig fram i 
datormiljön och därmed påverka både själva lärprocessen och det de kommer att lära sig.  
Alexandersson och Limberg refererar till forskning på området, och menar att mötet med IKT 
påverkas starkt av pedagogens hållning till informationssökning och dennes inställning till vad 
det är eleverna förväntas lära sig. De tar upp problembilden att elever använder information som 
de hittar på Internet för inlämningsuppgifter på det sättet att de klipper och klistrar för att skapa 
sina egna redovisningar. Eleverna använder Internet som en lärobok och tenderar att söka efter 
”det rätta svaret”. Gymnasister uppfattar forskning i skolan som att skriva en grammatiskt korrekt 
rapport.   
Vidare finns det enligt Alexandersson och Limberg både forskning och erfarenheter som visar att 
högpresterande elever klarar självständig informationssökning och informationsanvändning bra. 
De ”svaga” eleverna, de som behöver mycket stöd, förlorar. Detta bekräftas även av skolverket 
(1999) som skriver att individens ökade ansvar för det egna lärandeprojektet kan innebära att 
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social bakgrund slår igenom mer markant, med ökade skillnader mellan olika individer och grup-
per av individer som konsekvens. Och att skillnader i lägre åldrar växer under skoltiden, snarare 
än att jämnas ut. 

Stigmar (2002) skriver om detta i en rapport från skolverket (Skolverket, 1999a), där lärare 
understryker att det både kunde ta lång tid, och vara svårt att hitta relevant information på Inter-
net. Därför anger flera av lärarna att Internet är ett komplement till böcker, CD-Rom osv. 

Om lärarens inställning till Internet är den som beskrivs ovan blir det lätt att Internet endast 
används som ett uppslagsverk och elevernas motivation till att lösa sina uppgifter blir instrumen-
tellt (Persson, 1994). För en internationell jämförelse av lärares attityder att använda Internet i 
undervisningen, se bilaga 2.  

Stigmar bekräftar att elever som han studerat använder Internet mekaniskt, de är mer inrik-
tade på att färdigställa uppgifter än att utveckla förståelse. Hans studier av gymnasieelevers in-
formationssökning på Internet visar att det oftast varit frågan om att klara uppgiften som varit i 
fokus, snarare än att ta till sig informationen och att ett sådant reproducerande studerandebeteen-
de traditionellt har premierats i skolundervisningen (Stigmar, 2002). 

De elever som han studerat har varit benägna att redovisa obearbetad information som de 
samlat från Internet – om informationen hänger ihop har eleverna inte resonerat kring. Flera av 
eleverna som studerats visade sig ha en instrumentell syn på utbildning. För dessa elever gällde 
att få ett så bra provresultat och betyg som möjligt. Elever på yrkesförberedande utbildningar har 
svårare än de på studieförberedande utbildningar att resonera kring hur de ska närma sig en upp-
gift, eller skilja ut de viktgare delarna av en uppgift, vilket kan få konsekvenser i ett samhälle 
som bygger på ett flexibelt lärande i en snabbt föränderlig värld med stora informationsflöden. 

Detta bekräftas i Alexandersson och Limbergs (2004) observation att det ofta handlar för 
eleven att med minsta insats producera ett resultat som läraren godkänner.  

1.5 Internet och etiken 

Utöver Internet som en del av ett informationsnätverk, och kanal för kommunikation, ställs peda-
gogen inför etiska frågeställningar omkring vad eleverna kan möta på ”nätet”. För ett helhetsbe-
grepp, kan termen kunskapsnätverk också användas om informationsnätverk för att täcka in ny-
hetsgrupper och diskussionsforum där forskare och allmänhet svarar på varandras frågor, och 
utbyter information. Att det inte alltid med säkerhet går att avgöra vem som bidragit med en viss 
information gör det viktigt att ställa frågan vilka källor som är tillförlitliga och vad det egentligen 
är som förmedlas på Internet? Kunskapsnätverken är även en kanal för att ta del av, eller förmed-
la, attityder. Medvetenheten att så är fallet kan leda till en konstruktiv dialog och erbjuda ett till-
fälle till samtal om etik och moral med eleven. Det är viktigt att inte trivialisera frågor om etik 
och information som skaffats genom Informationsnätverk och det ska inte automatiskt accepteras 
som fakta. Det primära ansvaret för barns och ungdomars fostran när det gäller värderingsfrågor 
ligger hos föräldrarna. Däremot har den svenska skolan ett tydligt formulerat uppdrag att stödja 
föräldrarna i denna uppgift. Exempelvis formulerar Läroplanen att verksamheten i skolan skall 
utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar (Alexandersson och 
Limberg, 2004). Rask skriver att skolan ska vara neutral i livsåskådningsfrågor och ideologier av 
t.ex. religiös och politisk art, men att även om skolan ska vara livsåskådningsneutral är det inte 
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detsamma som att vara värdeneutral. Enkelt utryckt ska skolan verka för en humanistisk männi-
skosyn. När världen kryper så nära inpå genom tillgängligheten av information genom kunskaps-
nätverken, är detta kanske en av skolans viktigaste uppdrag, att socialisera eleven till en humanis-
tisk människosyn, och demokratiska värderingar (Rask, 2002). 

1.6 Undervisning i Internetanvändning för Lärarstuderande 

Då denna uppsats sammanställs har lärarutbildningen på universitetet i Luleå försökt olika 
modeller för att erbjuda undervisning i datoranvändande till lärarstuderande. Under VT2005 när 
intervjuerna i denna uppsats genomfördes, fanns två obligatoriska kursmoment som handlade om 
att utveckla datorkunskaper hos de lärarstuderande under den pågående ”utbildningskullen”.  

Obligatoriska moment som ingick var 1p Informations, och Kommunikationsteknik från 
början av lärarutbildningen och som en del i det allmänna utbildningsområdet. I praktiken inne-
bär detta 2st så kallade baslabb (som byggde på fortsatt användande av verktygen i de olika kur-
serna), samt föreläsningar som var utspridda över första delen av lärarutbildningen. Poängen blev 
registrerad först efter att samtliga moment var avklarade.  

Under HT 2005, och VT 2006 fanns det möjlighet för studerande för lärarstudenten att läsa 
en 20 p kurs IKT och lärande med fokus på datoranvändning. Utbildningen gick ut på att i pro-
jektform utveckla användandet av datorn i skolan genom att utföra projekten tillsammans med en 
klass i skolorna. Kursen gick första gången på halvfart under hösten, och helfart under vårtermi-
nen 2006. Utbildningen planerades i samråd med institutionerna för utbildningsvetenskap och 
IES på universitetet i Luleå. På grund av för lågt underlag (få sökande) kommer kursen inte att 
ges i fortsättningen. 

Idag HT 2006 diskuteras andra modeller för att integrera datorundervisningen i utbildning-
en där undervisningen inte ges som separata kurser. Lärarstuderande får naturligtvis söka de ren-
odlade utbildningar inom multimediaproduktion och datorvetenskap som ges av universitetet, 
däremot är dessa kurser inte riktade till blivande lärare, och innehåller därför troligtvis inte så 
många moment som anknyter till pedagogik eller didaktik. Eleverna måste göra det aktiva valet 
att söka upp dessa kurser och själva koppla innehållet till hur det kan användas i undervisnings-
syfte. 

Formatet för IKT undervisningen för blivande lärare har ändrats under 2005/2006. under 
HT 2006 erbjuds en utbildning för lärarstuderande med inriktning på digital video i undervis-
ningen. Denna kurs går ut på att gestalta en process kopplad till grupputveckling eller litteratur 
med rörliga bilder, och därefter examineras eleverna i redovisningsform.  

Datorundervisningen sker mer integrerat i övriga kurser, och eleverna arbetar med Internet, 
och presentationsprogram som PowerPoint i kurserna. (Per Lind, kursansvarig för IKT och läran-
de vid LTU, Byråsekreterare Utbildningsvetenskap vid LTU, personlig kommunikation; april 
2005 och september 2006). 
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1.7 Sammanfattning av bakgrund 

Annika Lundmark (2002) skrev om kompetensblomman, och de olika kompetenserna som bygg-
de upp den funktionella kompetensen; den praktiska med teorikunskap, den strategiska, för att 
tillvarata på teorin, långsiktig planering och för att skapa målbilder, den personliga för etik och 
moralfrågor och den sociala för empati och samarbetsförmåga. Kompetenserna bygger tillsam-
mans upp handlingsförmågan hos en person. Fokus ligger inte på faktakunskaperna i sig. Kompe-
tenserna kan utvecklas på olika sätt och sker ofta i samarbete med andra. Människan motiveras på 
olika sätt att utveckla sina kunskaper, och detta kan ske instrumentalt för att nå ett delmål, eller 
genom ett självmotiverande innehåll som väcker individens eget intresse till inlärning. Ju mer 
anpassad en uppgift är till individens behov, och utvecklingsfas, desto mer gynnsam blir situatio-
nen för inlärning.  

Alexandersson och Limberg (2004), Stiegmar (2002), Svensson och Åberg (2001) mfl. 
skriver om att det är processen att skapa kunskap, inte produkten som är viktigast och även att det 
är eleven som är ansvarig för sitt kunskapande och i idealfallet ska innehållet vara självmotive-
rande eller instrumentellt motiverande för eleven. Alexandersson och Limberg skriver i sin tur att 
användandet av ITK skapar möjligheter till nya och ännu inte kända lärprocesser och menar att 
mötet med IKT påverkas starkt av pedagogens hållning till informationssökning och dennes in-
ställning till vad det är eleverna förväntas lära sig vilket också motiverar en djupare undersökning 
av attityder till Internet hos blivande lärare. 

För att fungera bra i en arbetssituation behöver en individ ha god funktionell kompetens för 
den uppgift hon arbetar med – Kunskap är en färskvara, om vi frånser från rotkunskaperna som 
Liedeman (2001) talar om, och dessutom är informationen som ligger till grund för empirisk kun-
skap diskursiv. Därför är det viktigt att eleven från skolan får med sig de verktyg som krävs för 
att bygga vidare på sina kunskaper och hålla dem uppdaterade. De yttre förutsättningarna för det-
ta skapas av politiska riktlinjer och satsningar. Mer utförligt om det politiska klimatet för IT i 
skolan kan läsas i Söderlund (2000). 

Kunskapsnätverken är en kanal för att ta del av, eller förmedla, attityder. Det betyder att 
elever som den blivande läraren möter (och läraren själv för den delen) hela tiden bombas med 
åsikter och fakta blandat med varande. Förmågan att klara av att navigera och sortera i informa-
tionen är oerhört viktig. Kanske är detta den viktigaste aspekten för en blivande lärare att kunna 
hantera på ett bra sätt? Tillgängligheten till ibland motsägelsefull information skapar tillfällen till 
samtal om etik och moral med eleven, och därför bör den blivande lärarens vara väl rustad med 
argument, och balanserade moraliska värderingar, och den personliga kompetens vara god när 
denne möter eleverna i skolan. I den personliga kompetensen inryms även motivation, och attity-
der. En god kännedom om egna attityder och motivationsfaktorer, liksom elevernas, skapar möj-
lighet att individanpassa undervisningen och hitta de mekanismer som motiverar individen ge-
nom att tillämpa den sociala kompetensen i kombination med den praktiska. Nästan lika viktig är 
den strategiska kompetensen, inom vilken inryms planering och att skapa målbilder. Skolverket 
ger i sin styrning uppdraget till skolan att lära elever att handskas med stora mängder information 
och att kritsikt granska densamma. Att skapa tillfällen för att utveckla den här typen av färdighe-
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ter kräver att läraren har god kunskap med att planera övningar vilka skapar tillfällen till reflek-
tion över information, samt stärker förståelsen för etikfrågor. I relation till kompetensblomman 
skulle det innebära att lärarens strategiska kompetens behöver stärkas. Bild 2 nedan, visar åter 
kompetensblomman och dess kronblad, med de olika kompetenserna. Utanför blomman har jag i 
punkter sammanfattat de delar som svarar mot frågor som jag belyst i bakgrunden, och som jag 
sammanfattat i detta kapitel. De punkter som jag markerat med fetare text, har jag funnit av extra 
stort intresse i den litteratur och forskning som jag studerat inför denna uppsats. 

1. Praktisk 
kompetens

2. Strategisk 
kompetens

5. 
Funktionell 
kompetens

3. Personlig 
kompetens/
förhållningssätt

4. Social 
kompetens

• Redskap för 

informationsinsamling och  

kunskapsbyggande

• Metoder

• Planering

• Skapa målbilder

• Hantera praktisk 

kompetens 

• Etik och 
moraluppfattningar

• Attityder

• Motivation

• Utnyttja personlig 

kompetens

• Individanpassa

 
Figur 2: Kompetensblomman med fokusområden  

 
De grundläggande verktygen, språk, läsa, skriva och räkna har högsta prioritet, men lika 

viktig är att läraren kan hantera etik och moralfrågor på ett tryggt sätt. Förmågan för läraren att 
formulera mål för eleverna, och planera undervisningen på ett sätt som erbjuder tillfällen till re-
flektion, samt stödjer byggandet av rotkunskaperna är för läraren verktyget att kunna använda 
Informationsnätverk, och den information som presenteras där på ett konstruktivt sätt. Eleven ska 
själv kunna hitta information, och bedöma dess värde, och skolan har ett ansvar att socialisera 
eleverna till en humanistisk människosyn vilken bygger på demokratiska värderingar och därför 
också förklara hur information ska hanteras. 
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2 Problemdiskussion 

Jag skrev inledningsvis, att det fanns en tid då man kunde bli klar med skolan och att livet 
efter det bestod av att tillämpa sina kunskaper inom ett tydligt definierat yrke tills det var dags för 
pension. Med den allt snabbare utvecklingen och globaliseringen som vi ser idag, är det sannolikt 
att de faktakunskaper man lämnar skolan med inte räcker livet ut. 

Därför är det enligt min mening viktigt att inte enbart fokusera på fakta i undervisningen, 
utan även på hur man utvecklar ny kunskap. Detta står inte i motsatsförhållande till att utveckla 
goda färdigheter i basämnen, utan som ett verktyg för att skapa ett självmotiverande klimat för 
eleven. 

Det är inte endast i arbetslivet som begreppet kompetens går att använda, jag anser att detta 
också är fullt tillämpbart i skolvärlden. Skillnaden mellan att använda begreppet kunskaper, jäm-
fört med kompetenser, är att man i det första fallet mer lägger tonvikten på kännedom om fakta, 
medan man i det senare lägger tonvikten på handlingsfärdighet. I en idealistisk värld, är det lära-
rens uppgift enligt detta synsätt att leda elever till att först skaffa sig kunskaper, och sedan genom 
stöttande och handledning hjälpa eleven att utveckla en förståelse för hur kunskaperna kan prak-
tiskt tillämpas för att bygga en självständig handlingsfärdighet.  

Min uppfattning är vidare att Internet ofta används som en ersättning för böcker och upp-
slagsverk i skolan. Frågan är om det sker någon reflektion hos läraren kring att använda ”nätet” 
som informationskanal mer generellt. Kanske används nätet endast till att hitta svar på konver-
genta frågor utan att närmare kritisk granskning för att uppfylla lärarens krav. 

Som jag skrivit i bakgrunden har lärarens inställning till IKT i undervisningen betydelse för 
elevernas uppfattning om hur den kan användas, och lärarens attityder kan påverka elevernas 
inställning på olika sätt. 

Jag vill undersöka attityder till Internet hos blivande lärare, samt vilka frågor som lärarstu-
derande i denna kontext tror kommer att vara de största utmaningarna de kommer att möta i sko-
lan.  

Oavsett vad som står i styrdokument, lokala skolplaner eller motsvarande, så tror jag att det 
är oundvikligt att lärarens egen syn på att använda Internet i undervisningen kommer att prägla 
hur eleverna kommer att få använda Internet i skolan. Om Internet ses som ett uppslagsverk, sna-
rare än som ett bredare verktyg finns det en risk att fokus mer kommer att ligga på faktainsamling 
och mekanisk reproduktion snarare än reflektion. 

Jag vill undersöka om det sker någon reflektion kring det egna kunnandet och själva an-
vändandet av verktygen för att interagera med Internet, samt om detta uppfattas som nyttig kun-
skap. 
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3 Syfte 

Att undersöka attityder hos en grupp lärarstuderande till hur Internet används för undervis-
ning och som verktyg i det framtida arbetslivet.  

4 Forskningsfrågor 

Den övergripande forskningsfrågan för undersökningen är vilken attityd lärarstuderande har 
till att använda Internet i undervisningen. För att besvara denna fråga använder jag mig av följan-
de frågeställningar. Frågeställningarna formuleras till intervjufrågor vilka återfinns i Bilaga 1.  

 
Vad anser lärarstuderande att Internet kan användas för? 

 Går det att se om attityden är positiv till Internet som källa för information och som kom-
munikationskanal, eller ser man på tekniken mer som rekreation och som ett störande 
moment i skolan? Är begreppet Internet synonymt med hypertextrymden med lagrad in-
formation, eller associerar den lärarstuderande termen även till e-post etc. 

 
Anser de lärarstuderande att Internet endast är relevant för skolan, eller även för en 

framtida utveckling? 
 Hur resonerar blivande lärare kring Internet som arbetsredskap, för sig själv och för de 

elever de ska undervisa i framtiden? Sker det någon reflektion om kunskaper och kompe-
tens i generella termer? Ses hanteringen av verktygen för kommunikation och faktainsam-
ling som en kompetens i sig? 

 
Vilken attityd har lärarstuderande till Internet generellt? 

 Går det att se om det har skett någon utveckling under tiden som eleverna har studerat på 
lärarhögskolan? Dyker det upp frågeställningar om etik och moral runt detta? 

 
Vilken anser lärarstuderande vara den största utmaningen för att effektivt kunna an-

vända kunskapsnätverk, och Internet i undervisningen i framtiden? 
 Spelar etiska frågeställningar in? Är det en fråga om faktiska resurser eller tid? Eller är 

det andra frågor som Går det att se om det har skett någon förändring i attityder under ti-
den som eleverna har studerat på lärarhögskolan? 
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5 Avgränsningar  

Jag har valt att fokusera på attityder runt Internet hos en grupp lärarstuderande. En del av inter-
vjupersonerna valde en friare tolkning av frågorna och tog även med värderingar runt datorn ge-
nerellt, och de olika media som står till buds för lagring och spridning av information (framförallt 
CD ROM).  

Min avgränsning för denna uppsats var att välja studerande som kommer att möta egna ele-
ver i skolan. De lärarstuderande som deltog som undersökningspersoner gjorde det frivilligt.  Jag 
gjorde ingen avgränsning baserad på ålder, kön eller kunskaper om Internet. 

Ungefär hälften av intervjupersonerna var i början av sin utbildning på lärarhögskolan 
(termin 2-3), och resten i termin (4-8). Intervjufrågorna tar upp attityder och uppfattningar hos de 
studerande, och frågorna ställer inga kunskapskrav på hantering av datorn för kommunikation 
och/eller informationssökning.  

Jag har inte tagit hänsyn till personernas egen motivation att använda Internet, även om det-
ta ofta framkom från de intervjuades svar. 

Ingen hänsyn togs till vilket stadium i sin utbildning de lärarstuderande var i. De som gått 
kortast tid var i termin fyra (andra året) och de som gått längst på lärarutbildningen höll nu på att 
färdigställa sitt examensarbete (fjärde året).  
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6 Metod 

6.1 Metodval 

Denna uppsats har bedrivits som dels som en litteraturstudie av tidigare forskning och dels en 
intervjudel med lärarstuderande från termin 2, och 6 av sin utbildning. Jag har använt mig av fe-
nomenologin som teorigrund, och den kvalitativa forskningsintervjun som verktyg för datainsam-
ling. Metod för analys av det insamlade materialet är en ansats till fenomenologisk reduktion.  

Fenomenologi kommer från grekiskans fenomen vilket betyder ”det som visar sig”. Inom 
fenomenologin avses därför föga överraskande att studera fenomen såsom de visar sig för någon; 
i detta fall forskaren. Som metod lämpar sig fenomenologin väl till att studera medvetna och 
omedvetna beteenden hos informanterna. Fenomenologin som teori strävar efter att inte ändra på 
det studerade fenomenet utan till att hitta gemensamma nämnare och undersöka om det finns nå-
gon kärna som inte ändrar sig mellan informanternas svar, vilket anges som fenomenets essens.  

Valet att tillämpa fenomenologi kommer ifrån att teorin syftar till att undersöka sociala fe-
nomen utifrån aktörernas eget synsätt och beskriva världen som den upplevs av subjekten, exem-
pelvis attityder. Med andra ord; fenomenologin och den kvalitativa forskningsintervjun kan an-
vändas för att klargöra hur informanten upplever sin livsvärld. 

6.2 Teoriförankring och beskrivning 

Enligt fenomenologin är det så, att om vi vill veta något måste vi gå till själva fenomenet så som 
den visar sig, att gå tillbaka till sakerna själva. Att studera och beskriva den subjektiva upplevel-
sen hos informanterna blir alltså utgångspunkten i forskningen. Enligt teorin går det att fånga det 
upplevda, och på så sett komma åt idévärlden, detta kallas av teorins grundare E. Husserl (1859-
1938) för den fenomenologiska reduktionen vilken kan löpa i flera steg (Husserl, 2004). Tanken 
är att då det objektiva sätts åt sidan och fokus läggs på essensen, eller strukturen som inte varierar 
mellan olika individer. På detta sätt kommer intresset att riktas mot ett i grunden identiskt me-
ningsinnehåll mellan individerna, eller själva essensen i det som undersöks. I den rena fenomeno-
login lämnas alltså tolkningar av det upplevda åt sidan och i teorin betraktas och beskrivs sakerna 
som de är. Starkt knutet till fenomenologin är begreppet livsvärld, ursprungligen ett filosofiskt 
begrepp med kunskapsteoretisk innebörd, som bidragit till samhällsvetenskaplig teoribildning 
och forskning. Begreppet kan inte begränsas till en viss del av Husserls verk, utan finns med som 
en central angelägenhet i hela fenomenologin. (Bengtsson, 1999). Fenomenologisk forskning 
fokuserar på den subjektivt upplevda hos individen och bortser från möjligheten att det samtidigt 
finns en objektiv motsvarighet. Det centrala är fenomenvärlden, och hur denna uppfattas av indi-
viden. Då man bearbetar insamlat material sätts den verkliga världen ”inom parentes” och blicken 
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riktas på gemensamma nämnare i det studerade materialet. Under den fenomenologiska reduktio-
nen framträder allmänbegrepp eller universaler, vilka inte varierar mellan objekten i det studerade 
materialet. 

Husserl menar att dessa universaler har en faktisk existens, medan empirisk forskning ser 
allmänbegreppen som etiketter på grupperingar av företeelser. (Alveson och Sköldberg, 1994)  

Genom att studera levnadsvärlden, öppnar sig ett fält av kunskap som tar upp objektets 
upplevelser i deras rena väsen. Detta ”fält” är på alla sidor oändligt. (Husserl, 2004). En kritik 
mot Husserl är att om vi önskar undersöka generalitetet i ett material genom studier av variationer 
och likheter omkring ett fenomen måste vi känna till gränserna för variationen. Trots den till sy-
nes oändliga arena som Husserl anger beskriver livsvärlden, beskylls han samtidigt för tendenser 
till hårklyverier (Alveson och Sköldberg, 1994). Materialet som studeras i fenomenologisk forsk-
ning kan vara insamlat exempelvis genom observationer eller intervjuer. 

Tillvägagångssättet för fenomenologisk analys kan redovisas som en process i flera steg. 
Forskningen påbörjas med en datainsamlings fas, och följs av transkribering av insamlat data. 
Härefter följer analysen; Första analys steget innebär att det insamlade materialet läses igenom 
för att bilda sig en uppfattning om helheten. Det andra steget är att bilda meningsbärande enheter, 
exempelvis genom att identifiera direkta citat. All text blir inte meningsbärande. Ett tredje steg 
blir att de meningsbärande enheterna sammanförs till kluster, eller innebördskategorier vilka inte 
bör överstiga fem till tio stycken. Sista analyssteget innebär att ta fram essensen ur det bearbetade 
materialet. Hittar man något som finns i alla kluster är detta essensen, vilken bildar den nya hel-
heten. I en del studier hittar man inte någon essens. Slutligen redovisas resultatet. Genomsyrande 
hela processen är att forskaren måste ha ett vetenskapligt förhållningssätt till informanterna och 
det insamlade materialet. Detta förhållningssätt kan enklast beskrivas som ett reflekterande, och 
distanserande, eller ett så kallat andra ordningens perspektiv (Alvesson& Sköldberg, 1994).  

6.3 Undersökningspersoner 

Fjorton personer som läser lärarutbildningar på universitetet i Luleå tillfrågades om de var villiga 
att ställa upp i undersökningen genom att jag presenterade syftet med uppsatsen kort under lek-
tionstid. Åldern hos de intervjuade personerna varierade mellan runt tjugo år till omkring fyrtio 
år. Gruppen är alltså blivande lärare och inte avgränsad med andra parametrar. Resultatet redovi-
sar svar från tio av de fjorton tillfrågade studenterna. Bortfallet redovisas under rubriken genom-
förande och bortfall. Jag använder beskrivningen informanter, intervjuperson eller lärarstudenten 
omväxlande för undersökningspersonerna vid redovisning av deras svar. Jag hänvisar inte heller 
till intervjupersonerna med genuspronomen som han eller hon – utan använder det neutrala be-
greppet ”denne” i förekommande fall. För den som ser det av intresse, redovisar jag fördelningen 
av undersökningspersoner och deras datorvana i Tabell 1 nedan. Bedömningen av datorvana är 
gjord subjektivt av mig. Bedömningen är inte baserad på något formellt test utan på min tolkning 
av intervjupersonernas egna kommentarer. De tre nivåerna Låg, Mellan och Hög är fördelade på 
följande sätt;  

Låg: Informanten utrycker själva osäkerhet avseende sina kunskaper om datorer och/eller 
rädsla och osäkerhet när de talar om Internet.  
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Mellan: Informanterna talar i positiva ordalag om Internet och beskriver själv sina egna er-
farenheter på området som ganska goda, men att de skulle tacksamt lära sig mer för att känna 
trygghet i att använda dator. 

Hög: Informanterna säger att de har stor kunskap om datorer och Internet samt kan ha varit 
lärare för andra när det gäller att använda datorer och eller beskriver sin erfarenhet om datorer 
genom att berätta om erfarenheter av olika generationer datorer som de använt. 
 

Tabell 1: Informanternas kön och datorvana 

Informant  Kön Man/Kvinna Datorvana 
T1 Struken Struken 
T2 Struken Struken 
1 K Hög 
2 K Låg 
3 K Låg 
4 K Mellan 
5 K Låg 
6 K Hög 
7 Struken Struken 
8 M Hög 
9 K Låg 
10 K Låg 
11 M Hög 
12 Struken Struken 

6.4 Genomförande och bortfall 

För att hitta en fungerande följd på intervjufrågorna använde jag de två första intervjuerna som 
test. Resultatet från dessa intervjuer redovisas inte. Två frågor som från början inte var med i 
planeringen kom till under dessa test. Frågor om tidigare datorvana, och vad är Internet lades till 
alldeles i början av de resterande intervjuerna. Som följdfråga till tidigare datorvana ställdes frå-
gan vad lärarstudenterna ansåg om den datorundervisning som de fått ta del av under sin tid på 
universitetet. De inledande frågorna ställdes dels för att få en kontakt med informanten, men ock-
så för att bättre förstå svaren som informanten gav på de egentliga frågorna. Informanten gjordes 
uppmärksam på att de inledande frågorna inte var del av själva intervjun, men att svaren ändå 
kommer att redovisas i uppsatsen. Ytterligare en observation av de inledande test intervjuerna var 
att frågan om vad man bäst lär sig av att använda Internet kom som en logisk följd till frågan; 
vad är Internet. I första utkastet till frågeföjd kom frågan om vad man bäst lär sig av Internet före 
frågan om vad lärarstudenten anser vara den största utmaningen med att använda Internet i un-
dervisningen. Tolv av de fjorton tillfrågade studenterna bokades in för den egentliga intervju un-
dersökningen. Två av informanterna lämnade återbud och angav brist på tid som skäl (Intervju-
person 7 och 12). Informanterna fick vid intervjutillfället veta att intervjun bestod av fem frågor 
(se bilaga 1). Vid intervjutillfället samlades svaren i dator som text i ett Excelark.  



 

25 
 

 
 
 

För varje intervju reserverades en och en halv timme. Varje intervju tog mellan 30minuter 
till en timme. Intervjuformuläret återfinns i Bilaga 1. Jag gjorde bedömningen, att spela in inter-
vjuerna på band eller video inte skulle bidra till ökad förståelse för det studerade fenomenet. 

När intervjun var avslutad. Lät jag intervjupersonerna läsa igenom de nedtecknade svaren. 
Jag ställde samtidigt frågan om det var något jag missförstått, eller om intervjupersonen ansåg att 
jag missat något vid nedtecknandet av svaren. Några få justeringar gjordes, men ingen av inter-
vjupersonerna önskade att jag skulle ta bort några svar.  

Råmaterialet, svaren från intervjuerna bearbetades i flera steg. Första genomläsningen gav 
en helhetsbild. Svaren från intervjupersonerna redovisas senare i denna uppsats under rubriken 
Resultat. Analysen av materialet skedde genom flera genomläsningar. Under genomläsningarna 
antecknades meningsbärande citat och uttryckta åsikter. Av detta bearbetade material identifiera-
des huvudkategorier i svaren. De kategorier som framträdde redovisas under kapitlet menings-
kluster. Materialet bearbetades ytterligare en gång för att undersöka om jag missat några tydliga 
kategorier, vilka förekom i flera av svaren. Härefter tecknades variation hos kategorierna, och 
samtidigt undersöktes om det förekom någonting som var gemensamt hos samtliga intervjuper-
soner. Detta arbete tog den mesta tiden i anspråk. Av kategoriseringen, och analysen av inne-
hållskategorierna framträdde ett gemensamt drag i delar av svaren hos samtliga intervjupersoner, 
vilket redovisas under rubriken fenomenets essens. 

6.4.1 Tidplan 

Insamlingen till material för bakgrunden påbörjades under hösten 2004 och avslutades under 
mars 2005. Själva intervjuerna skedde under april 2005, och resultat delen skrevs under april/maj 
2005 då även oppositionen på uppsatsen skedde. Justeringar av uppsatsen skedde under maj, och 
juni 2005. Efter opposition skedde vidare bearbetning av texten, teoriförankring, metod, tillika 
resultatdelarna fördjupades under juli - november 2005. Struktur och stringens förbättrades vidare 
under januari 2006 – januari 2007.  

Metoddelarna samt resultatdiskussionen fördjupades vidare under januari – september 
2006.  

6.5 Material 

I uppsatsen användes i huvudsak litteratur från områdena pedagogik, metodik, forsknings meto-
dik samt kognitiv psykologi. Även doktorsavhandlingar, och källor på Internet användes för att 
samla information. Se detaljerad referenslista i slutet av uppsatsen.  

De författare som tagits med citeras ofta i annan forskning. Undersökningspersonerna har 
tidigare nämnts under separat rubrik ovan. För datainsamlingen användes en bärbar dator med 
MS Excel.  
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7 Resultat 

7.1 Redovisning och transkription av förekommande svar 

Innan jag ställde de egentliga intervjufrågorna vilka återfinns i bilaga 1, och vilka finns 
med som rubriker längre ner under detta kapitel, ville jag få reda på vilken bakgrund intervjuper-
sonerna hade teknikmässigt, och vad de själva la in i begreppet Internet. Jag var noga med att så 
långt som möjligt undvika att själv ge exempel på vad Internet kunde vara, eller vad som kunde 
omfattas av begreppet. Intervjupersonerna hade stor variation i datorvana. Allt ifrån ”Mycket lite 
innan jag kom till högskolan, men jag har varit tvungen att lära mig mer här för att kunna skriva 
rapporter.” till ”Jag började med datorer i början av -80 talet… min första dator var en Vic20” . 

I redovisningen av svar från intervjuerna nedan anges intervjutillfället, och därmed också 
svaret från enskilda intervjupersoner i förekommande fall med klammer. I löpande text anges 
intervjutillfället med ordningstalet på informanten utskrivet. 

 

Tidigare datorvana, och utbildningen på LTU 

På frågan om det egna användandet av Internet var svaren varierande och inte preciserade. Då jag 
inte utförde något test eller någon enkätundersökning om detaljer, eller var ute efter att exakt be-
döma kunskapsnivå/vana att använda Internet kan jag inte återge detta i resultatet.  

Från svaren framgick att variationen var stor avseende kunskaper mellan de intervjuade. 
Samtliga intervjupersoner svarade att de själva i mer eller mindre grad använde Internet för nöje, 
och för att förenkla sin vardag. På nöjessidan förekom exempelvis att spela spel, att söka infor-
mation (surfa) och att ladda ner musik och film. Alla intervjuade hade inte samma positiva in-
ställning till tekniken. Enligt min tolkning framkom det i två intervjuer [5, 9] att det fanns en viss 
rädsla för Internet hos den intervjuade, denna rädsla beskrevs genom osäkerhet för vad som fanns 
på nätet, och genom ifrågasättande av det egna kunnandet på området. Som nytta angavs att flera 
av de intervjuade använde Internet själva för att betala räkningar, söka information om produkter, 
hitta tidtabeller och skicka e-post. I en intervju [3] talade personen om att denne fortfarande inte 
kände sig bekväm med att använda datorn själv. En av intervjupersonerna [6] talade om att denne 
använde Internet för att ”chatta” med andra, och då i samband med att personen var inloggad via 
fildelningsprogram. Ingen av de intervjuade angav spontant att de använde andra aspekter av In-
ternet såsom nyhetsgrupper, eller intressenätverk för kommunikation eller annat, och frågan ställ-
des inte heller specifikt.  

 
Om ”utbildningen i data” som de lärarstuderande fått på högskolan svarade endast en av de 

tillfrågade [4] spontant att det varit bra. Intressant var att samtliga intervjupersoner delade in den 
utbildning de fått i att använda datorn i två svar. Dels tre tillfällen som var del av kursen IKT001, 
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och dels en separat, men obligatorisk utbildningsdel om informationssökning via biblioteket på 
universitetet. 

Om första delen, det vill säga utbildningen som del av en kurs på universitetet var två per-
soner spontant kritiska till utbildningen ”det är ett skämt” [8], och ”den har inte varit bra, och vi 
var två till tre personer per dator - man hinner inte lära sig någonting” [3]. En intervjuperson 
ställde frågan i luften, ”de (kursansvariga på LTU; förf anm) kanske förutsätter att man kan 
(data) när man börjar” [2]. Övriga sju intervjupersoner hade inga specifika kommentarer utan 
verkade acceptera att det var ett informellt förkunskapskrav på den studerande att kunna använda 
datorn när man började på universitetet. En intervjuperson tar upp att denne saknade mer utbild-
ning omkring Internet ”Det hade varit bra om vi fått lära oss hur man begränsar sökningar” [2]. 
En intervjuperson säger att denne gärna velat få undervisning om hur man metodiskt integrerar 
datorn i undervisningen: ”Hur man integrerar data i andra ämnen” [5] och ”jag skulle ha velat 
lära mig hur man kan använda datorn för matematikundervisning” [5].  

Sju av intervjupersonerna tar upp kursen för informationssökning anordnad av biblioteket 
spontant, och säger att denna del har varit bra. Samtliga intervjuade tar upp kunskaper om att 
bedöma källor det vill säga källkritik till information som man återfinner på Internet som viktigt. 
Källkritik var en del av bibliotekskursen. 

 

Vad är Internet  

Då Internet är ett så vitt begrepp ställde jag frågan ”Vad är Internet” till samtliga intervjupersoner 
för att leda in intervjun till de egentliga frågorna och samtidigt få en bild av vad intervjupersonen 
la in i begreppet. Sex av intervjupersonerna svarade att det var en källa till information, eller ett 
uppslagsverk. Tre av och de tillfrågade såg Internet främst som en kanal för kommunikation på 
olika sätt [1, 6, 11] och två av de tillfrågade svarade med att Internet för dem slog an en negativ 
bild [5, 9]. En intervjuperson [3] svarade att denne inte ens reflekterade över att använda Internet 
längre, det var en så naturlig del av vardagen att det bara ”fanns där”. Däremot skulle intervjuper-
sonen sakna Internet oerhört om det inte fanns. Intervjuperson sex hade ett intressant svar och 
myntade begreppet; ”det osynliga nätet” vilket intervjupersonen använde för att omfatta all den 
information som fanns på Internet, med som det inte var självklart att alla, inklusive intervjuper-
sonen själv kände till. Intervjuperson sex delade dessutom in Internet i ”faktanätet” och ”det roli-
ga nätet”, där dessa stod för nyttan och nöjet av att använda Internet. 

7.2 Redovisning av informanternas svar på Intervjufrågorna: 

Under denna rubrik redovisas de svar som informanterna gav under intervjuerna. Denna del av 
uppsatsen har även använts till att identifiera de meningsbärande enheterna som använts till att 
bilda innebördskategorierna vilka redovisas senare i uppsatsen. 
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7.2.1 Vad lär man sig av att använda Internet 

På frågan vad man lär sig av Internet varierade svaren ganska kraftigt. Ingen av intervjupersoner-
na svarade att man inte lärde sig någonting. Vid två av intervjuerna [1, 5] svarade personerna att 
man mer generellt lär sig att använda datorn och att detta var största orsaken till att använda In-
ternet i skolan. Samtidigt svarade intervjuperson fem att ordkunskap följde med på köpet.  

En av intervjuerna [6] tog upp fritidsmässig kommunikation och mer generellt kommunika-
tion mellan människor som en av huvudfördelarna med att använda Internet. 

Tre av intervjupersonerna [3, 4, 5] tog upp källkritik som en av de viktigaste kunskaperna 
som man får av att använda Internet. Intervjuperson fyra tar upp problemet med att veta vem man 
pratar med ”Om man t e x pratar med någon i Indien vet man egentligen att han kommer därifrån 
på riktigt?” Intervjupersonen poängterar att det är oerhört viktigt att tala om källor med eleverna 
och att lära dem att granska information med kritiska ögon.  

Intervjuperson fyra tar upp att vad det är man egentligen lär sig beror på syftet med uppgif-
ten, vilket denna intervjuperson återkommer till i flera av intervjufrågorna. 

I intervju nummer åtta tar intervjupersonen upp läsning, stavning och skrivandet som det 
intressanta som man får ut av att använda Internet. ”Det inbjuder till ett aktivt läsande, och kan 
vara intressant för elever med läs och skrivsvårigheter” [8]. 

Samtliga intervjuade tog upp att söka information som något man lärde sig av att använda 
Internet. Detta poängterades särskilt i intervjuerna [9, 10]. Vid en intervju, tog informanten upp 
att man med fördel lärde sig att ladda ner hela böcker från hemsidor som ex. Gutenberg, Black-
mask och Booksonline. ”det finns det mesta, allt ifrån skönlitteratur till fakta, och kunskap” [11] 
 

7.2.2 Hur använder man bäst Internet i undervisningen 

På frågan om hur man bäst använder sig av Internet i undervisningen var det vanligaste svaret att 
informationen på nätet var aktuell för det mesta, och att detta var ett stort värde för läraren. Att 
hitta färsk information återkom även i senare frågor. 

Intervjuperson sex ansåg exempelvis att man lätt kunde få tag på artiklar från Internet: ”Det 
är lätt att bara gå in och ta ut en artikel (från Internet) istället för att beställa från långt borta” 
[6]. 

Vidare menade samma intervjuperson att det var lätt att få tag på information om det senas-
te: ”Det är motiverande för eleven, det är ett snabbt sätt att få reda på nya saker om mode, musik 
etc… även teknik” [6]. Intervjupersonen nämner däremot också risken av att kopiera rakt av, och 
att detta var något som läraren måste vara uppmärksam på. 

Intervjuperson ett ansåg att frågan var åldersberoende på det sättet, att elever i unga åldrar 
inte kunde få vara själva vid datorn då det inte var så enkelt och skulle inte heller vara produktivt.  

 ”Men man kan gå efter intresset, det kan också få upp intresset för datorer i allmänhet, 
med de yngsta eleverna kan man kanske titta på bilder som de (eleverna) är intresserade av” [1]. 
Intervjuperson åtta tar upp att; ”I början av skolåldern, årskurserna ett till tre är det så mycket 
annat som bör tränas men senare kanske i fyran så kan eleverna börja använda datorn för att 
skriva sina uppgifter på den” [8].  
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Intervjuperson två var rädd för elevernas attityder för tekniken och att de inte visste hur de 
skulle använda den, men ansåg att man kunde använda Internet till att skapa kontakt och träna 
språk mm.  

Två intervjupersoner [2, 6] ansåg att det fanns risk att eleverna använde Internet för att ko-
piera information. Detta sågs däremot inte som enbart negativt, utan intervjuperson två tog även 
upp att eleverna kunde plocka med bilder, och kanske en del text från Internet till sina arbeten. 
Däremot är det viktigt att komma ihåg att även de som skapat sidorna hade ett syfte: ”Det gäller 
alltid att ha en medvetenhet och en kritisk granskande blick för informationen. Även de som till-
verkar sidorna har ett syfte” [4] ”Det är viktigt att inte låta unga elever sitta ensam vid datorn” 
[5] svarade intervjuperson fem. och svarade vidare att det var alltför lätt att komma in på sidor 
med exempelvis porr eller annat material, exempelvis av ideologisk art, som är mycket svårt för 
unga elever att hantera eller förstå. Att det fanns risk för eleverna att hamna på porr sidor avsikt-
ligt eller oavsiktligt togs också upp av intervjuperson ett. 

Intervjuperson tre menade att Internet används på fel sätt i undervisningen idag: ”Lärare 
som jag har stött på anser att det som står i böcker är den riktiga kunskapen och många använ-
der bara en liten del av Internet… Man måste lära sig att använda det bredare, våga sig ut bre-
dare för att söka… söka information från utanför Sverige” [3] Intervjupersonen svarade vidare att 
det var alltför få lärare som själv sökte information på Internet. ”Internet ska användas, det är till 
för alla och saknar begränsningar” [3]. 

Intervjuperson nio var istället osäker på om Internet skulle användas för undervisning över-
huvudtaget men valde att vara avvaktande ”Jag är inte säker, vi får väl se i framtiden ” [9] 

Att Internet kunde användas för kommunikation var särskilt viktigt svarade intervjuperso-
nerna två och åtta. ”Jag anser att Internet är ett bra sätt att kommunicera på – Det behöver inte 
vara till andra sidan världen, utan det går lika bra lokalt på skolan” [8] 

7.2.3 Motivera varför/varför inte det är nödvändigt att använda Internet i undervisningen 

Frågan presenterades som en utmaning eller försök till provokation till intervjupersonerna men 
utan att det uppfattades som att min uppfattning var att Internet var nödvändigt att användas i 
undervisningen. Det var ingen som spontant nappade på att man inte ska använda Internet för 
undervisning i skolan, men flera av intervjupersonerna poängterade viken av att inte enbart an-
vända Internet: ”Det är både och, eleverna måste tänka mer själv men man måste också kunna 
säga till eleverna att de inte ska använda Internet utan lära sig att ta tillvara papperslitteratu-
ren” [3]. 

Intervjuperson fyra poängterade vikten av en personlig kontakt med eleverna: ”Det är svårt 
att hitta nyanser, man måste ha en personlig kontakt med eleverna så det är både för och nackde-
lar” [4]. Samma person tog också upp det negativa med att det finns så oerhört mycket informa-
tion på Internet att rena plagiat är enkelt, samtidigt som personen poängterade att eleverna har ett 
eget ansvar för sitt lärande: ”De gör sig själva en björntjänst om de kopierar” [4]. 

Intervjuperson åtta tog upp att det på sikt kanske blir exotiskt att kunna skriva för hand. 
”Det är roligare att få ett brev än ett mail och det är ju faktiskt så att datorn inte är ett måste 
dessutom är grunden viktigt, att kunna skriva för hand” [8]. Tre intervjupersoner [1, 10, 11] an-
såg att det var en nödvändighet att ha med datorn och Internet i undervisningen, och intervjuper-
son två trodde att det var viktigt. ”Som samhället är uppbyggt idag är det ett handikapp om man 
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inte kan (använda dator och Internet)” [1] och ”Det är en nödvändighet, vi lever i ett sådant 
samhälle att de som inte kan använda Internet är fattigare på kunskap – Speciellt viktigt för oss 
som bor långt uppe i norr, det behövs för att vi inte ska hamna utanför” [10]. Intervjuperson elva 
tog upp vikten av att använda Internet därför att man på så sätt alltid kunde ha tillgång till aktuell 
information: ”Nödvändigt för aktualitetens skull, och för att ge eleverna möjlighet att hitta mer 
info än i böcker” [11]. 

Intervjuperson sex tyckte att det fanns så oerhört mycket information på Internet att det 
egentligen var konstigt hur man kunde klara sig förut då Internet inte fanns: ”Tänk att så sent som 
på sextiotalet var universitetsbiblioteken endast öppna för forskare, och nu finns nästan allt på 
nätet” [6]. Källkritik återkommer som ett viktigt tema hos i stort sett alla intervjuer liksom aktua-
liteten och tillgängligheten. Kommunikation var en av de saker som förekom i svaren som något 
positivt och negativt. Intervjuperson sex tar upp risken att man inte alltid vet vem man chattar 
med: ”En risk är att när man chattar med någon på nätet, vet man inte alltid vem det är som man 
pratar med. Det kan ju vara vem som helst, och inte den som personen uppger sig att vara!” In-
tervjuperson fem tar upp samma sak, och säger sig ha hört ”att många pedofiler etc. anv anony-
miteten”. 

Intervjuperson fem tar upp att det kan vara en möjlighet att motivera vissa elever att läsa, 
om de får använda Internet för att söka information.  

7.2.4 Motivera varför/varför inte du kommer att använda Internet i undervisningen 

På frågan om Intervjupersonerna kommer att använda Internet i undervisningen var det fyra som 
spontant uttalade ett stöd för att de definitivt skulle försöka [1, 6, 10, 11].  

 ”Ja, jag ska i alla fall prova, alla ska få syssla med sitt intresse men det måste vara frivil-
ligt att sitta vid datorn – Internet är lite känsligt, men man kanske inte behöver sitta och titta över 
axeln hela tiden” [1]. ”Det är inte säkert att eleven ska sitta vid datorn i skolan, de kan få uppgif-
terna på skolan, men sedan ta reda på saker hemifrån eller på en håltimme - De flesta elever har 
ju faktiskt dator hemma idag” [6]. Intervjupersonen fortsatte med att säga att ett efterarbete av 
informationen var viktig. Efter att eleven hade tagit med sig och sammanställt informationen var 
det viktigt att diskutera källorna och hur de hade burit sig åt när de sökt informationen. Intervju-
person tio utryckte sig själv vara intresserad av datorer, och menade att Internet kommer att fin-
nas så länge som vi har ström. Intervjupersonen ansåg att det absolut skulle användas även i sko-
lan även om det fanns risker: ”Däremot finns det en risk att elever kopierar, det är svårare från 
böcker” [10] 

Två intervjupersoner [2, 4] ansåg att det var en nödvändighet, men använde alternativet 
varför inte i frågan för att belysa risker som de såg framför sig.  

Intervjupersonerna ett och elva såg en risk med att eleverna kunde hamna på porr sidor vil-
ket de absolut inte skulle göra. De såg också en risk med att komma in på sidor med starka poli-
tiska agendor som kunde tolkas som fakta eller sidor om tillverkning av gifter, bomber eller dro-
ger. Intervjuperson ett tog också upp risken för en ny typ av mobbing som kunde förekomma på 
ex. Lunarstorm (Förf. anm: En intressegrupp; ”community of interest” för ungdomar på Internet). 
Och att detta var något som lärare måste vara medvetna om.  

Intervjuperson nio såg det inte som en nödvändighet att använda Internet i skolan, men an-
såg ändå att det kunde vara svårt att helt låta bli: ”Mer och mer information finns ju på Internet, 
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så det gäller att hänga med - Knäckfrågan är väl hur man att genom att använda datorn och In-
ternet i skolan - kan det vara ett medel för att väcka ett intresse för ämnet hos eleverna” [9]. In-
tervjupersonen fortsatte med att tala om det naturliga skrivandet: ”Man tappar nästan bort det 
naturliga skrivandet, och det är bra för hjärnan att forma bokstäver” [9]. Ungefär motsvarande 
attityd visade intervjuperson åtta ”Dels är det en fråga om resurser (mänskliga och teknik) – bara 
det kan vara en orsak till att det inte kommer med – annars är det så inkört i samhället idag att 
det är viktigt med en god skrivteknik vid datorn också” [8], och att ”Det är lättare att lära sig 
skriva på en dator när man är ung, det är svårare att lära gamla hundar sitta” [8]. Detta med 
skrivandet återkom även i intervju fyra, där intervjupersonen såg en viss risk med att språket för-
ändrades till det sämre genom att man använde Internet, och olika meddelandesystem. ”Ungdo-
marna utvecklar ett eget språk och använder en massa förkortningar i skrivspråket exempelvis 
*lol* (laugh out loud) och *2u* (to you) eller *irl* (in real life)– Jag har blandade känslor för 
att använda förkortningar i skrivspråk – om det förenklar kommunikationen mellan människor är 
det bra, men det ska inte förekomma i arbetsansökningar eller motsvarande” [4]. Intervjuperso-
nen fortsatte med att poängtera vikten av att skilja på ”internetspråk” och ”traditionell svenska”. 

Intervjuperson fem som har ett teoretiskt huvudämne som denne kommer att undervisa i, 
menade att det inte gav något mervärde att använda Internet i undervisningen för de regler som 
förekom var de samma sedan flera hundra år tillbaka i tiden, och skulle inte förändras över en 
natt.  

En motivering varför intervjuperson tre tänkte använda Internet i undervisningen var för att 
eleverna själva ska känna att de bestämmer över sin kunskap. Intervjuperson två tar upp samma 
sak, men säger också att denne kunde stoppa användandet av Internet om det förekom självklara 
fall av kopiering: ”Då skulle jag nog lämna tillbaka informationen med en kopia från nätet och ge 
underkänt till eleven” [2]. Båda intervjupersonerna säger att det är viktigt att man pratar igenom 
med eleverna om vad som är rätt och fel. Samt att lagar och annat tas upp, men på elevernas egen 
nivå.  

7.2.5 Var tror du största utmaningen ligger i att använda Internet i undervisningen? 

Två av intervjupersonerna förstod inte vad som menades med utmaning i detta sammanhang [2, 
10]. Jag försökte undvika att ge exempel på vad som kunde vara möjliga utmaningar, utan formu-
lerade om frågan vid dessa två intervjutillfällen till: ”Vad tror du är det största problem, du som 
lärare kan stöta på om du ska använda Internet i undervisningen”?  

Intervjuperson två svarade då att en fara med att använda Internet i undervisningen i för 
stor utsträckning är att intrycken kommer från en maskin och inte en levande människa: ”Man 
visar så mycket med kroppsspråket, eleverna får mer sinnesintryck av en lärare ” [2]. Intervju-
person två ansåg vidare att datorn, och Internet var komplement till lärarledd undervisning, inte 
en ersättning. Intervjuperson tio svarade att största faran med att använda Internet var att barnen 
slutade skriva själv. ”Samtidigt är det svårt att hålla sig uppdaterad på alla områden, utveckling-
en kanske går mot att vi måste utnyttja tekniken mer” [10].  

En intervjuperson [1] svarade att den största utmaningen med att använda Internet i under-
visningen var omoderna datorer, och att få allting att fungera. ”Det är också så få och omoderna 
datorer på skolorna, och dessutom är inte alla igång ens” [1]. Intervjuperson fem svarade att det 
var fråga om resurser såsom utrymme, datorer och även lärare. ”Men det är också en fråga om att 
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ha tillräckliga egna kunskaper för att kunna använda det (Internet)” [5]. Vidare svarade intervju-
personen att kunskaperna inte kommer från lärarutbildningen, utan bygger på ett eget intresse. 
När det gällde intervjupersonens specialområde hade denne önskat att få mer konkret handled-
ning i metodik hur det kunde tillämpas i undervisningen: ”Det skulle också ha varit bra att träffa 
någon (lärare) som använder det praktiskt i skolan för att få idéer” [5]. 

Samma åsikt om att de egna kunskaperna var mycket viktiga för att få det att fungera prak-
tiskt i skolan uttrycktes av intervjuperson fyra: ”Det är viktigt att ha goda kunskaper om hela 
cyberrymden, och inte låta eleverna bara sväva ute i det blå” [4]  

En annan vinkling på resursfrågan svarade intervjuperson nio för:  
 ”Det svåraste måsta vara att få det att fungera i klassrummet vilket också är en resursfrå-

ga, att helt enkelt ha råd att köpa datorer till klassrummet – och dessutom är de ju stöldbegärliga 
så det är kan vara en utmaning att få det att vara ifred” [9]. Även vid denna intervju framkom att 
kunskaperna om tekniken var en utmaning: ”Lärarna måste få utbildning vilket kräver en stor 
kraftsamling” [9]. På följdfrågan hur utbildningen av lärarna skulle ske svarade intervjupersonen 
att det var skolan (arbetsplatsen) och kommunen som skulle stå för detta.  

Intervjupersonen ifrågasatte däremot hela tanken på att använda Internet i skolan: ”Det är 
ju inte klarlagt hur det påverkar – frågan är vad som är vinsten (med att använda Internet) – 
utarmas läraryrket och vad är mervärdet ” [9]? 

Skräckscenariot var enligt intervjuperson nio om eleverna bara ska sitta själva framför data-
skärmar och söka information. Intervjuperson nio ställde också frågan vad som egentligen var 
kunskap, och hur testar man förtrogenhet med att använda Internet.  

Tre intervjupersoner tog upp att hitta bra information, som var ”sann” var den största utma-
ningen och att kunna lita på källorna där informationen fanns att hämta. Intervjuperson elva tog 
upp att Internet inte är lika erkänd som de övriga källorna (exempelvis böcker): ”Dessutom finns 
det en möjlighet att sidor läggs ner och försvinner – därför måste den som använder information 
från Internet bevara källorna på något vis (spara informationen lokalt eller ta papperskopia)” 
[11] 

Ett avvikande svar var att det var utmanande att få eleverna att själv utrycka en önskan att 
använda Internet i skolan, att eleverna inte enbart använder den för att läraren påtalar det som en 
del i en uppgift. Samtidigt som det var viktigt att få eleverna medvetna om risker som kan före-
komma, och att vara källkritisk så tidigt som möjligt [8]. 

7.2.6 Övrigt 

Utöver de faktiska intervjufrågorna som redovisats ovan, undrade jag i slutet om det var något 
som den intervjuade ansåg att jag hade missat att fråga om avseende attityder till Internet mer 
generellt nu när de hade en känsla för vad det var jag sökte efter. De flesta svarade att de inte 
kunde komma på någonting uppenbart som jag missat, men intervjuperson sex poängterade att 
jag bör ta med i uppsatsen att Internet kan vara en tids tjuv därför att man lätt blir sittande och gör 
andra saker än det man från början hade avsett att göra. Intervjupersonen beskrev hur denne kun-
de stöta på elever i gymnasieåldern på så kallade Chattkanaler sent in på småtimmarna, när inter-
vjupersonen själv fortfarande använde Internet för eget nöje. Denna fråga var viktig av flera skäl 
menade den intervjuade – dels undrade denne var föräldrarna till de unga fanns någonstans, och 
dels som förklaring (inte ursäkt) varför eleverna kunde vara så trötta i skolan.  



 

33 
 

 
 
 

Jag försökte under intervjuerna försiktigt att ta reda på om intervjupersonerna reflekterade 
någonting runt vilken kunskap som eleverna tar med sig från skolan genom att ställa någon följd-
frågorna; ”Vad kan eleverna ha för nytta av Internet” eller ”vad får eleverna med sig” till frågor-
na ”Vad lär man sig av Internet” eller ”Vad tror du största utmaningen ligger i att använda In-
ternet i undervisningen” beroende på svar från intervjupersonen. En intervjuperson [3] tog upp att 
det var en del av elevernas vardag idag, och att Internet inte längre uppfattades som något speci-
ellt. En intervjuperson [1] svarade däremot att ”datoranvändandet i synnerhet” var det som ele-
verna främst tog med sig. I en annan intervju [8] svarade personen att ”det är så inkört i samhäl-
let idag” att just användandet i skolan inte tillförde något runt användandet av Internet. En inter-
vju [9] ifrågasätter mervärdet med Internet i skolan och frågar om det finns risk att läraryrket 
utarmas om man inte är uppmärksam. 

Mer om detta tar jag upp i diskussionskapitlet, men det bör beaktas att det är möjligt att jag 
fått helt andra svar om jag ställt frågan på annat sätt- exempelvis – ”tror du att användandet av 
Internet är något som eleverna har nytta av i sitt framtida arbetsliv” .  

Intervjuperson elva ville att jag skulle ta med att källor på Internet kunde försvinna. Och att 
många sidor innehöll information som inte var vidimerad. Det är väldigt enkelt att göra egna 
hemsidor, och en lärare måste alltid beakta vilket syfte den som lagt ut informationen på Internet 
hade med sidorna. Det kunde finnas en risk, genom att använda felaktig information i undervis-
ningen att det kommer in i skolvärlden och att detta ledde till en felaktig bild av vad som har 
hänt. Under en av intervjuerna diskuterade vi hur vanligt Internet var idag, och intervjuperson tre 
menade att det faktiskt var så vanligt att frågan idag snarare var ”har du bredband” .  

7.3 Meningskluster 

I nästa steg vid analys av materialet har det gått att identifiera ett antal innebördskategorier i sva-
ren. Kategorier som förmedlade attityder hos informanterna vilka framträder tydligast är: Infor-
mation, Källkritik, Kunskaper, Motivation, Kommunikation och Rädslor/Osäkerhet. Läsaren kan 
ifrågasätta om kategorin ”källkritik” skulle kunna vara en underkategori till information, men då 
detta är en av de mest frekvent återkommande begrepp i det transkriberade materialet, väljer jag 
att ge den en egen kategori.  

Jag redovisar här kort vilka meningsbärande enheter ur källmaterialet som hamnar under 
respektive kategori, men upprepar inte citat eller ordval i texten nedan om det inte är väsentligt i 
sammanhanget. Samtliga innebördskategorier går att betrakta från två perspektiv, dels ett per-
spektiv där lärarstudenten är objektet och dels där de studenter som den blivande läraren kommer 
att undervisa efter examen är det som åsyftas. I analysen nedan försöker jag vara tydlig vilket av 
dessa som åsyftas. All information, vilken jag samlar under underrubrikerna nedan speglar in-
formanternas attityder till Internet i undervisningen, och detta har varit ett kriterium vid analysen.  

7.3.1 Information 

Av analysen framkommer genast att information är en innehållskategori, vilken förekommer i 
samtliga informanternas svar. Indirekt är de flesta attityderna förknippade med information. Mer 
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direkt är innehållskategorin relativt fri från kommentarer vilka förmedlar informanternas attity-
der.  

7.3.2 Källkritik 

Samtliga informanter nämnder ”källa” på olika sätt, och vid olika tillfällen när de svarar på inter-
vjufrågorna. Gemensamt är att källa, och källkritik återkommer i svar till samtliga frågor. Svaren 
omfattar direkta och indirekta referenser till källa och direkt referens till källkritik. Informanterna 
talar om att det är viktigt för läraren att vara medveten om risken att det går att kopiera informa-
tion rakt av från Internet, och vikten av att hitta ”sann information”. Ingen följdfråga omkring var 
intervjupersonen menade med sanning ställdes. De tar även upp källkritik genom att tala om att 
det är viktigt att diskutera källorna med eleverna för att göra dem medveten om att all informa-
tion inte behöver vara riktig bara för att den förekommer på Internet. Svaren omfattar också refe-
renser till kritisk granskning av information som hämtas från Internet. Under innebördskategorin 
källkritik placerar jag även flera referenser till kopiering.  

7.3.3 Kunskaper 

Under innebördskategorin kunskap har jag samlat referenser till vad interaktionen med Internet 
leder till enligt informanterna. Flera informanter tar upp att en väsentlig del av interaktionen är att 
lära sig hantera datorn i mer generella termer. Liksom i de andra kategorierna är det frågan om 
två perspektiv, där det är en fråga om att lära sig datorn både för informanten själv, och för de 
elever som informanten är tänkt att undervisa. Informanterna menade att andra kunskaper som 
förekommer är att bli duktig på kritisk granskning och vara lyhörd för vem det är man kommuni-
cerar med. Kunskaper om faktainnehållet på Internet är inte något som framträder starkt i svaren, 
däremot själva sökandet av informationen. Flera informanter tar upp att informationen som finns 
att tillgå är aktuell. En annan kunskap som förekommer i flera av svaren är att öka förtrogenheten 
hos de undervisade eleverna i läsandet och skrivandet.  

7.3.4 Motivation 

Flera informanter uttrycker i sina svar på olika sätt att Internet kan skapa motivation. Denna in-
nehållskategori förekommer inte i alla svaren. En av informanterna tar upp att innehållet på Inter-
net ger läraren möjlighet att gå efter elevens intresse, eller att få öka elevens intresse för datorer 
generellt. En annan talar om det roliga nätet och en tredje tar upp direkt referens om att ”det är 
motiverande för eleven (… att få använda Internet )”. Indirekt, med anknytning till motivation, 
talar flera av informanterna om att de själva använder Internet som förströelse och tidsfördriv. I 
svaren går även att notera, att kommunikation via Internet – som sker utanför arbetet ses som 
motiverande. 
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7.3.5 Kommunikation 

Under analysen framträder olika referenser till former av kommunikation genom att använda In-
ternet som redskap. Här är det frågan om att dels för informanten att kunna kommunicera med 
kollegor, och källor till information. I svaren förekommer referenser till att eleverna ska låtas 
kommunicera med varandra, och elever på andra skolor med hjälp av Internet. Informanterna 
förmedlar få attityder som anknyter direkt till kommunikation.  

7.3.6 Rädslor/Osäkerhet 

Under kategorin rädslor/osäkerhet kvalificerar sig både kommentarer och referenser till tillkorta-
kommanden om det egna kunnandet hos informanten, och referenser till osäkerhet kring vad ele-
verna möter på Internet. Denna kategori är tydligast i fråga om att spegla attityder, och citat med 
meningar som förmedlar informantens attityder till frågan som diskuteras. 

Kategorin Rädslor/Osäkerhet är övergripande, då den även kan sägas omfatta granskande 
av källor, risken att eleven kopierar information från Internet, informationens validitet och även 
kommentarer kring rädsla för kommunikation, där den huvudsakliga osäkerheten låg i att inte 
alltid vara säker på vem man kommunicerade med. I svaren finns också meningar som speglar 
uppgivenhet inför att använda Internet i undervisningen. Några kommentarer som beskriver detta 
är exempelvis ”Som samhället är uppbyggt idag…”, ”Det är en nödvändighet…” och ”det är så 
inkört i samhället idag…”  

Det förekom flera referenser till osäkerhet om det egna kunnandet hos informanten. Detta 
utrycktes antingen direkt genom kommentarer som ”man kan ju för lite” eller kommentarer om 
att känna sig osäker på att använda datorn själv, men också genom att indirekt tala om att lärarna 
måste få mer utbildning och önskemål om att få konkret handledning i metodik kring hur man ska 
använda Internet i skolan. 

Rädslan för vad eleven möter på Internet förekom i flera svar, här rörde det sig framförallt 
om information som kunde vara skadlig eller farlig om den tillämpades av eleven, men även falsk 
information om ideologier, samt grafiskt framställd porr och våld. Rädslan för anonymiteten, det 
vill säga att inte riktigt veta vem eleven eller läraren kommunicerade med under en chatt, via e-
post eller via annan elektronisk kommunikation förekom också. 

7.4 Essensen 

En framträdande attityd som överensstämmer för samtliga informanter är osäkerhet för Internet 
och den information som finns tillgänglig genom kanalen. Det går inte att påstå, att samtliga in-
formanter är antingen positivt, eller negativt inställda till att använda Internet i undervisningen. 
Det har inte heller gått att få fram en entydig attityd till vilka aspekter av Internet som skulle vara 
bäst till att användas i undervisningen som stämmer överens på samtliga informanter.  

Ett gemensamt drag hos samtliga intervjupersoner har varit en antydd eller uttryckt osäker-
het vilken återkommer i svaren på flera frågor. Osäkerheten är framträdande oavsett tidigare da-
torvana hos informanterna. Jag påstår också att detta är fenomenets essens. Informanterna ut-
trycker inte osäkerhet inför samma företeelse. Osäkerheten har varit riktad antingen på den egna 
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förmågan, eller olika aspekter i undervisningssituationen och elevernas förmåga att hantera frihe-
ten till informationen på Internet. Osäkerhet förekommer oberoende av tidigare datorvana, eller 
kunskapsnivå hos intervjupersonen.  

Utifrån denna argumentation påstår jag att fenomenets essens är en osäkerhet hos blivande 
lärare inför hur innehållet på Internet kan användas i undervisningen.  

Det förekommer variationer av essensen beroende på om fokus läggs på informationen eller 
kommunikationsaspekten av Internet såsom beskrivits ovan. 
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8 Diskussion 

8.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i undersökningen kan diskuteras på följande punkter; metoden som valts att samla 
informationen var den som bedömdes som bäst för att dokumentera attityder och uppfattningar 
till intervjufrågorna. Svaren på intervjuerna dokumenterades med att anteckna, och inte genom 
ljud, eller videoupptagning.  

 Hänsyn bör tas till att det inte gjorts någon bedömning om intervjupersonerna hade likvär-
diga erfarenheter i att använda Internet, därför kan den som studerar svaren som redovisas under 
resultatdelen mer noggrant uppleva att de speglar informanternas individuella kunskaper om In-
ternet på olika nivå. Den som önskar få en djupare beskrivning om informanternas datorvana kan 
studera Tabell 1 i denna uppsats. 

Däremot är detta kanske inte relevant, därför att undersökningen omfattade ett selektivt ur-
val från lärarutbildningen vid en given tidpunkt (våren 2005). 

Det bör samtidigt beaktas, att intervjupersonerna var frivilliga inför uppgiften, och därför 
kanske inte representerar ett helt slumpmässigt urval. 

Det hade kunnat vara intressant att jämföra svaren från samtliga studerande på lärarutbild-
ningen vid denna tidpunkt, och se om svaren skiljde sig från dem som dokumenterats i denna 
uppsats. Detta tillvägagångssätt var dock inte realistiskt. 

Jag anser att det gått att skapa likvärdiga förutsättningar för intervjutillfället, och intervju 
personerna fick den tid de önskade för att svara på frågorna. Intervjuerna varierade i längd mellan 
ca 30 minuter till lite över en timme. Det fanns ingen tidspress, utan frågorna ställdes i lugn takt. 

Jag har inte försökt betygsätta hur starkt intervjupersonerna ser på motivationens betydelse 
för att skaffa sig kunskaper. Det finns inte heller någon direkt frågeställning i intervjufrågorna för 
att ta reda på intervjupersonernas inställning till kunskap, vilket bör beaktas vid läsningen av 
denna uppsats. 

Så långt som möjligt undvek jag att ställa ledande frågor som kunde förmedla värderingar, 
men jag speglade ofta svaren genom att upprepa vad intervjupersonen svarade för att kontrollera 
om jag förstått svaret på det sätt som intervjupersonen önskade förmedla. Frågorna ställdes och 
svaren tecknades så långt som möjligt på ett neutralt sätt utan att förmedla egna värderingar om 
området. Intervjupersonernas svar kontrollerades genom att intervjupersonerna fick läsa igenom 
svaren som jag tecknat ner och kommentera eventuella missförstånd. Jag anser att detta tillväga-
gångssätt ersätter inspelning av intervjuerna på band, eller video i tillräcklig grad för att jag vågar 
påstå att undersökningens resultat är tillförlitligt.  

Motivation och attityder är utmanande att återspegla neutralt i ett uppsatsarbete utan att an-
tyda författarens egen bild av ämnet. Därför vill jag också göra läsaren uppmärksam på att mina 
egna attityder kan spegla in i tolkningen av svaren under resultatdiskussionen, däremot har jag 
efter bästa förmåga undvikit att lägga in värderingar under resultatkapitlet.  
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8.2 Validitet  

Undersökningsgruppens storlek har stor betydelse för representativiteten i denna uppsats.  Det 
har gått att få fram ett resultat med antalet intervjupersoner och i svaren återkommer liknande 
mönster. Jag anser att fler intervjupersoner vilka anmält sig frivilligt till undersökningen hade 
bekräftat likheter, snarare än tvärtom. En fråga som kan ställas är om det kunde ha blivit ett annat 
resultat om frågorna ställts till en helt slumpmässig population av lärarstuderande, snarare än till 
en grupp vars deltagande baseras på frivillighet. Jag angav i kapitlet om avgränsningar att inget 
urval gjordes baserat på kön, ålder eller tidigare erfarenheter av datorer generellt eller Internet i 
synnerhet. Jag har inte studerat materialet ur ett genealogiskt perspektiv och påstår inte att det 
kan förekomma skillnader på svar från informanterna baserat på kön.  

Frågan Var tror du största utmaningen ligger i att använda Internet i undervisningen kan 
uppfattas som ledande. Detta upptänkte jag inte före resultatet redan var sammanställt. 

Vidare kan ordet utmaning tolkas på olika sätt beroende på värdegrund hos läsaren, där en 
läsare tolkar utmaning som något positivt, kan en annan se det som hinder eller problem. 

Det har i undersökningen inte gått att mäta en förändring i attityder hos de lärarstuderande 
mellan de som befunnit sig i början av sin utbildning jämfört med dem som är i ett senare skede 
av sin utbildning. 

Det är alltid en risk att studera en grupp personer i en tillgjord intervjusituation. Det kan ske 
en anpassning mot förväntade svar från intervjuaren, och den spontana kontakten med materialet 
kan bli färgad. I denna undersökning har interaktionen med undersökningspersonerna varit kort-
varig, och denna fara bör anses närmast obefintlig. 

Undersökningen ger enbart en fingervisning om attityder till Internet, och dess användning 
i undervisningen hos en population av lärarstuderande och bör inte betraktas som en heltäckande 
studie på området.  

8.3 Metoddiskussion 

Som metod för denna uppsats valdes fenomenologin. Genom att använda den kvalitativa 
forskningsintervjun som verktyg skapas hos forskaren en förståelse av intervjugruppens upple-
velse av världen, det vill säga en bild av hur de intervjuade uppfattar världen. Kvale (1997) be-
skriver intervjun som ett sätt att få fram en beskrivning av den intervjuades livsvärld med avsikt 
att tolka det beskrivna fenomenets mening.  

En forskningsintervju kan liknas vid ett strukturerat samtal mellan två personer. Intervjua-
ren försöker genom sina frågor att få intervjupersonen medveten om dennes uppfattning om en 
given fråga. Forskaren under intervjun är den som försöker lära sig något, utfallet påverkas ound-
vikligen av strukturen i frågorna. 

Analysarbetet börjar redan då data samlas in, men den detaljerade analysen kommer först 
senare.  

Fenomenologin som metod försöker beskriva en individs sätta att uppleva, och uppfatta ett 
studerat fenomen. Forskaren måste försöka se situationen från informantens perspektiv (andra 
ordningens perspektiv). Forskaren måste samtidigt försöka låta bli att filtrera svaren genom att 
applicera sitt eget sätt att se på fenomenet vid nedtecknandet eller analysen av svaren. Vid ana-
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lysarbetet måste forskaren sträva att fånga variationen i informanternas upplevelse av fenomenet 
för att fånga innehållskategorier i svaren. 

Ett val som forskaren gör är att fokusera på fenomenet eller en given situation. I denna upp-
sats har fokus legat på fenomenet som studerats. 

Valet av intervju som verktyg föll sig naturligt, då andra sätt att komma åt informanternas 
attityder till Internet i undervisningen, exempelvis genom observationer, inte var möjlig av prak-
tiska skäl. En styrka i intervjuformen är att den ger intervjupersonen möjlighet att själv beskriva 
sin upplevda uppfattning om en fråga, vilken ligger till grund för individens omvärldsuppfattning. 
En nackdel av formen, vilket också berördes under kapitlet validitet är att informanten kan ge 
svar, vilka denne tror att forskaren söker. Validiteten av innebördskategorierna speglas i hur nog-
grant och tillfredsställande dessa representerar de uppfattningar som uttrycks i informanternas 
utsagor. Reliabiliteten avgörs av det faktum att någon som läser uppsatsen förstår det som finns i 
det insamlade materialet, med hjälp av innehållskategorierna, och att slutsatserna följer en logisk 
tankeföljd. 

Det finns alltid en risk att forskarens egna uppfattningar läser in omedvetna betydelser hos 
svaren som informanterna har gett. Min avsikt har varit att så nära som möjligt återge informan-
ternas uppfattning av det studerade fenomenet, och genom noggrann behandling av källmaterialet 
sammanställa innehållskategorier vilka följer en logisk följd och vilka tydligt återfinns i det in-
samlade materialet.  

8.4 Resultatdiskussion 

Trots att det påtalats av intervjupersonerna att de inte fått någon formell utbildning i användning-
en av datorn var de utbildningstimmar som reserverats till informationssökning på biblioteket 
mycket uppskattade. Av de svar som ges av intervjupersonerna i gruppen saknas förebilder och 
goda exempel från VFU i skolan i användandet av datorn för exempelvis informationssökning.  

Ordet kopiering förekommer nästan uteslutande i alla svaren från lärarstudenterna som nå-
got negativt. Det värdeladdade som ligger bakom ordet kopiering är rädslan för fusk, att återge 
eller reproducera tidigare arbete som någon annan äger upphovsrätten till, och återge det som 
egenproducerat. Jag tog upp i bakgrunden om motivationens betydelse, och att elever lär sig tolka 
vad läraren vill ha för att uppnå ett bra resultat. Omvänt kan diskuteras att om läraren premierar 
resultat från elever vilka återger ett faktainnehåll mer eller mindre instrumentellt snarare än att 
uppmuntra ett resonemang. Indirekt uppmuntrar ett sådant beteende till kopiering, eleven söker 
”det rätta svaret”, det som läraren efterfrågar. En annan tanke är att lärarna kan ha ett starkt kon-
trollbehov över vad eleverna gör. Som jag också skrev om i bakgrunden, så är kunskap en form 
av makt och att diskutera vad som är rätt och fel information skulle jag kunna argumentera, är ett 
uttryck för makt. Jag påstår istället, att det i detta samanhang snarare är ett uttryck för osäkerhet. 

Kontrollbehovet kommer fram i flera kommentarer, såsom att det är riskabelt att låta ele-
verna ”sväva fritt i det blå”, samt kommentarer om risken att eleverna stöter på kontroversiella 
bilder eller information. Jag har inte studerat vad som föranleder kontrollbehovet, och lägger ing-
en vidare värdering i frågan.  

Vidare förekom svar om att det var viktigt att rätt information kom fram och att felaktig in-
formation i undervisningen kunde komma in i skolvärlden. Detta kan tolkas som att lärarstuden-



 

40 
 

 
 
 

ten istället för att angripa problemet som ett tillfälle att diskutera källkritik istället önskar censu-
rera information som eleven sammanställer. 

Inledningsvis till denna uppsats, var jag övertygad om att det skulle gå att se en tydlig atti-
tyd hos lärarstuderande till hur de uppfattade Internet, och hur de skulle använda sig av verktyget 
i sin undervisning. Jag var däremot inte säker på om denna attityd skulle vara positiv, eller nega-
tiv. Min egen initiala gissning var att de blivande lärarna skulle se positivt på att använda Internet 
i undervisningen.  

Ingen av intervjupersonerna angav att de hade någon formell utbildning för sina datorkun-
skaper utanför det man diskuterat och provat på under sin tid på lärarhögskolan. Därför bör be-
dömningen vara att samtliga intervjupersoner var självlärda avseende sina kunskaper om Internet. 
Intressant i detta sammanhang var att ingen såg kurserna på lärarhögskolan som formell utbild-
ning.  

Vid en första anblick kan man tycka att svaren på de olika frågorna varierade kraftigt hos 
samtliga intervjuade, men samtidigt förekom stora likheter mellan främst de som var vana, och de 
som inte var vana användare av Internet.  

Den största skillnaden mellan de intervjupersonerna som sa sig vara relativt ovana datoran-
vändare och de som hade stor datorvana var den generella attityden till Internet hos dem själva. 
Hos dem som var ovana att använda Internet i sitt dagliga liv var attityden mer avvaktande och 
osäker, där rädslan för främst den mörka sidan av Internet som porr, terrorism och propagandis-
tisk information var påtaglig. Möjligen är det ”det osynliga nätet” som skrämmer den ovana an-
vändaren.  

Men detta resultat var absolut inte entydigt– även intervjuperson ett sex och elva som alla 
hade stor datorvana tog upp risken för elever att hamna på sidor som inte var avsedda för barn. 
Skillnaden i svaren låg i att risken för Intervjuperson ett, sex och elva var kalkylerbar och faktisk 
medan det för intervjupersonerna med lägre datorvana föreföll vara något otryggt och helt okon-
trollerbart. 

En generell observation som slår mig, var att flera av de intervjuade ser Internet som något 
som finns där, och då måste man nog använda det, vare sig man vill det eller inte, för det är en 
del av samhället. Samtidigt kan samma intervjupersoner i mer positiva ordalag ta upp att de själ-
va använder Internet för både nytta och nöjen – och att det underlättar vardagen genom att man 
kan hitta tidtabeller, betala räkningar, eller hålla kontakten med vänner. 

Den gemensamma nämnaren hos både de intervjupersoner som angav att de var vana an-
vändare, och de som sa sig vara ovana användare var olika grader av osäkerhet och till och med 
uttryckt rädsla för Internet. Osäkerheten kunde vara riktad mot tekniken i sig, eller till det inne-
håll som förekom. Avgränsningen att svaren från informanterna inte är behandlade olika baserat 
på kön kan vara viktig att påtala än en gång. Jag påstår inte att livsvärlden mellan män och kvin-
nor skiljer sig åt. De studerade informanterna kommer från samma urvalsgrupp på en högre nivå; 
de som studerar att bli lärare. Skillnader som skulle kunna bero på kön skulle vidare variera olika 
beroende på ålder, livs och familjesituation. Om jag studerat attityder hos ett givet kön och/eller 
ålderskategori hade uppsatsen gett ett annat budskap än det jag ville undersöka. Jag hade också 
kunnat göra undersökningen för båda könen och jämfört svaren dem emellan. Vidare skulle ett 
genealogiskt perspektiv också kunna påverkas av var i landet de studerade informanterna kom-
mer ifrån, det vill säga attityder hos dem som kommer från större tätorter och dem som kommer 
från glest befolkade regioner.  
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Jag påstår att gruppen informanter är en tillräckligt homogen och representativ samling lä-
rarstuderande på det aktuella universitetet för ansatsen till denna uppsats. 

8.4.1 Vilken attityd har lärarstuderande till Internet generellt? 

Något som förvånade mig var att det inte alls var en överväldigande positivt eller självklart för 
lärarstuderande att de skulle använda Internet i undervisningen samtidigt som detta bekräftar bil-
den som KK stiftelsens rapport; IT I Skolan – en internationell jämförelse, sammanställd av Jan 
Hylen (2003) målar upp om svenska lärare. Denna reflektion måste vägas mot att det speglar en 
förutfattad mening från min sida. 

Det mest överraskande i detta var inte det att lärarna inte såg att Internet naturligt gick att 
använda i klassrummen utan att samtliga lärare spontant inte tog upp att de såg det som en kom-
munikationskanal och informationsbank för eget bruk. Detta kan skyllas på att jag ställde frågan 
på ett sätt som inte direkt omfattade eller inbjöd att utveckla svaret från ett eget perspektiv. Jag är 
övertygad om att om jag ställt frågan på ett annorlunda sätt, exempelvis: ”Ser du att du kommer 
att ha nytta av att använda Internet själv till förberedelser av lektioner eller kommunikation” så 
hade jag fått andra svar. Endast intervjupersonerna två och tre tog spontant upp att de såg Internet 
som något skulle användas för eget bruk till nytta i tjänsten. Intervjuperson två talade om att den-
ne skulle använda Internet som ett verktyg dagligen, och två intervjupersoner [10, 6] svarade att 
de skulle använda Internet för att samla material till att förbereda lektioner. Samtliga intervjuper-
soner svarade att de använde Internet varje dag eller mer sporadiskt för egen nytta och nöje. Där-
emot kopplade inga informanter samman detta som något av nytta för skolundervisningen.  

Detta ger en bild som går att tolka på olika sätt, dels kan man dra slutsatsen att det är så hög 
datormognad hos de blivande lärarna att de inte ens reflekterar över att de använder tekniken i sin 
vardag och att det genomsyrar deras beteende. Vidareutvecklat kan man tolka det som att de ge-
nom sin höga datormognad är väl medvetna om vilka potentiella risker som finns med att använ-
da Internet och drar beräknade slutsatser om hur de klarar av att använda sina begränsade resur-
ser. En annan tolkning är det motsatta; att datorn och Internet är något artificiellt, och påklistrat, 
och man fortfarande måste fundera specifikt runt hur, om överhuvudtaget det kan användas till 
något nyttigt. Förmodligen ligger sanningen som alltid någonstans mittemellan. 

Med mitt begränsade urval av intervjuer kan jag inte dra någon generaliserad slutsats som 
jag skulle kunna hävda vara gällande för samtliga studerande eller på lärarutbildningarna i Luleå. 
Det som går att säga är att båda tolkningarna stämmer överens på ett urval av lärarstudenter. 

Ytterligare ett resultat som jag blev överraskad av, även här utan att kunna vara mer genera-
liserande än att reflektera över en iakttagelse, var att flera av de lärarstuderande inte såg sin egen 
roll som ansvariga för sin egen kompetensutveckling eller sin roll som metodutvecklare. 

Det förekom mycket lite kritik mot lärarhögskolan, eller Universitetet i Luleå avseende 
mängden undervisning om datorer och Internet. Endast två personer kritiserade utbildningen, och 
å andra sidan var endast en person helt nöjd med det som erbjudits.  

Den allmänna attityden, eller den känsla som jag fick var att resterande sju intervjupersoner 
mer eller mindre ryckte på axlarna, och tyckte att kunskaper i att hantera datorn var något som 
man skulle ha med sig när man började på universitetet. Endast intervjupersonerna ett, sex och 
elva verkade spontant nöjda med sina egna kunskaper och med vad de klarade av att göra med 
datorn. Här vill jag poängtera att detta är min subjektiva tolkning av svaren. Såsom nämndes un-
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der kapitlet Tidigare datorvana, och utbildningen på LTU specificerade två intervjupersoner att 
de önskade mer utbildning i exempelvis begränsa sök begrepp på Internet och metodik för att 
integrera datorn och Internet i olika ämnen. Ingen av intervjupersonerna svarade att de skulle ta 
några egna initiativ för att möta dessa önskemål.  

Två av svaren avvek från ovanstående. Såsom redovisats ansåg en intervjuperson att det var 
skolans (där man senare arbetade), och kommunens ansvar att erbjuda tillräcklig utbildning för 
befintliga lärare om datorer och Internet. Samma intervjuperson svarade också att denne inte hade 
något eget intresse av datorer, och hade därför inte lärt sig mer.  

Det förekom en reflektion om etik och innehåll i flera av svaren. 

8.4.2 Vad anser lärarstuderande att Internet kan användas för? 

Jag hade trott att det skulle finnas en mer positiv bild till att använda Internet i skolan. Jag trodde 
att det skulle lärarstuderande såg det som en möjlighet att bygga på elevernas förmåga att använ-
da datorn allmänt och Internet mer specifikt för att söka information och för kommunikation men 
med undantag för enskilda svar visade sig denna bild inte överensstämma med svaren. Samtidigt 
måste tillstås att det var flera intervjupersoner som svarade att de i alla fall skulle prova använda 
sig av tekniken i undervisningen.  

Jag trodde att flera av intervjupersonerna än vad som redovisats skulle ange att de såg In-
ternet som en kanal för kommunikation med kollegor, och i pedagogiska nätverk eller communi-
ties of interest. Endast en intervjuperson, såsom redovisats tidigare tog specifikt upp att liknande 
nätverk kunde vara till stor hjälp. Detta resultat betyder samtidigt inte att fler av intervjuperso-
nerna kunde se fördelar med detta. Däremot var det ingen som spontant tog upp detta.  

Flera av intervjupersonerna talade om nöjesaspekten av Internet – och dessa såg också möj-
ligheten att använda detta som en motivationsfaktor för elever med genomtänkta restriktioner.  

Däremot framkom att Internet inte längre endast tolkas som synonymt enbart med en upp-
slagsbok, även om detta är en del av möjligheterna med tekniken.  

8.4.3 Vilken anser lärarstuderande vara den största utmaningen för att effektivt kunna 
använda kunskapsnätverk, och Internet i undervisningen i framtiden? 

Något som jag själv hade trott skulle vara det vanligaste svaret på vilka utmaningar som de 
lärarstuderande såg med att använda Internet för undervisningen, resursbrist på datorer, visade sig 
inte stämma. Istället var det osäkerhet om värdet på informationen som fanns på Internet, den 
egna kompetensen och risken för kopiering som ansågs som största problemen. 

Några av svaren innehöll en reflektion om resurser, men då mer avseende personalmässigt 
än fysisk hård, eller mjukvara. 

I flera av svaren förekom reflektioner om etik. Detta framkom mest i fråga om att vara akt-
sam på källor och med att vara vaksam på dels vem som kommunicerade ett budskap, och vad 
detta budskap egentligen var. Såsom nämndes tidigare tog sju intervjupersoner spontant upp bib-
liotekskursen i informationssökning, och att denna kurs tagit upp hur man bedömer källor. Det är 
möjligt att denna kurs varit en av orsakerna till att så många tog upp detta, samtidigt som det är 
möjligt att intervjupersonerna själva gjorde denna bedömning utifrån egna erfarenheter.  
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I stort sett samtliga uttryckte en mer eller mindre uttalad rädsla för att information från Internet 
kunde kopieras av eleverna. Dessa personer vidareutvecklade samtidigt sin egen fundering med 
att de förmodligen hade tillräckliga kunskaper själva (del på grund av bibliotekskursen) att de 
kunde göra en bedömning om informationen var reproducerad eller skapad. 

8.4.4 Anser de lärarstuderande att Internet endast är relevant för skolan, eller även för en 
framtida utveckling? 

Denna frågeställning har varit den svåraste att svara på, och jag är inte säker på att jag kan 
påstå att jag lyckats. Det var endast i ett par av intervjuerna som intervjupersonen talade om vär-
det att kunna hantera Internet som något som eleverna kunde ha nytta av i framtiden. Svaren 
skiljde sig mellan att det hade ett tveksamt värde överhuvudtaget till att det var absolut nödvän-
digt därför att det var en del av samhället idag. Inget mer specifikt än detta framkom av svaren. 
Jag vill inte påstå att det förekom någon reflektion om kunskaper och kompetens i mer generella 
termer vilket går att skylla på de intervjufrågor som jag använde mig av. Däremot vill jag påstå 
att denna fråga inte väckte en tanke runt att Internet kunde bidra till att bygga kompetens om hur 
verktyget skulle användas i ett framtida yrkesliv av eleverna.  

Jag kan däremot inte svara på om hanteringen av verktyget Internet ses som en kompetens 
av intervjupersonerna. En tolkning är att attityden varierar. Det förekom tankar om att det mer 
eller mindre var ett redskap för nöjesändamål – till att det var ett nyttigt arbetsredskap.  

8.4.5 Kompetensbegreppet och bakgrunden 

Jag skrev i inledningen om att det idag var ett krav på arbetsmarknaden att fortsätta utveck-
la sin kompetens kontinuerligt. De metoder som individen använder för att tillskansa sig, eller 
hålla kompetenser uppdaterade skiljer sig väsentligt. Det kan vara utmanande att ständigt hitta 
den lust att lära, vilken jag är övertygad krävs för att individen ska klara av de förändringar som 
sker i arbetslivet och verkligheten i, och utanför skolan. Som en fingervisning talar skolverket i 
sina styrdokument om vikten av att utveckla elevernas förmåga att hantera stora mängder infor-
mation, och att lära dem att kritiskt granska denna. Skolverket tar också upp vikten av att utveck-
la mjukare värderingar som kommunikationsförmåga och elevernas sociala kompetenser. 

De elever som den blivande läraren möter i skolan kan ha större metakunskaper om verkty-
gen att införskaffa sig information och kanske en högre praktisk kompetens att söka fakta genom 
att använda Internet. Det är däremot viktigt att komma ihåg att den funktionella kompetensen, hur 
informationen tolkas och tillämpas, består av en sammansättning av flera olika kompetenser, där 
den praktiska endast är en beståndsdel. Lärarens ansvar i skolan är att hjälpa eleven utvecklas, 
och förbereda denne på att självständigt kunna fungera i arbetslivet efter skolan. Jag skrev i 
sammanfattningen av bakgrunden, att den kompetens som kanske är viktigast för lärarens del är 
förhållningssättet och den personliga kompetensen, i vilken etik och motivation ingår. Denna 
kompetens är instrumentell i lägre åldrar, men egentligen lika viktig genomgående.  Den strate-
giska kompetensen är också mycket viktig för att kunna planera övningar, och formulera målen 
för vad eleverna bör ta till sig. Kombinationen av att klara av att planera övningar som erbjuder 
möjlighet att reflektera över information, samt stärker förståelsen för etikfrågor skulle öka på 
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arsenalen hos blivande lärare att på ett bättre sätt kunna använda Internet i undervisningen. Etik-
delen i samband med att använda Internet är möjlig att utveckla för genom reflektions, och dis-
kussionsövningar genomgående under utbildningen. Det sker redan idag, men kan tydligt utveck-
las vidare då en genomgående känsla hos informanterna i denna undersökning var osäkerheten i 
att använda Internet i undervisningen, och flera av svaren pekade på att det var innehållet som 
eleverna kunde råka möta på nätet som var hotfullt. Det räcker inte att i ett enskilt kursmoment 
som exempelvis en kurs för informationssökning på biblioteket diskutera etik, det bör genomsyra 
all undervisning där datorer och informationshantering ingår som komponenter. Praktiska kom-
petensen att kunna använda verktygen är viktig, men av underordnad betydelse i sammanhanget 
enligt min åsikt. Förståelse för motivationens betydelse för inlärning är en viktig del för de lärar-
studerande att få förståelse för, då det hjälper den blivande läraren att kunna individanpassa un-
dervisningsmoment bättre.  

De olika kronbladen i kompetensblomman, som jag beskrev i bakgrunden beskriver sche-
matiskt att en funktionell kompetens består av olika delar. I sin kontakt med elever i skolan be-
höver läraren klara av att anpassa sitt tankesätt efter elevens färdigheter. Även om elevens prak-
tiska kompetens kan vara högre då det gäller datorer generellt, eller informationssökning mer 
specifikt så kan läraren använda sin erfarenhet och djupare kunskaper inom andra områden för att 
leda eleven vidare i sin utveckling. Läraren skapar tillfällen där eleven lär sig handskas med den 
information som denne upptäcker. Här kan det också vara på sin plats att tänka på elevens ut-
veckling ur det sociokulturella perspektivet, och att lärandet sker i interaktion med andra. Hur 
läraren metodiskt gör upplägget är en fråga som inte behandlas i denna uppsats. Jag tycker det är 
anmärkningsvärt att lärarstuderande inte spontant ser sig själva som instrumentala i att utveckla 
metoder för undervisning inom det området som behandlas i denna uppsats. Bilden med de olika 
stora kronbladen nedan exemplifierar hur en elev kan ha en högre praktisk kompetens i att hante-
ra datorn än läraren, men att läraren i sin tur har djupare kompetens på andra områden. 
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Figur 3; Förhållandet mellan en elev och lärarens kompetenser i en given fråga beskriven o form av kompe-
tensblomman. 

 
Jag vill i sammanhanget påpeka att bilden med kronbladen ovan ska tolkas bildligt, den är 

inte statisk för en elev/lärare relation utan besktiver förhållandet vid en given fråga, vid ett givet 
tillfälle. Förhållandet mellan de olika kompetenserna, lärare elev är synnerligen dynamisk. Bety-
delsen av motivationen att handskas med en uppgift är inte obetydlig vare sig för eleven eller för 
läraren. Ett innehåll är kanske inte alltid självmotiverande, men metodiken till att tillägna sig in-
nehållet kan kanske anpassas till viss del att fungera i ett givet tillfälle. Som jag tog upp i bak-
grunden finns det forskning som pekar på att människan motiveras av olika incitament. Läraren 
kan med sin större erfarenhet, och troligen större strategiska kompetens försöka anpassa inlär-
ningssituationen på ett sådant sätt att eleven motiveras att lösa uppgifter på ett kreativt sätt; ex-
empelvis genom att använda Internet i undervisningen.  

9 Sammanfattning och slutsatser  

De studerande är inte en homogen grupp som svarade lika på alla frågor. Lärarstuderande, 
och färdigutbildade lärare är i hög grad individualister vilket borde uppmärksammas vid varje 
tillfälle som ”lärarkåren” behandlas som ett kollektiv. Det förekom enskilda svar som antydde att 
Internet var en absolut nödvändighet för informanten själva och för deras elever, och enskilda 
svar som antydde att det kunde lika gärna försvinna. Samma sak gäller det egna intresset – en-
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skilda svar utryckte ett starkt intresse för både teknik och innehållet i Internet, och enskilda svar 
på precis raka motsatsen. 

Den gemensamma nämnaren, fenomenets essens, var en osäkerhet hos blivande lärare inför 
hur innehållet på Internet kan användas i undervisningen. 

Attityderna hos de lärarstuderande är blandade till att använda Internet i Undervisningen. 
Helhetsintrycket visar inte på en entydigt positiv inställning. Värdet av att använda Internet i un-
dervisningen ifrågasätts i viss mån liksom den praktiska genomförbarheten oftare än tvärtom.  

Intressant i denna observation är att man samtidigt ser Internet som en källa för nytta och 
nöje ur ett privat perspektiv, men detta kopplas inte samman som något som går att använda i 
undervisningen. Läraren överför även värderingar till eleverna, därför anser jag det viktigt att 
blivande lärare reflekterar över sin egen inställning i olika frågor, och är medvetna om att detta 
kan ske. Om det finns en stor skillnad i värderingar mellan lärare och enskilda elever kan detta 
leda till konflikter, vilka i viss grad skulle gå att undvika genom en reflektion och medvetenhet. 

Ingen av de lärarstuderande som intervjuats ser sig själva uttalat som instrumentala till att 
utveckla metodik för att använda Internet i undervisningen.  

Samma sak gäller frågan om hur utvecklingen av kunskaper omkring datorer och Internet 
sker; generaliserat kan man säga att det finns en efterfrågan av mer utbildning samtidigt som 
samtliga är självlärda, eller har utvecklat sina befintliga kunskaper utan formell undervisning. 

I en nära framtid kanske pedagogen kan se elever, som har större kunskaper än de själva 
om Internet som sina lärare?  

Flera svar indikerade på att Internet kan användas som en källa till inspiration, material och 
kommunikation. Återigen en generaliserad bild är att det ofta rör sig om att tänka på Internet som 
bok på burk, eller en multimedial informationsbank – men observera att jag i resultatdiskussionen 
tagit upp att det inte enbart sågs som ett uppslagsverk. 

Ingen av de intervjuade talade om möjligheten att skapa ett eget innehåll för Internet, men 
däremot att använda material från Internet i elevarbeten, samt för att diskutera etik och källkritik. 

Jag har inte genom denna undersökning kunnat påvisa en attitydförändring till att använda 
Internet i undervisningen hos de intervjuade under sin tid på universitetet, vilken jag tror är mar-
ginell. Jag tror inte att tiden på universitetet har varken påverkat de lärarstuderande att se på In-
ternet som något mer, eller mindre positivt att användas för undervisning, men jag vill samtidigt 
peka på att kursen kring att söka information och bedöma källors tillförlitlighet som anordnats av 
universitetsbiblioteket i Luleå blir ofta refererad. 

Jag anser inte att intervjuerna har gett en bild av att de lärarstuderande generellt reflekterar 
över användandet av Internet som något annat än en källa för att samla uppgifter, och föra att 
återge fakta eller bygga rudimentära kunskaper. Med detta menar jag att jag genom intervjuerna 
inte har fått en bild av att informanterna reflekterar kring att arbeta med Internet bredare för att 
bygga kompetenser. Detta kan bero på att elever i grundskolan, där de flesta intervjuade lärarna 
kommer att undervisa måste fokusera på att ska skapa sig grundläggande kunskaper som att läsa, 
skriva och räkna snarare än att arbeta med Internet som verktyg.  

Jag upplevde inte, att intervjupersonerna reflekterade över att eleverna skulle använda In-
ternet även i sitt framtida arbetsliv, och att det därför skulle vara viktigt att lära sig det i skolan. 
Även här kan den främsta orsaken vara åldern på de elever som de blivande lärarna ska undervi-
sa. Att argumentera mot att använda Internet i undervisningen genom att beskriva problem som 
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läraren kan råka ut för tycker jag är att översimplifiera frågan. Utmaningar borde istället betraktas 
som tillfällen till inlärning, och diskussion om moral och etik i sammanhanget. 
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Bilaga 1 

 
Intervju#     

Tid:     

Datum:     

Namn:     

E-post:     

Plats:     

    
Tidigare Da-

torvana  Om utbildningen på Universitetet 
    
Inledande fråga: Vad menas med ”In-

ternet”    

    

Fråga Svar Kommentar  Övriga iakttagelser 

Vad lär man sig av 
att använda Internet    

Hur använder man 
bäst Internet i undervis-
ningen    

Motivera var-
för/varför inte det är nöd-
vändigt att använda Inter-
net i undervisningen    

Motivera var-
för/varför inte du kommer 
att använda Internet i 
undervisningen    

Var tror du största 
utmaningen ligger i att 
använda Internet i under-
vissningen?    
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Bilaga 2 

I denna bilaga återfinns bakgrundsinformation kring vad internet är för något, samt penetrationen 
av hur internet används I undervisning på olika hall. 

10.1 Vad är Internet? 

Tekniskt beskrivet är Internet världens största datornätverk WAN (Wide Area Network) och sy-
stem för enkel och effektiv lagring, förmedling och kommunikation av och med text, ljud och 
bild. World Wide Web, Usenet (Nyhetsgrupper), E-post och fildelning är idag, i början av tvåtu-
sentalet populära användningsområden för Internet. Ordet Internet med gement i är en allmän 
beteckning för ett datornätverk som använder olika länklagerteknologier. Samtidigt som ordet 
Internet är namnet på det globala Internet-nätverket de flesta människor idag känner till och 
skrivs med versalen I på grund av att det är ett egennamn. 

Jag hoppar över historian från de första militära systemen, och universitetens vaknande in-
tresse, och börjar istället med slutet av 1980-talet, då en man vid namn Tim Berners-Lee kombi-
nerade ett antal tekniklösningar, och kom fram till vad man idag kallar World Wide Web 
(WWW); ett system som möjliggör hoplänkning av i princip all information likt ett gigantiskt 
uppslagsverk. Under 1990-talet tog vanliga men erfarna datoranvändare över. I mitten till slutet 
av 1990-talet började ”vanligt folk” använda nätet i samband med att World Wide Web slog ige-
nom. Nu, i början av 2000 talet använder i princip alla, åtminstone i västvärlden nätverket och 
enligt socialstyrelsen är tillgång till Internet numera en rättighet jämförbar med tillgång till TV 
och telefon. (Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Internet) 

En förenklad bild av Internet är att det är en källa för information, och detta hör samman 
med hur begreppet introducerades i Sverige på 1990 talet. Begreppet blev då synonymt med 
WWW.  

10.2 Dator och Internetanvändning  

Enligt Söderlund (2000) använde mer än hälften av befolkningen datorer i sitt arbete redan 1997. 
Men han markerar också att spridningen till skolan har skett långsammare. Tillgängligheten av 
datorer i skolan och hemmen är däremot påtagligt hög i Sverige och övriga norden. Söderlund 
skriver att i slutet av 1999 hade nästan var annat hushåll i Sverige en persondator, och denna siff-
ra har sedan dess ökat Enligt dynamisk information från hemsidan för SCB (Maj 2005) hade 84 
% av Svenskarna mellan 16 och 74 år tillgång till persondator i hemmet 2004. Vidare, enligt SCB 
använde över två tredjedelar av svenskarna Internet minst en gång i veckan första kvartalet 2004 

(Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____112383.asp). 
Utbildningsnivån spelar in i viss grad på hur ofta en persondator användes i Sverige under 

samma period, men generellt sett var användandet jämt fördelat mellan utbildningsnivå och kön 
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mellan 60-80% av alla tillfrågade personer i åldern 16 till 74 hade använt persondatorn minst en 
gång per vecka under första kvartalet 2004 

(Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/templates/tableOrChart____112391.asp). 
 

  

10.3 IT i skolan 

Söderlund (2000) skriver bland annat om hur det politiska klimatet har förändrats mellan 1970 
och 2000. Sammanfattningsvis kan sägas att det från regeringsnivå har identifierats att IT ses som 
centralt för att kunna konkurrera på världsmarknaden, trygga välfärd och sysselsättning. Det se-
nare av dessa incitament sågs som centralt under -90talet. Under 90 talet anläggs även ett allt 
tydligare resonemang om de behov av ständig kompetenshöjning av arbetskraften som IT utveck-
lingen kräver, detta leder också till att skolan får en och en halv miljard av staten för att satsa på 
IT utveckling.  
Hur datorer används i skolan i ett internationellt perspektiv redovisas av Hylen (2003). Urvalet av 
länder har skett genom Det ska vara länder som känns relevanta att jämföra Sverige med samt att 
skolsystemet i någon mån liknar det svenska vad gäller uppbyggnad och utbildningspolitiska mål. 
Förutom de nordiska grannländerna ingår Nederländerna, Storbritannien och Italien i undersök-
ningen  

Sverige har länge varit en av världens ledande IT länder, men denna position är inte själv-
klar utan tycks idag 2005 att vara hotad enligt en rapport framtagen av KK-stiftelsen. Sveriges 
position bland deltagande länder var fortfarande relativt god när rapporten togs fram 2002. Det 
man kunde visa på var att Sverige kunde jämföras med övriga nordiska länder avseende penetra-
tion datorer/100 elever. Danmark med 3.2 elever per dator utmärkte sig med nästan dubbelt så 
många som Sverige med 1.4 elever per dator. På grundskolenivå delar lärarna ofta samma dator 
med eleverna enligt undersökningen, medan det på gymnasienivå ofta är så att läraren har sin 
egen dator vilket Sverige var ensam om då undersökningen gjordes. I övriga nordiska länder de-
lade två lärare på samma dator i gymnasieskolan. Den svenska datorparken var också den äldsta 
som redovisades i undersökningen. Flest antal nya datorer (<3år) hade Norge, med nästan 60 % 
jämfört med Sverige som hade 42 % datorer som var nyare än tre år. 

Enligt rapporten var Internetpenetrationen, det vill säga antalet datorer i skolorna som var 
uppkopplade till Internet, ungefär lika mellan de nordiska länderna, ca 80%, men undersökningen 
tar inte upp vilken uppkoppling (modem eller bredband) som fanns tillgänglig.  

En intressant iakttagelse var att 2002 angav 35 % av de svenska lärarna att de inte använder 
Internet i undervisningen, jämfört med Danmark, där 16 % avstår från att använda Internet i un-
dervisningen. I Sverige fanns de flesta datorerna placerade i klassrummen, medan de i Danmark 
var flest datorer arrangerade i datorlabb. 

Totalt sett angav de svenska lärarna att de var mest skeptiska till användningen av Internet i 
undervisningen överlag jämfört med lärare i övriga länder.  

På frågan om lärarna trodde att Internet kommer att påverka deras sätt att lära ut, visade de 
svenska lärarna lägst benägenhet till att tro, att så var fallet. En fjärdedel av de tillfrågade lärarna 
angav att Internet troligen aldrig skulle påverka deras sätt att arbeta. Detta kan jämföras med Is-
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land som hade den mest positiva inställningen till Internet i undervisningen, här angav endast  
6 % av lärarna, att Internet troligen inte skulle påverka deras sätt att arbeta.  

Enligt rapporten uppvisar den svenska skolan ett ensidigt mönster där elevernas anskaff-
ning och sammanställning av information står i centrum, men där analys och reflektion ges mind-
re utrymme. 

Enligt KK stiftelsens rapport är lärarna på Island och Storbritannien mest positiva till att 
använda Internet i undervisningen. Över 60% av lärarna i dessa länder anger att de anser Internet 
att vara ett användbart verktyg i undervisningen. Endast 35% av lärarna i Sverige anger att de ser 
Internet som ett användbart verktyg i undervisningen. Anmärkningsvärt i undersökningen är att i 
Sverige, och Finland har denna siffra sjunkit med någon procentenhet mellan 2001, och 2002. I 
övriga länder ex. Danmark, Nederländerna, Storbritannien har siffran istället ökat. (Hylen, 2003) 
 


