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Abstract 
 
Titel: Digitala elever i en digital tidsålder – en studie av elevers datoran-

vändning. 
 
Författare: Andreas Folkesson och Petter Knutsson 
 
Handledare: Ingegerd Rydin 
 
Examinator: Matts Halmerius 
 
Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 
 
Dokument: C-uppsats 

 
Syfte: Att undersöka hur eleverna på en högstadieskola använder sina dato-

rer, både till social kommunikation och till skolarbete och hur tekni-
ken påverkar dem. 

 
Metod: I studien har vi tillämpat kvalitativ metod kombinerat med en kvanti-

tativ undersökning. Det empiriska materialet har huvudsakligen sam-
lats in genom personliga intervjuer och observationer. Vi har även 
använt en webbaserad enkät. 

  
Slutsats: Eleverna på den undersökta skolan har i projektets inledande fas an-

ammat den tilldelade datorn på ett effektivt sätt. Nya möjligheter till 
social interaktion och studiesätt har öppnat upp sig. Eleverna har till 
stor del implementerat datorn i sitt dagliga liv, datorn fungerar som 
ett gränsöverskridande multiverktyg både inom skolvärlden och i den 
privata sfären. I våra intervjuer visade det sig att eleverna brukar ha 
med sig datorn hem, och de påpekade även att det var lättare att utfö-
ra skolarbeten hemifrån. Skolmiljön och fritiden smälter samman och 
ur detta bildas en ny form av lärande. Det dominerande kommunika-
tionssättet bland eleverna är via IM-klienten Msn. Med den kan de 
förena både nytta och nöje lättare då kommunikationen sker i realtid. 
Detta  kommunikationsmedel har dock inte ersatt den fysiska sociala 
interaktionen, utan existerar som ett väl använt komplement. 

 
Nyckelord: ICT, kommunikation, ungdomar, datorer, social teknologi, kritisk 

teknologiteori. 
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1. Inledning 

Datorerna får allt större plats i dagens samhälle och i våra liv. Barn födda efter cirka 
1990 har växt upp med datorer anslutna till Internet vilket gör dem till den nya IT-
generationen. Man har idag otroligt stora möjligheter att kommunicera i alla former 
över Internet med text, ljud och bild. Vårt liv idag består inte bara av den “verkliga” 
sociala kommunikationen, alltså kommunikation ansikte mot ansikte, utan mycket av 
vårt sociala liv utspelas på Internet där man tillåts att interagera allt mer. Möjligheter-
na med tekniken suddar ut både lokala och nationella gränser. 
 
Projektet En-till-En (1–1) i Falkenbergs kommun innebär att elever i årskurs 7-9 på 
två högstadieskolor får tillgång till varsin dator. De som tidigare inte kommit åt en 
dator fullt ut i skolan eller de som på grund av andra förutsättningar saknar en dator i 
hemmet har nu en hundraprocentig tillgång, både i skola och hem. Det var med des-
sa tankar i bakhuvudet som vi började intressera oss för projektet. Varje elev får var-
sin dator som de ska använda i sin skolgång och som dessutom skall tas med hem vid 
skoldagens slut. Vilka möjligheter öppnas för eleverna och hur förvaltar de dessa 
möjligheter? 
 
Vi har valt att studera och intervjua elever i skolan och fokusera på hur de använder 
sin dator på skoltid, men minst lika intressant är hur eleverna använder sin dator 
hemma. Vi hade önskat att det funnits möjligheter till att besöka elever i sina hem för 
att studera detta men det är enligt oss värt en helt egen studie. Projektet är så omfat-
tande och intressant att det finns ett otal infallsvinklar. 
 

The opportunities that ICT offer users to access information and communicate with whom they 
want, freed from the material and social constraints of their bodies, identities, communities and 
geographies mean that these technologies are regarded as potentially liberating for those who are 
socially, materially or physically disadvantaged (Turkle 1995 i Holloway & Valentine 
2003:2). 

 
Datoranvändandet bland ungdomar idag är högre än det tidigare varit på grund av att 
alla mer eller mindre har tillgång till datorer. Detta kan innebära både positiva och 
negativa effekter. Allmän oro har uttryckts för att IT-teknologin hotar ungdomars så 
kallade ”offline-aktiviteter” och att datorn ska ta upp all plats i ungdomars vardag. 
Detta och mer kommer vi att analysera och diskutera i vår c-uppsats. 
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2. Syfte 

Syftet med studien är att studera hur elever på en skola använder sina datorer till so-
cial interaktion och lärande. Har de hittat nya stigar att beträda i den digitala djung-
eln? Vi som är födda på 80-talet var den första generationen som upplevde datorer 
som ett normalt inslag i skolmiljö, dock inte i samma utsträckning som på Södersko-
lan och Skogstorpsskolan i Falkenberg. 
 
Undersökningen kan ligga till grund för framtida studier då detta kan bli ett allt vanli-
gare inslag i svenska skolor. Eftersom det bedrivits få studier i Sverige kring detta 
ämne och förfarandet med en dator per elev på en kommunal grundskola är så ovan-
ligt är detta ämne mycket intressant. Vad leder det till när en elev får tillgång till en 
egen dator? 
 

3. Frågeställning 

Forskaren kan inte utgå från att hon kan konkretisera sitt problem utifrån litteratu-
ren. För detta krävs att hon lär känna sitt fält och en metod för detta är att utföra en 
förstudie. Ett exempel är att tillbringa en kortare tid på det fält där studien skall utfö-
ras, vilket vi gjort och som ni kan läsa om senare. För de flesta forskare är det teorin 
och förstudien som ligger till grund för konkretiseringen av forskningsfrågan, och så 
var fallet även för oss (Aspers, 2007:85). 
 
Från början tänkte vi inrikta oss på hur eleverna använder sina datorer för att kom-
municera enbart. När vi påbörjat vår förstudie och enkätundersökning upptäckte vi 
fler intressanta dimensioner i fallet. Vi kom mer och mer in på områden som be-
handlar källkritik, skrivande och redovisningsmetoder. Vi spänner därför över ett 
flertal områden i vår c-uppsats. Vi tar upp kommunikativa frågor såväl som dator-
tekniska frågor och går även in en del på pedagogikens område. 
 
Man kan med fördel kombinera en huvudfråga med ett antal mer specifika frågor. 
Delfrågorna används sedan tillsammans för att besvara sin forskningsfråga (Ibid.:85). 
Dessa behöver inte nödvändigtvis vara statiska under studiens gång utan de kan för-
ändras under tiden man samlar in sitt material. Det kan även visa sig att man finner 
sitt fält vara helt olikt jämfört med vad man trodde initialt. 
 
Vi har kommit fram till följande frågeställning: 
 

• Hur använder eleverna sina datorer? 
 
Denna frågeställning är bred och för att ytterligare specificera oss har vi valt att för-
söka besvara följande delfrågor: 
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• Finns det en skillnad mellan killar och tjejer? 
• Finns det en skillnad mellan åldersgrupperna (årskurs 7-9)? 
• Vad använder eleverna datorerna till utöver det som syftar till skolarbete? 
• Hur har undervisningen förändrats med hjälp av datorerna? 
• Hur söker eleverna information? 
• Vad har eleverna för inställning till källkritik? 
• Vilka verktyg används för att kommunicera? 

 

4. Bakgrund 

I början på höstterminen 2007 startades projektet 1–1 på två högstadieskolor i 
Falkenbergs kommun. Projektet innebär att kommunen köpt in bärbara datorer till 
samtliga elever från årskurs 7 till 9 på Söderskolan i Heberg och Skogstorpsskolan i 
Falkenberg. 
 
På Skolverket arbetar man för närvarande med att lyfta fram och formulera digital 
kompetens som en av framtidens fyra prioriterade grundkompetenser tillsammans 
med förmågan att läsa, skriva och räkna (Björn & Höper, 2007:6). Skolan går alltså in 
i en ny fas där datorerna, både som hjälpmedel för att lära och som kommunika-
tionsmedel, blir allt viktigare för att eleverna ska få digital kompetens. Att digital 
kompetens är en framtidsfråga för elever är något som Jan Schierbeck, undervis-
ningsråd på Skolverket reflekterat över; 
 

Både arbetslivet och högskolestudier förutsätter en digital kompetens. Det är också viktigt ur 
ett medborgerligt perspektiv eftersom allt fler av våra rättigheter och skyldigheter i samhället 
utförs med hjälp av digitala verktyg, till exempel bankärenden, söka arbete, kontakt med 
myndigheter och rösta i allmänna val (Skolverket, nyhetsbrev nr 3/07). 

 
Läroplanen innehåller mål knutna till datoranvändning och IT som eleverna ska 
uppnå i grundskolan. Det förutsätts att elever ska kunna använda informationsteknik 
som ett verktyg för kunskapssökande och lärande, något som är vanligt förekom-
mande på Söderskolan. De skall även ha kunskaper om medier och deras roll. (Lpo 
94:10) 
 
Med en portabel dator som varje elev har tillgång till kan gränser mellan skola och 
fritid suddas ut. Eleverna kan ta del av skolmaterial när som helst på dygnet och det 
finns möjligheter för lärarna att spela in video och ljud som kan distribueras till ele-
verna. Gränsen mellan skola och omgivande samhälle blir då otydlig. På Söderskolan 
finns det möjlighet att spela in poddsändningar med hjälp av en portabel radiostudio. 
Poddsändningar är en metod för att publicera ljudfiler eller film via Internet, som 
lyssnaren sedan kan prenumerera på. Till exempel kan lärarna spela in delar av un-
dervisningen och distribuera detta till eleverna. Undervisningen blir då inte bunden 
till skolans och lektionssalens tid och rum (Digitala lärresurser – möjligheter och 
utmaningar för skolan, 2007:57). 
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4.1. Söderskolan 

Söderskolan är en F-9 skola (från förskola till årskurs 9) belägen i Heberg cirka 10 
km söder om Falkenberg. På skolan går runt 450 elever. Cirka 280 av dessa går under 
läsåret 07/08 i årskurs 7, 8 och 9. Skolan startade i liten skala 1995 och verksamheten 
har sedan dess varit organiserad runt ett antal “hus” där elever i blandade åldrar arbe-
tar tillsammans med ett arbetslag om 6-7 pedagoger. Varje arbetslag ansvarar för upp 
till 90 elever och har en stor frihet över sin egen vardag. De planerar undervisningen 
tillsammans med eleverna, lägger schema och ansvarar för husets ekonomi. Skolan 
har ett tematiskt arbetssätt och mycket av arbetet byggs runt elevens egen planering 
och utvärdering. Centralt i skolan finns ett “nav” av gemensamma utrymmen och 
resurser så som salar för praktisk-estetiska ämnen, matsal och uppehållsrum. Skolans 
IT-miljö har sedan starten varit uppbyggd av Appleprodukter med ett antal elevdato-
rer per hus och, under senare år, personliga bärbara datorer för personalen (Björn & 
Höper, 2007). 
 

4.2. Om datorn 

Skolorna i projektet har valt att använda en bärbar dator från Apple, MacBook, som 
elevdator. Med datorn följer en enklare väska och en strömadapter. Datorn innehåller 
CD och DVD (läsare och brännare) samt en inbyggd webbkamera. Det är också 
möjligt att ansluta externa enheter till datorn med såväl USB som FireWire. Mac-
Book innehåller också en typ av processor som gör det möjligt att använda  
WindowsXP som alternativt operativsystem i datorn. Detta gör det möjligt att an-
vända även Windows-baserade programvaror i datorn, vilket kommer att erbjudas de 
elever som har särskilda behov av detta. Det är dock inte maskinen i sig som är det 
viktiga, utan de möjligheter den erbjuder. Möjligheter att hämta, samla, formulera, 
analysera och konkretisera information och fakta, som en del av kunskapsbildandet 
och lärandet (Björn & Höper, 2007:4, 13). 
 

4.3. Mjukvara 

I detta avsnitt presenterar vi närmare den mjukvara som omnämns i uppsatsen. Detta 
för att mjukvaran är en väsentlig del i elevernas datoranvändning. Eleverna har till-
gång till samtliga förutom administrationsverktyget Sitevision som nämns sist i detta 
kapitel. 
 

• Garageband 
Programmet medföljer operativsystemet OS X. Alla elever har alltså tillgång till Ga-
rageband. Programmet använder elever och lärare till ljudproduktioner av alla slag. 
Man kan med hjälp av programmet göra musik, radioproduktioner och spela in in-
strument för vidare bearbetning. 
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• First Class 
FirstClass gör det möjligt för organisationer som arbetar med lärande att skapa kom-
pletta läromiljöer on-line, dessa kan omfatta studenter, lärare, elever, föräldrar, admi-
nistratörer och andra aktörer. Lärare kan samarbeta effektivare för att skapa och dela 
läromaterial sinsemellan. Studenter har tillgång till kursinformation och överblick 
över alla aktiviteterna som sker inom t ex institutionen. Föräldrar till skolelever kan 
koppla upp sig för att hämta hem information och få en större inblick i det dagliga 
skolarbetet (Otryckta källor: First Class). 
 

• MSN 
En chatt-klient från Microsoft där man skaffar ett konto på Internet som man sedan 
loggar in med i programmet. Väl där kan man lägga till sina vänner och se när de 
kommer online. Programmet är av typen Instant Messaging (IM), det vill säga att 
kommunikationen sker realtid. 
 

• Skype 
Skype är ett program man använder till att chatta med varandra, främst via röst, över 
Internet. Det finns även möjligheter att chatta via text, liknande MSN. 
 

• Sitevision 
Ett så kallat Content Management System som Falkenbergs kommun använder sig av 
för att uppdatera sina hemsidor. Detta använde vi oss av när vi utförde vår enkätun-
dersökning. I Sitevision finns ett inbyggt enkätverktyg vilket gör att man enkelt kan 
distribuera enkäter via webbplatsen. 
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5. Tidigare forskning 

Vi fann att det gjorts relativt få studier kring ett så specifikt område som en dator per 
elev. Däremot märker vi en mycket framväxande trend bland studier som behandlar 
de nya teknikerna, i synnerhet i kombination med unga. Många studier har gjorts när 
datorerna blev vanliga i hemmen runt 1980-talet, men eftersom IT-teknologin stän-
digt förändras så blir en studie kring datoranvändande snabbt inaktuell. Tidigare var 
det en stor brist på empirisk forskning kring ämnet ICT (Information and Commu-
nication Technologies), något Holloway och Valentine reflekterar över: 
 

[…] despite the growing importance of ICT in the contemporary Western world, there are sur-
prisingly few empirical studies of how people actually use these technologies in an everyday con-
text. Much of the contemporary writing about cyberspace in the social sciences is theoretical 
rather than empirically informed (2002:2f). 

 
Arenan har nu förändrats och det sker fler och fler studier för att närma sig hur unga, 
och vuxna med för den delen, använder sig av tekniken och hur den påverkar deras 
liv. 
 

5.1. Studie av ICT i skola och hem 

Studien Holloway och Valentine baserat sin bok på är en tvåårig studie över hur barn 
använder ICT i skolan och i hemmet. Första steget i studien genomfördes på tre ”se-
condary schools” (motsvarigheten till högstadiet). Där utförde de enkätundersök-
ningar med elever mellan 11 och 16 år gamla för att ta reda på hur de använde datorn 
och Internet. För att fördjupa studien använde de sig av observationer och diskus-
sioner i fokusgrupper. De använde sig även av dagböcker som utvalda elever fick 
fylla i (2002:15f).  
 
Mycket av deras studie baserades på tillgång till datorer och familjers inköp av dato-
rer, något som är relativt irrelevant för vår studie eftersom elevernas tillgång till var-
sin dator är hundraprocentig och rättvis. Dessutom har vi inte undersökt elevernas 
tidigare tillgång till dessa teknologier. Oavsett så är studien intressant för oss efter-
som Holloway och Valentine reflekterar över om skolan är en potentiell brygga över 
vad de kallar ”the digital divide”. För att förhindra att ICT ska reproducera de sociala 
skillnaderna i samhället måste tekniken vara något familjer har råd med och om sko-
lorna kan förse elever med ICT har man kommit en bra bit på väg (2002:30). 
 

5.2. Maine-projektet 

Projektet föddes 2002 genom “Maine learning technology initiative (MLTI)” där 
David L. Silvernail och Aaron K. Gritter skapade “Maine Middle School Laptop 
Program”. Projektet gick i grund och botten ut på att ge samtliga sjunde-, åttonde-
klassare samt deras lärare varsin bärbar dator och att förse lärarna med teknisk assi-
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stans och professionell utveckling för en integration av tekniken i skolans utbild-
ningsplan samt institution. 
 
Effekten av projektet studerades bland annat genom att man granskade åttondeklas-
sarnas betyg (writing scores) under två olika tidsperioder (2000 och 2005), ett år före 
programmet var infört på skolan och fem år efter att det hade varit aktivt. Resultatet 
av studien visade att betygen hade höjts med 3.44 poäng sedan införandet av pro-
grammet. En student som granskades efter att programmet varit aktivt i fem år visa-
de i regel ett högre snitt än två tredjedelar av alla elever innan projektet hade aktive-
rats. 
 
Ytterligare en analys gjordes av ”2005-gruppen” där man undersökte hur bra elever-
na presterar med sin dator i avseende på den skrivande processen. Resultatet visade 
att elever som inte integrerade datorn i sina studier och skrivprocessen hade de lägsta 
provresultaten i förhållande till de som använde sin datorn till all undervisning och 
skrivande vilka hade de högsta provresultaten. Medelstudenten i gruppen som alltid 
använde sin dator presterade 75 procent bättre än i gruppen där den inte användes. 
 
Dessa studier talar för att projektet i Maine hade en positiv inverkan på studenternas 
läro- och skrivprestation. Fem år efter att studien infördes kunde en tydlig och posi-
tiv utveckling synas med avseende på provresultat. Man upptäckte även att ju mer en 
student använde sin bärbara dator i utbildningen desto högre resultat fick de på prov, 
slutligen konstaterades att studenterna blev bättre på att skriva generellt (Internet: 
Maine’s Middle School Laptop Program: Creating Better Writers). 
 

5.3. IT i skolan 

CMA (Centrum för Marknadsanalys) har på uppdrag av KK-stiftelsen utfört under-
sökningar bland lärare, skolledare och elever sedan 1997 och i den senaste publika-
tionen från 2006 redovisar de intressanta resultat. Eleverna i studien är främst från 
gymnasienivå, men det gör det inte mindre aktuellt för vår studie. I och med att till-
gången till datorer är så hög på Söderskolan så har eleverna nått en relativt hög nivå 
på att använda sina datorer vilket gör det jämförbart till en viss del. Tillgången till IT 
i hemmet har vuxit under de år man utfört studien och den senaste undersökningen 
visade att nästan samtliga elever (95 procent) har tillgång till Internet även i hemmet. 
 
Hela tre fjärdedelar av gymnasieeleverna brukar kommunicera om skolarbete med 
sina klasskamrater via MSN/Messenger. Femton procent av eleverna använder inget 
annat elektroniskt kommunikationssätt än e-post, när det gäller kommunikation om 
skolarbete med sina klasskamrater. 
 
Undersökningen visar att såväl en bred majoritet av gymnasieeleverna som flertalet 
lärare upplever den pedagogiska nyttan med IT i skolarbetet som stor. Sedan slutet 
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av 90-talet har denna siffra ökat kraftigt. IT-användningen i skolan är fortsatt hög. 
Sju av tio gymnasieelever använder dator på lektionstid någon gång i veckan eller 
oftare. 
 
IT har även visat sig vara en mycket betydande del i elevernas skolarbete. En tredje-
del av gymnasieeleverna tycker att de har mycket stor nytta av IT i skolarbetet. Totalt 
sett är det nästan tre fjärdedelar av eleverna som upplever att de har stor nytta av IT i 
skolarbetet. Bara fyra procent svarar att de upplever liten nytta. Detta går att jämföra 
med deras undersökning från 1997 där det var färre än två av tio gymnasieelever som 
upplevde mycket stor nytta med IT. 
 
Den främsta fördelen med att använda IT i undervisningen visar sig vara att det un-
derlättar elevers informationssökning. Hela 97 procent av eleverna och 93 procent av 
lärarna anser detta. Andra fördelar som fick hög svarsfrekvens var att användningen 
av IT ökar motivationen för skolarbete och att den stimulerar skrivprocessen hos 
eleverna (Internet: IT i skolan, 2006). 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

När man påbörjar en forskningsprocess bör man i ett tidigt skede läsa litteratur om 
sitt ämne för att komma fram till vilken eller vilka teorier som skall användas i studi-
en. Man kan hämta inspiration om teorier från andra studier som liknar ens egen och 
detta kan ske redan innan en förstudie (Aspers, 2007:13). 
 
I den svenska skolan började man använda datorer under 1980-talet. Vanligast var 
ABC-datorer kopplade i mindre nätverk. Den snabbaste och mest betydelsefulla ut-
vecklingen började dock först 1993–94 i och med att Internet kom att användas av 
allt fler människor. Dagens samhällsutveckling leder till ett alltmer kvalificerat nytt-
jande av informationsteknik. Inom skolans område erbjuder IT nya möjligheter att 
kunna anpassa såväl undervisning, undervisningsmaterial, uppföljning av kunskaper 
som arbets- och redovisningssätt i skolan utifrån varje elevs förutsättningar och be-
hov. Informations- och kommunikationstekniken gör det möjligt att öppna klass-
rummet mot omvärlden, genom kontakter med närsamhället och ett ökat internatio-
nellt engagemang. Ungdomar i samhället tillbringar allt mer tid åt den värld som IT 
erbjuder. Att besöka communities, spela spel online och chatta är alla aktiviteter som 
växer snabbt bland ungdomar. Detta medför att lärprocessen redan idag ser annor-
lunda ut och att den kommer att förändras ytterligare. Det kommer även förändra 
skolans roll för den enskilde eleven och dess livslånga lärande (Redovisning av upp-
drag att utarbeta en plan för en förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-
kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning, 2007:3). 
 

En alltför okritisk och ostrukturerad IT-användning kan resultera i negativa inlärningseffek-
ter. Det är ur ett värdegrundsperspektiv viktigt att skolan tar upp frågor om källkritik, etik 
och moral i samband med IT-användning i lärandet (ibid, 2007)  

 
Digital kompetens är något som skolan bör ge samtliga elever. Detta för att förbere-
da dem och ge dem goda förutsättningar i dagens och framtidens samhälle. EU:s 
utbildningsministrar har under hösten 2006 enats om åtta nyckelkompetenser som 
man anser är nödvändiga i ett framtida Europa. En av dessa nyckelkompetenser är 
just digital kompetens. Vad innebär då digital kompetens? 
 

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i 
arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 
IKT-färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 
redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via 
Internet. […] Användningen av informationssamhällets teknik kräver en kritisk och  
reflekterande attityd när det gäller information och ansvarsfull användning av interaktiva me-
dier. Ett intresse för att engagera sig i olika grupper och nätverk för kulturella, sociala eller 
yrkesrelaterade ändamål stöder också den här kompetensen (Rapport: Europaparlamentets 
och rådets recommendation, 2006). 
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Enligt forskaren Patrik Hernwall kan man dela upp digital kompetens i två olika ni-
våer. Den ena är tekniskt inriktad, hur eleverna lär sig att hantera tekniken. Den 
andra delen är den sociala nivån som enligt Hernwall är förutsättningen till digital 
kompetens. Tekniska prylar är en förlängningar av sinnet och kroppen. Möjligheterna 
man har med de tekniska hjälpmedlena är mindre viktigt än hur de påverkar livet 
(Unga nätkulturer – Röster om nätet, framtiden, värderingar och lärande, 2007:54f). 
 
En teori som vi funnit passande för vår studie är kritisk teknologiteori. Kritisk tekno-
logiteori vilar på de basala förutsättningarna, delat med socialkonstruktionism, att det 
inte är naturlagar och tekniska principer som skapar teknologin. Det är sociala krafter 
som skapar teknologin (Bakardjieva, 2005:15ff).  
 

Constructivism in the sociology of science and technology informs Feenberg’s (1991) theory by 
providing numerous concrete examples demonstrating the flexibility of new technical designs 
and the extent to which their final shape is determined by cultural logic of particular human 
actors (ibid.:16). 

 
Det här för oss till vad vi frågar efter i vår studie. Trots att eleven får en egen dator, 
full med tekniska möjligheter, kan vi inte förutsätta att hon vet hur man skall använ-
da den. Och vet hon inte hur hon skall använda den så är den inget annat än en tek-
nisk produkt som är obrukbar. 
 
Att eleverna fått en egen dator skapar en rättvis förutsättning för samtliga elever. Det 
som är speciellt är att det är en kommunal skola. Hade det varit på en annan skola 
hade förutsättningarna inte tvunget varit lika rättvisa. Demokratisering av samhället 
innebär inte bara förändringar politiskt utan även teknologiskt. Huvudpunkten hos 
kritisk teknologiteori är att förklara hur modern teknologi kan användas och trans-
formeras för att skapa ett friare samhälle där individen får mer utrymme  
(Bakardjieva, 2005:17). 
 
Eleverna på skolan formar en gemensam social grupp. De befinner sig i samma rum 
och har samma teknologiska ramverk att utgå från. Inom den sociala gruppen in-
teragerar de med varandra med hjälp av datorerna som utgör det teknologiska ram-
verket (ibid.:11f). Om inte skolan försett dem med varsin dator hade den sociala in-
teraktionen förmodligen sett helt annorlunda ut. 
 

The first thing to remember when talking about keeping teens safe in a digital environment is 
that it’s not the technology that makes teens unsafe. It’s what one does with the technology that 
causes risky situations. So it’s not the fact that teens […] use wikis […] that is dangerous. 
It’s that others might take andvantage of teens who do those things that presents risk (Braun, 
2007:29).  

 
Det är en intressant aspekt Braun närmar sig här. Begreppen källkritik och digital 
kompetens hör tätt samman med vad elever använder tekniken till, inte tekniken i sig. 
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Det har länge uttryckts oro för hur barn kommer hantera och påverkas av en teknik 
som är så pass oreglerad som en dator med Internetuppkoppling. Det farliga är inte 
att eleverna besöker vissa hemsidor, exempelvis Wikipedia, det farliga är om de sak-
nar ett källkritiskt synsätt på informationen som presenteras där. 
 
Livingstone beskriver dagens moderna ungdomar som så kallade “e-barn” (elektro-
niska barn) som formas av sin kulturella kontext, och som en agent kommer hon 
skapa den kulturen som hon ansluter till. För att man skall få en möjlighet att utvär-
dera anledningarna till dessa förändringar så måste man applicera empirisk forskning. 
Fördelen som kommer med den empiriska forskningen är att man kan studera ung-
domarna samtidigt som de mottar, använder och applicerar nya medier (Livingstone, 
2002:18) Med Livingstones teoretiska resonemang som utgångspunkt har vi valt att 
observera när, var och hur barnen interagerar med sin dator. Detta för att få en så 
pass ”ärlig” och ”sanningsenlig” bild som möjligt av eleverna och deras sätt att an-
vända sina datorer. Söderskolan och 1–1-projektet är unikt på så sätt att varje elev får 
tillgång till varsin dator men teknisk utveckling är något som ständigt pågår och nya 
sätt att använda media måste upprätthållas för att inte avstanna denna utveckling. 
 

If the media have changed in the past fifty years, so too have the contexts of childhood, whether 
this is charted in terms of the social structures of family or community, of consumer and labour 
market expectations, or of values and identities. Parallel changes in media and in childhood 
must be considered in tandem if we are to avoid either technological or cultural determinism 
(Livingstone, 2002:21). 

 
Teknikdeterminism bör, enligt Livingstone, alltså undvikas och för att göra detta 
måste man ta hänsyn till både hur de sociala strukturerna och hur media förändras 
samtidigt. Det är inte bara tekniken i sig som utgör förändringarna utan även hur den 
sociala omgivningen och kulturen förändras. För att återknyta till Holloway och Va-
lentine så är teknikdeterminismen närmast apokalyptisk. Med detta menas att infö-
randet av en ny teknologi oundvikligen leder till en förändring och att vi människor 
är under hot för denna ”teknologiska tryckvåg” (2003:12). I vår studie förutsätter vi 
inte att något förändrats med införandet av den nya tekniken eftersom datorn i sig 
inte medför förändringen. Det är vad elever använder datorn till som utgör föränd-
ringen och vi påstår inte på något sätt att denna förändring är slutgiltig och oförän-
derlig. Vi kan inte heller jämföra med hur det såg ut innan projektet utan kan endast 
studera hur det ser ut nu och blicka framåt. Dock är datorn på intet sätt meningslös, 
den medför med sin tekniska utformning möjligheter för eleverna och dessa möjlig-
heter växer i takt med att tekniken blir allt mer avancerad.  
 
För att ytterligare styrka att den mediala utvecklingen går framåt och måste gå framåt 
kan man begrunda Livingstones resonemang som grundades för ett par år sedan men 
är lika högaktuellt idag, nämligen att media spelar större och större roll i barns liv. 
Sverige är idag ett medietätt land och tekniken har börjat sträcka sig allt längre ner i 
åldrarna. Idag är datorer och Internet nästan en självklarhet i de flesta svenska hus-
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håll med ungdomar i. Skolorna har länge baserat mycket av informationsinhämtning-
en till Internet och nu går man in i en ny epok där man erbjuder varje elev en privat 
dator, möjligheten att ta del av samt genomföra skoluppgifter via lärplattformer, 
minska antalet pappersdokument genom att skicka filer som en inlämningsuppgift, 
kommunicera med sina kamrater och lärare online och så vidare. Listan med nya 
möjligheter som vi står inför är oändlig och vi har bara sett början på utvecklingen. 
 

Two trends make an academic volume on children and young people’s media environments 
valuable at the present time. First, and as the empirical research to be discussed clearly shows, 
the media are playing an evergreater role in children’s daily lives, whether measured in terms of 
family income, use of time and space, or importance within the conduct of social relations. Sec-
ondly, and here too the evidence is convincing, the media are extending their influence through-
out children’s lives so that children’s leisure can no longer be clearly separated from their educa-
tion… (Livingstone, 2002:3). 

 
Det Livingstone konstaterar i citatet ovan är även det som vi diskuterat. Alla former 
av media spelar en allt större roll i barns liv vilket är en del av bakgrunden till vår 
studie. Det är inte bara hur eleverna använder datorn i tid och rum som är viktigt 
utan också hur de skapar sociala relationer. Även hon konstaterar att gränsdragning-
en mellan barns fritid och utbildning blir allt oklarare på grund av olika medieformers 
inflytande och att det därför är så viktigt att studera detta. 
 
Vissa forskare ser dock inte lika positivt på den utveckling som sakta men säkert väx-
er fram, hur påverkas ett barn när denne inte får möjligheten att ”vara” ett barn utan 
kastas in i den högteknologiska världen redan i en ung ålder och går mer åt en livsstil 
med mindre social interaktion ansikte mot ansikte? 
 

Optimists foresee new opportunities for democratic and community participation, for creativity, 
self-expression and play, for the huge expansion of available knowledge, thereby also support-
ing diversity, difference and debate. Pessimists lament the end of childhood, innocence, tradi-
tional values and authority. Interactive media are seen to herald the rise of individualised and 
privatised lifestyles increasingly dependent on the economics of global consumerism, often iniqui-
tous in their effects, tending to undermine national culture and national media regulation. In-
deed, the potential impact of new forms of information and communication technologies (ICT) 
has been speculatively related to almost every aspect of society, from home to work, from educa-
tion to leisure (Livingstone, 2002:2). 

 
Det går att se på teknologi på många olika sätt. Buckingham skiljer på sociala tekno-
logier och kulturella teknologier. Sociala teknologier är verktyg som man använder 
för att organisera sina sociala aktiviteter. Här ligger fokus på deltagande. En huvuddel 
i sociala teknologier är dess flexibilitet i sin form och i sitt innehåll. Kulturella tekno-
logier är däremot annorlunda. Det är formella verktyg som man använder för att 
organisera processer för kommunikation i specifika miljöer. De strukturerar delta-
gande i en grundform som är konsistent i sin form men inte nödvändigtvis i sitt inne-
håll (Buckingham, 2008:185f). 



15 

 
Under de senaste åren har det blivit mer och mer vanligt att möta och kommunicera med 
människor via Internet, och det har talats mycket om de ändrade förutsättningar som uppstår 
när mötena sker via datorer istället för ansikte mot ansikte (Dahlgren, 2002:89). 

 
Det Dahlgren beskriver är användningen av sociala teknologier som ett nytt sätt att 
kommunicera. Dessa teknologier och användningen av dem är föremål för vår studie. 
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7. Förstudie 

Innan man träder in i rollen som forskare i en fråga så har man alltid en förförståelse 
och en mer eller mindre tydlig bild av ett forskningsområde eller ett empiriskt områ-
de. För att man skall kunna komma fram till en forskningsfråga måste man hämta 
stöd i tidigare läsning, ideologi, ontologi, kunskapsteori, privata och yrkesmässiga 
erfarenheter och så vidare. Stödet kan vara en kombination av vetenskaplig socialisa-
tion vilket gör att det finns en likhet mellan olika forskare. När en forskare lever i ett 
samhälle så får hon en förvetenskaplig kunskap som är både relevant och nödvändig, 
både för oss som läsare och som forskare (Aspers, 2007:11f). 
 
När man befinner sig tidigt i forskningsprocessen är det viktigt att man suger upp så 
mycket information man kan om ämnet genom läsning av litteratur, detta följt av att 
man väljer en teori eller en kombination av olika teorier för att besvara forsknings-
frågan. För att forskaren med större precision och detaljrikedom skall kunna formu-
lera frågan specifikt och välja metod så krävs oftast en interaktion med fältet. (As-
pers, 2007:12f) 
 
Nästa steg i strategiplanen kan innebära att man genomför en så kallad förstudie. En 
sådan kan se olika ut beroende på inom vilket område forskningen skall bedrivas. 
 

A fundamental principle of ethnography is to base one’s empirical analysis and conceptual de-
velopment on the informant’s point of view. To fulfil this principle, you need a period of field-
work where you are in the presence of the people you want to study for some time as a partici-
pant observer (Schröder et al.: 2003:76). 

 
Schröders et al. “Deltaga” (participate) syftar på att man är inblandad i det man ob-
serverar, denna process ger forskaren insikt i hur subjekten integrerar med varandra 
och så vidare. “Att observera” (observe) syftar till att forskaren på ett konstruktivt 
sätt skall observera vad subjekten gör, specifika rutiner, språk och så vidare studeras. 
Både “deltaga” och “observera” är aspekter av beskrivningar och analysering, fältar-
bete handlar inte om att sjunka ner i det beskrivande eller om analytisk distans 
(Schröder et al., 2003:76). 
 
En fördel med en förstudie är att tillfälle ges att reflektera över teori, metod och em-
piriskt material. Dock behöver man inte bestämma i detalj hur man ska närma sig 
problemet. Vissa teorier innefattar uppfattningar och antaganden om verkligheten 
och dessa kan påverka valet av metod. Fler saker som kan påverka är till exempel 
tillgången till det empiriska fältet. Beroende på vad som är fältet kan en anpassning 
av metodvalet bli aktuellt. Vissa metoder kan också bli mindre lämpliga att använda 
på grund av bland annat etiska överväganden som nämnts tidigare. Genomför fors-
karen ett kvalitativt forskningsprojekt krävs närvaro vid fältet, man kan inte planera 
och genomföra denna studie på distans. Dessa aspekter och flera gör det väldigt svårt 



17 

att binda sig vid en hypotes, som man ska försöka bevisa/avfärda, om forskaren 
koncentrerar sig på att lösa frågor i anslutning till denna utan att integrera med fältet 
innan forskningsprojektet planeras (Aspers, 2007:14). 

 

Frågan om första och andra ordningens konstruktioner kan ses som kärnan i problemet om 
relationen mellan teori och evidens. För att kunna etablera en vetenskaplig förklaring baserad 
på förståelse krävs normalt att forskaren har tillgång till det material som har skapats genom 
någon form av interaktion med aktörer i fältet (Aspers, 2007:56). 

 

När forskaren har genomfört en förstudie har hon en god grund att välja en teoretisk 
ram. När teori skall väljas finns det flera aspekter som spelar in på detta, bland annat 
forskarens kunskaper om olika teorier, om tidigare forskning och vilka teorier som 
har använts där. 
 

7.1. Informanter 

Under forskarens förstudie är det vanligt att man interagerar med så kallade infor-
manter från fältet. Dessa är nyckelpersoner som man kan föra diskussioner med om 
fältet och vad som pågår där. Informanten kan introducera forskaren till nyckelper-
soner, lämpliga intervjukandidater, förse forskaren med bakgrundsinformation eller 
helt enkelt bara användas som ett bollplank för idédiskussioner med mera. Förstudi-
en medför ytterligare en fördel, man märker hur det fungerar att interagera med re-
spondenter om ett specifikt ämne och hur man enklast och effektivast kommer fram 
till detta (Aspers, 2007:72f).  
 

7.1.1. Möte med rektorn 

Innan vi konkretiserade vår frågeställning bokade vi tid med rektorn för ett besök på 
Söderskolan. Detta hade som syfte att vi enklare skulle se hur skolmiljön ser ut. Med 
hjälp av detta skulle vi även kunna precisera arbetet med uppbyggnaden av vår c-
uppsats. 
 
När vi först anlände till Söderskolan mötte vi dess rektor, Bengt Appelqvist. I vårt 
inledande möte diskuterade vi en potentiell utformning av vår studie. Eftersom vi 
utför vår studie på skolan och upptar en del av personalens tid så är det viktigt att de 
inblandade känner sig delaktiga. Vi fick även en kort presentation om vad 1–1-
projektet innebär och hur lärarna och eleverna introducerats till projektet.  
 
Under mötet diskuterades även de etiska frågorna i vår studie. Vid förfrågan gav 
Bengt Appelqvist oss sitt tillstånd att genomföra intervjuer med elever och lärare. 
Han ansåg inte heller att föräldrarnas tillstånd behövdes för varje involverad elev 
eftersom studien skulle utföras på skoltid och ingen individuell personexponering 
skulle ske. 
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Bengt Appelqvist berättade att eleverna ej fått någon “officiell” datorutbildning. Istäl-
let baseras lärandet på “mun till mun, elev till elev”, där eleverna själva instruerar 
varandra hur datorn fungerar. Detta eliminerar det akuta behovet av en supportav-
delning som hade kunnat bli kostsamt för skolan och kommunen. 
 
Skolan har idag en kommunikationsplattform som heter “First Class”. Detta är 
främst ett pedagogiskt verktyg där elever och lärare tillåts interagera, utbyta doku-
ment  såsom uppsatser och uppgifter etcetera. Detta är främst ett verktyg som ele-
verna använder till att lämna in sina uppgifter. En anledning till att detta infördes på 
skolan var dels att man på ett smidigt sätt kunde samla information som bägge parter 
lätt kunde få access till under samma tak men också en viktig miljöaspekt nämligen 
pappersförbrukningen som avsevärt har minskat på Söderskolan. 
 
Man har från början av projektet tagit stor hänsyn till att eleverna skall komma in i 
arbetet med att administrera sin dator. Datorerna levererades inte förinstallerade med 
användarkonton och mjukvara utan eleverna fick datorn i sin originalförpackning 
med tillhörande programvara på CD-rom och DVD. Eleverna fick sedan en dag spe-
ciellt avsedd för att själva installera medföljande mjukvara, konfigurera användarkon-
ton och bekanta sig med datorn. Ett medvetet val är att backupansvaret ligger hos 
individerna och inte en supportavdelning. Detta är enligt Bengt Appelqvist en viktig 
del i projektet eftersom eleverna på ett tidigt stadium lär sig vikten av att skapa sig en 
gedigen datorvana. 
 
Bengt Appelqvist berättade även en intressant anekdot som illustrerar vad som kan 
hända med hjälp av datorerna. Två elever, den ena hemma på grund av sjukdom 
konverserade över IP-telefoniprogrammet Skype. Eleven som befann sig hemma bad 
då eleven i skolan att slå på den inbyggda webbkameran, vända sin dator mot läraren 
och tavlan på så sätt sända lektionen över Internet hem till den sjuke eleven. 
 
Inför projektet så har personalen sedan två till tre år tillbaka haft tillgång till en egen 
dator, liknande den som eleverna använder sig av idag. Detta var ett viktigt steg i 
projektet eftersom att lärarna nu skall kunna fungera som någon form av. Det var 
även viktigt att ha lärarnas stöd i projektet eftersom datorn numera har en stor del i 
undervisningen. 
 

7.1.2. Möte med läraren 

När vi träffade resursläraren Conny Edman, blev vi först introducerade till Beta-
husets övriga lärare. Skolan är strukturerad i olika hus och vi blev tilldelade detta hus 
av Söderskolans rektor. För att förstå utgångspunkten för projektet bad vi Conny 
utveckla mer detaljerat hur projektet går till i praktiken. 
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Conny beskrev situationen på Söderskolan som unik och futuristiskt inspirerad, 
framtidens utbildningssätt lanserat i dagsaktuell förpackning. En huvudregel som är 
av intresse är att eleverna måste ha med sig datorerna dagligen både till och från sko-
lan. 
 
Vi bad Conny beskriva tillvägagångssättet för hur en typisk uppgift lämnas ut, utförs 
av eleven och lämnas in: 
 
Vi simulerar att en uppgift inom ämnet NO skall delas ut. En klass har som uppgift 
att gå igenom människokroppen. På morgonen har klassen en genomgång av männi-
skans blodomlopp där de viktigaste detaljerna tas upp. Uppgiften skickas sedan ut till 
eleverna med hjälp av klientprogrammet, First Class (FC), ett individuellt ansvar före-
ligger nu eleverna att kontrollera så att de har mottagit uppgiften korrekt. 
 
I uppgiften finns särskilda frågor, uppgiftens mål samt fördjupningsfrågor på olika 
nivåer. Det är vid momentet fördjupningsfrågor som eleverna kan använda sin krea-
tivitet och de tekniska hjälpmedel som söderskolan förser dem med. Den enda aktu-
ella begränsning som sätts gällande presentation är att det måste framgå för lärarna 
att eleverna kan ämnet. Resultatet kan redovisas i form av en vanlig text men med de 
möjligheter som nu finns har eleverna hittat egna kreativa sätt att lösa och presentera 
uppgifterna på. Conny berättar att vissa elever har gjort radioprogram, keynote-
presentationer (likn. powerpoint), kortfilmer, tv-program och allt detta med hjälp av 
datorn som skolan försett varje elev med. Någon gör en serietidning. Med datorn kan 
man använda sin kreativa förmåga. Därefter mailar eleverna in sin uppgift till läraren, 
återigen via FC. Man försöker in i det längsta att undvika att använda papper i un-
dervisningen. Både för miljöns skull men även för att det nya digitala arbetssättet är 
effektivare. 
 
First Class har sina begränsningar när det gäller kommunikation mellan elever. Det 
finns möjligheter att skapa så kallade anslagstavlor för eleverna också men problemet 
är att även de då får fulla rättigheter att ta bort och lägga till material, vilket gör att 
man undvikit detta hittills. 
 
Det är vanligt att eleverna sitter vid datorerna och chattar och spelar spel på rasterna 
men varje vecka finns avsatt tid för mer traditionella raster då eleverna måste vara 
utomhus. Skolan har givetvis insett riskerna med att eleverna fastnar i den digitala 
världen och inte får sin dagliga dos av frisk luft och motion. Därför har eleverna av-
satt tid varje vecka då de måste vistas utomhus på rasten. 
 
Under samtalet dyker frågor upp hur man lär ut källkritik till eleverna. Man måste 
givetvis redovisa vilken källa man har till sitt material. Wikipedia är helt okej att an-
vända, men artikeln bör ha haft trovärdiga skribenter och att det finns fler källor till 
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materialet än Wikipedia, säger Conny. Eleverna har även tillgång till en digital variant 
av uppslagsverket Nationalencyklopedin och det är vanligt att de använder det. 
 
Upplägget med varsin dator till eleverna är nytt och obeprövat, åtminstone på de här 
åldersnivåerna vilket gör att man hela tiden måste utvärdera arbetssättet och pedago-
giken. Det finns fortfarande lärare på skolan som har en viss skepsis till arbetssättet 
med en dator per elev, men antalet positiva är överhängande enligt Conny. 
 
Man har i början av projektet låtit eleverna skriva på ett kontrakt gällande datorn och 
hur den får användas. Man har antagit ett förhållningssätt där man försöker få ele-
verna, i synnerhet de yngre, att följa och respektera reglerna från början och på så 
sätt eliminera missbruk redan från start.  
 
Conny är som vi tidigare beskrivit vår informant som har gett oss tillgång till fältet. 
Med hans hjälp informerades de andra lärarna om vår uppsats och agerade som en 
länk till eleverna där de informerades om enkätundersökningen som kunde göras på 
webbplatsen. 
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8. Urval 

Som ett första urval valde vi Söderskolan bland de två inblandade skolorna. Vi valde 
denna av flera anledningar. Dels har de haft Apple-datorer sedan tidigare vilket gör 
att eleverna, trots projektets ringa ålder, kommit igång relativt snabbt eftersom de 
känner till operativsystemet och dess program. Detta innebär att vi kan studera den 
faktiska användningen och inte någon inlärningsperiod. Dessutom fick vi bra kontakt 
med informanter tidigt. Skolan är även av en lämplig storlek att utföra en studie på. 
 
Skolan är uppdelad i fem olika ”hus”. Ett ”hus” omfattar elever från årskurs tre upp 
till nio. Här får eleverna all sin undervisning exkluderat idrott och slöjd. Vi har i sam-
råd med Bengt Appelqvist kommit fram till att vi bör begränsa vår fördjupade studie 
till ett hus. 
 
Söderskolan har, som vi tidigare nämnt, totalt 450 elever. Av dessa går 280 elever i 
årskurs 7, 8 och 9. Det är dessa som är intressanta i vår studie eftersom de yngre bar-
nen inte ingår i projektet. Varje hus har ca 90 elever och ca fem lärare. Med hjälp av 
rektorn Bengt Appelqvist skickade vi ut ett e-mail via First Class till samtliga lärare i 
personalen där vi presenterade oss och vår studie. Vår tanke med detta var att få tag 
på ett hus som var intresserade av vår studie och att vi därför enklare skulle få tillträ-
de och möjligtvis bättre resultat. 
 
För att få tillgång till fältet krävs en inträdespunkt där forskaren kan påbörja sin stu-
die. Exempel på en inträdespunkt kan vara en person eller en plats. För att få en så 
bra tillgång till fältet som möjligt kan man försöka få tag på informanter. Dessa in-
formanter ger forskaren möjlighet att komma i kontakt med andra aktörer på fältet 
och på så sätt vidgar man sin vy och utvinner mer, förhoppningsvis, kvalitativt mate-
rial (Aspers, 2007:72). 
 
Det dröjde inte länge innan vi fick svar att Beta-huset hade anmält sig frivilligt till att 
deltaga i studien. Beta-huset ett av de ”främre” husen i projektet. Med detta menas 
att de har kommit igång på ett bra sätt med 1–1-projektet och både eleverna och 
lärarna har en positiv attityd gentemot det. Det säger inte att de andra husen saknar 
detta men vi bestämde oss för att begränsa och förlägga våra observationer samt 
intervjuer till Beta-huset. 
 
För att få en så heltäckande bild som möjligt över Beta-husets och även Söderskolans 
datoranvändning gjordes ett urval med hjälp av våra informanter. Det vi kom fram 
till var att för att få ett så jämnt och heltäckande resultat som möjligt bör minst två 
elever i varje klass (7, 8 och 9) ingå i studien, lika många tjejer som killar. Vilka som 
skulle ingå i studien fick vi genom att vår informant efterfrågade frivilliga elever som 
ville delta i studien. Vi ansåg det mest lämpligt att använda oss av frivilliga elever 
eftersom vi hoppades att deras svar skulle vara mer utförliga och uttömmande än om 
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man påtvingat elever att befinna sig i en intervjusituation som de ej funnit sig be-
kväma i. En nackdel med detta är att vi inte får någon information från de elever som 
kanske inte är så intresserade av att använda sin dator. Denna information hade varit 
intressant för att kunna jämföra och ta reda på varför de saknar intresse, även om det 
endast varit ett fåtal elever. Trots att merparten av ungdomar idag uppskattar att få 
en egen dator så borde det finnas ett litet antal som inte uppskattar att arbeta och roa 
sig med en dator. 
 
Urvalet handlar om hur forskaren bäst kan selektera för att kunna förklara det som är 
avsett att förklaras. Detta inom projektets tidsmässiga och ekonomiska ramar. Man 
har som mål med ett urval att försöka uppvisa och förklara den heltäckande bilden 
som råder inom området som studerar. Urvalet behöver inte vara det samma som 
man konstaterar innan man börjar sin studie, faktum är att oftast så finner forskaren 
omständigheter som gör det intressant att ändra detta (Aspers, 2007:90).   
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9. Metod 

Metod brukar delas upp i två huvudsakliga områden, kvalitativ och kvantitativ metod. 
I den kvantitativa studien arbetar man med enheter och dessa enheter är definierade 
och kända från början. Vill man mäta till exempel tittarsiffror på en kanal så vet man 
att det är det man ska fokusera på och inget annat. I den kvalitativa studien är  där-
emot enheterna underordnade  och man arbetar istället med idén som är Arvidssons 
sätt att beskriva forskningsämnet. Det här är ett mer osäkert arbete och man måste 
hela tiden utvärdera arbetet och ompröva sitt resultat (Arvidsson, 2000:18ff). 
 
Arvidsson förespråkar en kombination av metoder inom forskningen om än med 
stark tyngd på de kvantitativa sådana. Den kvalitativa metoden använder man endast 
vid vad han kallar den explorativa ansatsen. Vid den ansatsen vet man näst intill ingen-
ting om fenomenet. Vid de övriga två ansatserna, den deskriptiva och den explanativa 
är det uteslutande den kvantitativa metoden som skall användas. Om man känner till 
fenomenets form och väsen, som han uttrycker det, och vill veta mer om fenomenets före-
komst, frekvens etc. kallas detta en deskriptiv ansats. På den explanativa ansatsen 
känner man till form, förekomst och utbildning etc. och vill veta mer om fenomenets 
orsaker och dess konsekvenser (Arvidsson, 2000:26ff). Att uteslutande kvantitativ metod 
skall användas på de två senare nivåerna är diskuterbart. Man kan använda kvalitativa 
metoder såsom intervjuer och observationer även på de senare nivåerna i Arvidssons 
trappa. Det går att applicera kvalitativa metoder på exempelvis den explanativa ansat-
sen. 
 
Vi har grundat vår studie på både kvalitativ metod och kvantitativ, dock med vikt på 
det kvalitativa materialet. Enkäten som bidrog till vårt kvantitativa material använde 
vi som en statistiskt grundmaterial för att få en allmän bild av attityden till datorerna 
och användningen av dessa. För att nå ett djup i vår undersökning använde vi oss av 
intervjuer och observationer. Vår metod har mycket gemensamt med etnografisk 
forskning. Denna förespråkar just en kombination av olika insamlingsmetoder. Det 
krävs även att man har ett öppet sinnelag under studiens gång. Genom att ha detta 
öppna sinnelag så kan man utforska otappade källor som ej var med i ursprungspla-
nen. Våra metoder ha gett oss ett rikt empiriskt material, vilket inom etnografisk 
forskning är en framgångsfaktor (Alvesson & Sköldberg, 1994:110f).  
 

9.1. Enkät 

Vi fick tillgång till Söderskolans hemsida för att lägga upp en digital enkät med hjälp 
av deras webbpubliceringsverktyg Sitevision. Fördelarna med detta är många. Den 
främsta anledningen är att det känns helt rätt i sammanhanget då varje elev har varsin 
dator och trådlös Internetuppkopppling. Det går snabbt för eleverna att svara på 
den, förmodligen snabbare än papper. De kan fylla i enkäten när de har tid, alltså får 
man förhoppningsvis mer sanningsenliga svar och slipper mycket av det slumpmässi-
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ga som kan uppträda i en pressad enkätsituation. Dessutom sker mycket av material-
bearbetningen så fort eleverna fyllt i enkäterna. Vi kommer även runt problemet med 
att det kan ske mänskliga fel i sammanställningen av pappersenkäter. 
 
På samma webbsida som enkäten valde vi att ha en presentation av oss och studien 
samt våra kontaktuppgifter såsom mobiltelefonnummer och e-mailadress. Detta för 
att eleverna ska känna förtroende för oss och svara så sanningsenligt som möjligt. Vi 
passade även på att informera dem om att enkäten var helt anonym. Resultatet för 
enkäten går att hämta från webbplatsen som färdiga Excel-filer eller få dem presente-
rade direkt i webbläsaren. Det finns även funktioner för att göra urval. Vill man veta 
vad tjejer i sjuan svarat på en specifik fråga är går det att göra ett urval på det. 
 
Vi publicerade enkäten på webbplatsen och därefter bad vi vår informant lägga upp 
information på anslagstavlan som finns tillgänglig för lärarna i programmet First 
Class. På så vis når vi samtliga lärare samtidigt. De uppmanades där att informera 
sina elever om att enkäten fanns på webbplatsen och att eleverna skulle fylla i den. 
Denna metod för att samla in enkäter använde vi för att säkra att så många som möj-
ligt av eleverna skulle fylla i den. Det blir dessutom ett naturligt inslag i skolarbetet 
om uppgiften kommer från läraren. 
 
Enkäten bestod av elva frågor (se bilaga 1). Dessa var av olika varianter såsom fler-
val, enkelval och fritext. Samtliga frågor förutom de med fritextsvar var obligatoriska 
att fylla i för att kunna skicka in enkäten. Detta för att minska risken för uteblivna 
svar. Vi valde att ha med fritextfrågor eftersom vi då kunde fånga upp sådant som vi 
missat i de andra frågorna. Det var relativt öppna frågor såsom; “Vad kan skolan 
göra för att du ska bli bättre på att använda datorn?”. Med hjälp av enkäten kunde vi 
utföra komparativa studier bland till exempel kön och ålder för att på sätt se om det 
fanns någon skillnad. Enkäten låg sedan som grund när vi genomförde vidare inter-
vjuer och mer ingående observationer. 
 
Att gå runt i samtliga hus och samla in enkäter i pappersform hade varit mycket tids-
krävande, för att inte tala om att analysera materialet. På grund av styrkan i statistik-
verktyget att komparera svarsalternativen och webbsidan som medium fanns inga 
direkta krav på att göra något särskilt urval. Statistiken presenteras på lika sätt oavsett 
antal svarande, förutom de två fritextfrågorna. Vi får då ett heltäckande material som 
förhoppningsvis motsvara alla högstadieelever på Söderskolan. 
 
En nackdel med insamlandet av enkäter på detta vis är att vi inte kan kontrollera att 
alla svarar, något vi fick erfara då vi i första omgången endast hade fått in 86 svar av 
cirka 280 elever. Detta kan härledas till att informationen fick gå via mellanhänder, 
alltså via lärarna, vilket ökade risken att få färre svar. Vi skickade ut en påminnelse till 
och fick in ytterligare 19 svar, totalt 105. Då tanken var att vi skulle utföra våra inter-
vjuer efter enkätundersökningen var vi tvungna att avbryta enkäten av tidsskäl och 
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nöja oss med det antalet. En annan anledning till det bristfälliga deltagandet kan ha 
att göra med det stora intresset från allmänheten för projektet. Samtidigt som vi på-
började vår studie startade en längre forskarstudie som sträcker sig över tre års tid. 
Denne forskare hade även han utfört enkätundersökningar vilket kan ha bidragit till 
att eleverna helt enkelt lät bli att svara vår enkät. 
 

9.2. Observationer 

Som komplement till våra intervjuer använde vi observationer i de utrymmen elever-
na befinner sig i med sina datorer. Detta omfattar inte bara klassrummen utan även 
allmänna utrymmen eftersom Söderskolan har gett eleverna tillgång till trådlöst nät 
över i stort sett hela skolan. Undervisningen är inte heller klassrumsbunden utan kan 
bedrivas i samtliga lokaler i ett hus. Eleverna har också mycket egen tid där de själva 
får välja vad de vill studera och vad som är intressant då är om eleverna gör de som 
de avsatt tid till eller sitter och chattar med kompisar. 
 
Att observera kan ge forskaren information om saker som denna aldrig skulle fått 
reda på genom andra metoder. Det finns olika sorter av observationer bland annat 
deltagande observation och dold observation.  Den deltagande observationen inne-
bär att forskaren själv deltar i det som hon ska observera, Howard Becker har defini-
erat detta på följande sätt: 
 

The participant observer gathers data by participating in the daily life of the group or organiza-
tion he studies. He watches the people he is studying to see what situations they ordinarily meet 
and how they behave in them. He enters into conversations with some or all of the participants 
in these situations and discovers their interpretation of the events he has observed (Howard 
Becker, 1958 i Aspers, 2007:105). 

 
Våra observationer var inte deltagande eftersom vi ville se hur eleverna använde sina 
datorer utan vår medverkan. Vi försökte heller inte vara dolda eftersom detta i stort 
sett var omöjligt. Eleverna märkte givetvis att vi inte hörde till skolvärlden eftersom 
vi varken var elever eller lärare. Vi försökte helt enkelt ta så lite utrymme som möjligt 
och störa eleverna så lite som möjligt men fortfarande vara så nära att en observation 
var möjlig. 
 
Aspers skriver att forskaren måste vara integrerad i fältet för att kunna genomföra en 
studie, dock inom rimliga gränser. När man går “native” har man passerat gränsen 
och forskaren övertar de intressen som fältets aktörer har och som motiverar deras 
ageranden. Forskaren har alltså blivit som de hon studerar. Avvägande om man har 
blivit “native” eller ej är något som man som forskare får ta ställning till allt eftersom 
studien fortskrider (2007:106). När det kommer till Söderskolan bedömde vi att ris-
ken för att vi skulle gå ”native” var obefintlig, dels på grund av att det är en högsta-
dieskola som vi studerar men också för att detta är ett fenomen som oftast infinner 
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sig vid mycket längre studier. Vi bestämde oss ändå för att hålla en låg profil när vi 
vistades ibland eleverna, allt för att påverka fältet så lite som möjligt. 
 
När en observation genomförs är det väldigt mycket nya sinnesuttryck att insupa och 
komma ihåg, som ett hjälpmedel kan man använda allt från en liten bandspelare, 
filma det som händer till att skriva fältanteckningar. På så sätt glömmer man inte bort 
eller missar viktiga detaljer utan kan i lugn och ro gå igenom situationen vid ett sena-
re tillfälle. (Aspers, 2007:107, 116) Eftersom varje elev har var sin dator bedömde vi 
att det inte skulle väcka särskilt stor uppmärksamhet om vi själva hade med oss en 
dator, detta medförde att vi konstant kunde föra anteckningar över våra observatio-
ner vilket i efterhand var en bra idé. Vi märkte direkt när vi hade avslutat observatio-
nen och började läsa igenom våra digitala observationsanteckningar att vissa detaljer 
hade förmodligen glömts bort om inte dessa antecknades ner. 
 
Forskaren använder, enkelt uttryckt, observationer för att studera vad som händer. 
Det innebär exempelvis att hon följer ett förlopp; vad som händer och vad som sägs. 
Hon kan förslagsvis först studera de stora dragen, för att därefter gå in mer på detal-
jer. Detta är en konkretisering av den hermeneutiska cirkeln, som alltså innebär att 
forskaren förstår delen genom att hon förstår helheten, men genom att förstå delen 
även förstår helheten. I många fall räcker det inte med enbart observation, utan fors-
karen måste kombinera observation med samtal och frågor samt kanske inläsande av 
material om området (Aspers, 2007:107). När vi hade genomfört observationen hade 
vi en bättre bild av vilka intervjufrågor vi skulle ställa till eleverna eftersom vi nu 
”live” hade sett vilka delar som skulle vara intressant att få ytterligare information 
om. 
 

9.3. Intervjuer 

Intervjuer är en vanlig metod att använda sig av som forskare. Genom ett samtal får 
forskaren sina frågor besvarade. När man pratar om intervjuer finns det många olika 
former som man kan använda sig utav. Några exempel på dessa är gruppintervjuer, 
terapeutiska intervjuer och samtalsintervjuer. Olika intervjuformat används i olika 
situationer (Aspers, 2007:133f). Vi använde oss av intervjuer med eleverna en och en. 
Vi ville ha så uttömmande svar som möjligt från varje person och valde därför denna 
taktik. I en gruppintervjusituation blir det lätt en och samma elev som kommer till 
tals och på grund av att denne har lättare för att prata och på så vis missar man kan-
ske intressanta detaljer. Därav valde vi att intervjua sex stycken elever, en tjej och 
kille från respektive klass, enskilt. 
 
På skolan fick vi tillgång till ett konferensrum där vi kunde intervjua eleverna i en 
neutral miljö där de kunde slappna av. För att ha möjlighet till att analysera intervju-
erna spelade vi in dem med hjälp av Garageband (samma program som eleverna har 
tillgång till för att redigera ljud). Efter att samtliga intervjuer var genomförda satte vi 
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oss med en gång ned och lyssnade igenom materialet. Därefter lyssnade vi igenom 
det ännu en gång för att kunna sortera ut intressanta partier. Detta för att effektivise-
ra transkriberingsprocessen samt analysen som kommer att presenteras nedan. Ljud-
filerna importerade vi sedan i ett specialanpassat transkriberingsprogram för intervju-
er (Express Scribe). Detta gav oss full kontroll över uppspelningen vilket gjorde att vi 
fick med samtliga detaljer av elevernas utsagor. 
 

Intervjuer kan definieras som en samtalsrelation där forskaren försöker att förstå den eller 
dem som hon samtalar med. Graden av struktur i samtalet kan variera likaså längden, situa-
tionen med mera. I grunden handlar samtalet för forskaren om att vara i kontakt med fältet 
för att skapa det empiriska underlaget (Aspers, 2007:133). 

 
Ett vanligt nybörjarmisstag när man skall strukturera upp sin intervju är att man i 
förväg tänker ut vad intervjuobjektet kommer att svara på frågorna och anpassar 
dessa efter det. Detta innebär att man har förutfattade meningar om sitt intervjuob-
jekt vilket inte är något som en forskare bör eftersträva. Aspers beskriver det som att 
“forskaren i sitt arbete mer utgår från sin egen värld än den värld som den som hon 
skall intervjua lever i”. Ett bättre tillvägagångssätt är att försöka strukturera intervjun 
som ett “samtal” individer emellan, förhoppningen med detta är att intervjuobjektet 
kommer svara utförligare på de frågor som ställs (2007:134). Vi valde att utgå från ett 
intervjumanus för att ha som stöd i de situationer vi kunde köra fast men med öppna 
frågor och många följdfrågor. Många av frågorna var dessutom inspirerade av frå-
gorna i enkätundersökningen och resultatet av densamma.  
 
När en forskare befinner sig i en intervjusituation är det viktigt att hon tänker på 
maktförhållandet som uppstår i och med situationen. Forskaren har en agenda som 
hon följer eftersom hon vill få reda på något specifikt om intervjupersonen. Denna 
situation medför ett maktförhållande där forskaren intar en högre position och det 
har visats att ju effektivare man kan “neutralisera” detta desto effektivare och mer 
användbar information brukar man få (Aspers, 2007:135). Baserat på detta försökte 
vi lägga oss på samma nivå som de högstadieelever vi intervjuade. Vi såg till att ”kall-
prata” lite med eleverna innan vi startade intervjun. Vi berättade dessutom varför vi 
spelade in vårt samtal och att det var helt anonymt. Trots detta hade vi problem att få 
uttömmande svar på våra frågor och vissa frågor vi ställde kunde ha formulerats an-
norlunda för att undvika svar som ”ja” och ”nej”. 
 
Ett annat problem forskaren kan stöta på är att hon har formulerat intervjufrågorna 
utifrån sin egen förförståelse och kunskap om objektet vilket inte behöver vara lika 
som subjektet uppfattar sig och sin omgivning. För att bäst råda bot på detta pro-
blem uppmanar Aspers att forskaren skall försöka vara så öppen som möjligt under 
intervjun (2007:136). Det var svårt för oss att gå in i intervjusituationerna helt opå-
verkade eftersom vi varit på skolan vid ett flertal tillfällen tidigare och dessutom re-
dan börjat analysera enkäterna, vilket gav oss en viss förkunskap om elevernas an-
vändning av datorerna. 
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När vi har varit på Söderskolan en stund märker vi att eleverna öppnar upp sig mer 
och mer. De kommer fram och undrar vad vi gör där och man hör att de frågar var-
andra vad vi frågar för frågor och vilka vi är. Detta märkte vi även i intervjusituatio-
nerna. Första eleven vi gjorde en intervju med var inte lika öppen som de senare var. 
Det kändes att vi blev accepterade efter ett tag och nyfikenheten hos eleverna tog 
överhand, vilket i sin tur resulterade i mer utförliga svar och spontanitet från elever-
nas sida. 
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10. Resultatredovisning och analys 

Nedan kommer vi presentera resultatet av enkäten, observationerna och intervjuerna. 
Vi har utgått från det empiriska materialet och analyserat detta i syfte att få svar på 
våra frågeställningar. 
 

10.1. Observationer 

På skolan har eleverna tillgång till trådlös uppkoppling nästan var de än befinner sig. 
Detta medför att eleverna inte är tvungna att befinna sig på en särskild plats för att 
surfa på Internet utan kan röra sig fritt. På vårt första besök på Söderskolan såg vi 
elever sittande på traditionella lektioner med sina datorer uppfällda där de förde an-
teckningar. Andra elever satt i allmänna utrymmen och lyssnade på musik och um-
gicks med sina vänner med datorn i centrum. Väldigt få elever satt med vanliga böck-
er, papper och penna. Vi presenterar det här för att kontextualisera miljön på Söder-
skolan. 
 
Söderskolan är inte vad man föreställer sig att en skola ska vara idag när man först 
träder in i Beta-huset. Man föreställer sig en livlig och ljudlig miljö med elever som 
springer runt. Istället ser vi elever sittandes i tystnad med sina datorer framför sig. 
Vissa har på sig hörlurar för de lyssnar på musik men de flesta sitter stilla och använ-
der sin dator. 
 
Eleverna sitter utspridda i de allmänna utrymmena och klassrummen och arbetar 
trots att inte någon ”riktig” lektion pågår. Vissa av eleverna och spelar småspel me-
dan vissa skriver på en uppgift i Neo Office.  
 
Diskussionerna som försiggår bland eleverna ter sig genom vår förförståelse annor-
lunda gentemot den typiska på en ”vanlig” högstadieskola. Dels ljudnivån men också 
diskussionsämnena. Det används mycket termer och ord som härstammar från 
”msn-språket”. Eleverna skapar nya verb och substantiv som är starkt förankrat till 
ungdomars digitala språk och kan för en ”utomstående” med bristfällig digitalkompe-
tens framstå som oförståeligt. När vi lyssnar på de diskussioner som försiggår hör vi 
många nya sätt att uttryck sig. Nedan följer ett urval av dessa;  
 
”Jag msn:ar filen till dig!”  
Här pratar eleverna om att de skall skicka en fil till varandra med hjälp av program-
met MSN. Detta innebär i praktiken att de måste ha varandra på sin kontaktlista och 
ha tillgång till det trådlösa nätverket. Ena eleven kommer att skicka en förfrågan till 
den andra om denne vill acceptera filen X, mottagaren måste välja på att acceptera 
filen och spara ner den på sin hårddisk. 
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”Instruktioner finns i konfen på FC”  
Eleverna har som beskrivits innan tillgång till ett program som heter First Class. 
Inom detta program kan man skapa olika grupper och konferenser. Som exempel 
kan klass 9b ha tillgång till någonting som kan kallas ”9b konferens”. Denna ses bara 
av elever och lärare som har något med 9b att göra och här kan man helt enkelt posta 
material som berör denna klass och dess undervisning. 
 
”Jag hittar inte dig på Airport, ska jag BT:a den till dig istället?”  
Airport är den hårdvara som distribuerar den trådlösa nätverksuppkopplingen och 
om eleverna av någon anledning inte har tillgång till denna så kan de helt enkelt inte 
skicka filer till varandra eller surfa på Internet. Då använder de i detta fallet  
Bluetooth (benämnt BT) som är en annan form av trådlös uppkoppling som finns 
inbyggt i datorerna. 
 
Språket skapas av de involverade för de involverade för att de skall kunna föra ett 
effektivt samtal kring de nya tekniker och hjälpmedel de har tillgång till. Det eleverna 
säger till varandra är olika sätt att kommunicera och distribuera material mellan sina 
datorer. Termerna som de använder sig av är sådana som fötts ur tillgången till den 
nya digitala tekniken och dessa finns inte med i någon akademisk ordlista. Kulturen 
på skolan är starkt präglad av ovan givna exempel på språket 
 
Eleverna sitter utspridda över husen, det finns inga begränsningar gällande placering. 
Eleverna behöver tekniskt sett inte ens ha ett bord eller en stol. De kan sitta rakt upp 
och ner på golvet och arbeta med sina uppgifter eftersom datorn är den centrala de-
len i allt skolarbete. Detta medför att eleverna själva kan välja i vilken miljö de vill 
jobba i, i ett klassrum, i ett litet grupprum själva, i en storgrupp runt ett bord, lyssna 
på musik samtidigt som de skriver och så vidare. Kombinationerna och möjligheter-
na är oändliga. Detta kan vara en fördel eftersom många av oss har studiemetoder 
som vi föredrar och finner effektivast när det kommer till inlärning. 
 
Det finns klassrum som eleverna har fått tilldelade men detta innebär inte att under-
visningen är dedikerad till just det klassrummet och ämnet. Oftast så är eleverna fria 
att studera var de själva finner det mest lämpligt. En annan intressant detalj är att 
dörren till lärarrummet alltid står öppen och det fungerar som en knutpunkt i huset. 
Eleverna är lika ofta inne på lärarrummet och pratar/lånar saker som lärarna är ute i 
de allmänna områdena och bedriver undervisning. Något vi lägger märke till är fri-
kostigheten från lärarna med att låna ut extra datorer till de yngre eleverna som fort-
farande inte har en egen. Detta ger dem en bra möjlighet att förbereda sig inför när 
de själva börjar på högstadiet.  
 
En annan intressant aspekt är att man blandar en klass från varje årskurs i varje hus 
(3-9). Både tjejer och killar från olika klasser sitter runt ett bord och jobbar med indi-
viduella saker samtidigt. En naturlig blandning sker och det blir inte lika tydligt att 
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man tillhör en viss gruppering som det kan bli vid vissa skolor. En elev som har pro-
blem får hjälp av en annan elev även fast dessa kanske inte ”känner” varandra så väl. 
Naturligtvis existerar olika grupperingar men den första överskådliga anblicken talar 
ett annat språk. Killar och tjejer oavsett ålder sitter på ett naturligt sätt beblandade. 
 

10.2. Presentation och analys av enkätresultat 

Enkäten låg på webbplatsen i totalt sju dagar inkluderat en helg. Efter fem dagar 
hade vi fått in 86 svar från eleverna vilket inte motsvarade våra förväntningar. Därför 
beslutade vi att gå ut med en påminnelse till lärarna för att få in fler svar. Detta resul-
terade i 105 insamlade svar efter publicering. Något vi ser som ett tillräckligt antal 
enkäter för att göra en analys. Resultatet representerar inte helheten men det var inte 
heller vårt syfte med enkäten. Vi kan med resultaten från enkäten ändå få en bra bild 
av hur elever med olika kön och ålder använder sina datorer. I vår analys går vi ige-
nom enkäten fråga för fråga och ställer olika faktorer mot varandra såsom kön och 
ålder.  
 
Vi fick en mycket jämn fördelning mellan tjejer och killar. Nedan ser ni en figur på 
fördelningen med antalet deltagande i parentes. 
 

(fig 1, antal svarande i parentes) 

 
Fördelningen mellan de olika klasserna (7, 8 och 9) blev däremot lite ojämnare. Anta-
let åttondeklassare var näst intill dubbelt så många som sjundeklassare och nionde-
klassare. Detta kan bero på att fler klassföreståndare för åttondeklassarna uppmärk-
sammade vår studie. 
 

 
(fig 2, antal svarande i parentes) 

 
 
Vilka program använder du mest för att prata med dina kompisar? 
På denna fråga bad vi eleverna att rangordna hur ofta de använder de olika pro-
grammen vi specificerat.  Det vanligast förekommande programmet/metoden för att 
kommunicera var chattprogrammet Msn Messenger (Msn) som mer än 67 procent 
använder väldigt mycket/mycket.  
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(fig 3, 1=Väldigt mycket, 5=Inte alls, antal svarande i parentes) 

 
Anledningen till att eleverna använder Msn kan vara för att kommunikationen sker 
direkt jämfört med exempelvis Mail. Med programmet Msn har eleverna även möj-
lighet att skicka filer och länkar och kan även se status på sina vänner i en kontaktlis-
ta. Viktigt att påpeka här är att det finns skillnader mellan Msn för Windows och 
Msn för Mac. Det finns i skrivande stund ingen inbyggd möjlighet att kommunicera 
via röst eller webbkamera med Mac-versionen, till skillnad från Windows-versionen 
där dessa möjligheter erbjuds. Msn är generellt mer populärt bland tjejer än killar. 
Drygt 60 procent av tjejerna använder Msn väldigt mycket jämfört med 40 procent 
hos killarna. 
 
Minst av alla programmen/metoderna som används för att kommunicera är Mail där 
nästan 60 procent aldrig eller väldigt sällan mailar. Möjligheterna med Mail är annor-
lunda jämför med Msn. Med mail kan eleverna ta emot e-post från vem som helst 
och skicka till vem som helst till skillnad från Msn där man har sin kontaktlista med 
endast godkända kontakter. Mail var i början av digitalåldern ett kompetent (och 
kanske ensamt) sätt att kommunicera via Internet, men är nu omsprunget av chatt-
programmen som tillåter tvåvägskommunikation ”live”. 
 

(fig 4, 1=Väldigt mycket, 5=Inte alls, antal svarande i parentes) 

 
Hälften av de niondeklassare som deltog i enkätundersökningen använder inte Mail 
som kommunikationsmedel. 
 
Brukar du ha med dig datorn på lektionerna? 
Resultatet på denna fråga är, kanske föga förvånande, att merparten av eleverna 
(98%) har med sig datorn på lektionerna alltid eller ofta. Generellt så uppmanas ele-
verna att använda sin dator så mycket som möjligt, och på många lektioner är det 
dessutom ett krav att ha med sig sin dator. Vid våra observationer har vi upptäckt att 
eleverna dessutom använder sin dator som anteckningsverktyg istället för penna och 
papper. 
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(fig 5, antal svarande i parentes) 

 
Vad tycker du om att använda datorn i undervisningen? (Få uppgifter, göra 
anteckningar, utföra skolarbeten) 
Antalet positiva elever när det kommer till att använda datorn i undervisningen är 
övervägande. Detta kan kopplas samman med föregående fråga eftersom vi fick i 
stort sett samma resultat på dem. Eftersom eleverna upplever det positivt att använ-
da datorn i undervisningen gör att de ofta tar med den på lektionerna när möjlighe-
ten erbjuds. 
 

 
(fig 6, antal svarande i parentes) 

 
En möjlig aspekt till att eleverna tycker så bra om att använda sina datorer i under-
visningen kan höra ihop med att eleverna på Söderskolan uppmanas till att använda 
sina datorer på ett kreativt sätt för att lösa sina uppgifter. Detta givetvis under ett 
högt ställt individuellt ansvar där eleven måste lösa uppgiften med metoden han/hon 
har valt. Kravet på självdisciplin är högt. Viktigt att påpeka är att inte en enda elev 
svarat att de tycker illa om att använda datorn i undervisningen. Drygt 84 procent 
anser dessutom att skolan blivit bättre sedan införandet av en dator per elev. Endast 
fyra procent anser att skolan blivit sämre. Detta kan dock till viss del bero på att de 
elever som har en positiv attityd till datorerna valt att svara på vår enkät. Hade enkä-
ten varit obligatorisk och i skolans regi så kan resultatet sett annorlunda ut. 
 
Hur länge sitter du vid datorn per dag? 
Syftet med denna fråga var att ta reda på om elevernas handlingar och attityder mot-
svarar spenderad tid framför datorn. 86 procent av eleverna uppger att de sitter vid 
sin dator mellan 1-5 timmar per dag. Endast ett fåtal procent av eleverna uppger att 
de sitter vid sin dator mindre än en timme eller mer än fem timmar per dag. Mellan 
könen finns ingen större skillnad på hur lång tid eleven anser sig sitta vid sin dator 
men generellt så sitter tjejerna längre vid datorn enligt deras svar. 
 
När projektet introducerades för eleverna så har både lärarna och eleverna berättat 
för oss att de spenderade ibland hela dagar framför datorn, detta för att situationen 
var ny och spännande. Allt eftersom tiden fortskred och eleverna började vänja sig 
vid att ha en egen dator återgick användandet till en mer normalnivå. Projektet har 
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pågått i ca fyra månader och vi tror att den användning som nu visas upp är en stabil 
sådan. 
 
Uppskatta hur bra du är på att använda din dator? 
Vad vi vill uppnå med denna fråga var att få en uppfattning om hur väl eleverna kän-
ner sin dator. Söderskolan har motiverat frånvaron av officiella datorutbildningar 
samt support med att eleverna själva ska ta ett ansvar för att lära sig datorn och ut-
bilda varandra. Nästan 80 procent anser sig själva vara duktiga eller mycket duktiga. 
Det motsäger dock många av de fritextsvaren som vi har fått in på enkäten där ele-
verna nämner datorutbildning som en önskvärd del för att förbättra deras datorkun-
skap. 
 

 
(fig 7, antal svarande i parentes) 

 
Vad använder du datorn till i skolan utöver skolarbete? (flera alternativ kan 
kryssas i) 
Med denna fråga ville vi komma åt det som är själva huvudfrågan i vår c-uppsats, vad 
eleven använder sin dator till när de inte gör skolarbeten? Vi gav eleverna alternati-
ven; surfa, söka information, spela spel, maila, chatta med kompisar samt ett fritextal-
ternativ döpt till ”annat” för att försöka fånga upp aktiviteter som inte står med 
bland våra alternativ. 
 
Resultatet på den här frågan är dominerat av svarsalternativen surfa, söka informa-
tion och chatta med kompisar. Samtliga av dessa alternativ har en svarsfrekvens på 
över 60 procent. Mail är minst populärt och nyttjas av knappt en tredjedel av elever-
na. Detta kan härledas till att många elever använder kommunikationsmedel som 
sker i realtid, exempelvis Msn, och att detta verkar fylla elevernas behov av att kom-
municera. Hade eleverna saknat kommunikationsplattformen First Class så hade 
säkerligen Mail varit ett mer dominerande alternativ. Eleverna nämner både i enkäten 
och intervjuerna ”Bilddagboken”, som är en så kallad community på nätet där man 
kan dela med sig av bilder och text. Den här typen av community är mycket populär 
bland eleverna eftersom det finns möjlighet till interaktion samt informationsutbyte 
som saknas i e-postprogrammet. 
 
Svaren var generellt sett lika bland både kön och ålder. Detta kommer förmodligen 
från att det finns relativt få skillnader bland ungdomar i deras användande av  
Internetrelaterade kommunikationssätt. De använder helt enkelt det som majoriteten 
av deras vänner använder, troligen för att inte riskera uteslutning. Skulle man ha jäm-
fört en högstadieklass med en grupp vuxna ”50-talister” skulle användandet förmod-
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ligen ha sett helt annorlunda ut, eftersom dagens generation ser onlinebaserad kom-
munikation som något självklart. 
 
Fritextfrågor 
Vi valde även att ha med två fritextfrågor i enkäten. Dessa var;  
 

• Vad gör du mest på Internet? 
• Hur skulle skolan kunna hjälpa till för att du ska bli bättre på att 

använda datorn? 
 
Den tidigare för att kunna fånga upp elevernas egna beskrivningar av vad de gör på 
Internet och den senare för att ta reda på vad eleverna saknar eller behöver för stöd 
av skolan. 
 
På den första frågan, ”Vad gör du mest på Internet?”, fick vi in svar av varierande 
kvalitet. Detta kan dels bero på att eleverna svarat på andra enkäter om projektet 
vilket gör att de tröttnar på att svara på frågor. Det kan även bero på att eleverna helt 
enkelt inte kommer på någonting väsentligt att skriva. Fritextfrågorna var inte, till 
skillnad från de andra frågorna, obligatoriska för att kunna skicka in enkäten. Detta 
gjorde dock inte att vi fick in färre svar, endast fem elever struntade helt i att svara på 
frågan.  
 
Killarnas svar bestod av korta svar såsom ”Söker fakta”, ”Spelar spel” och ”Surfar”. I 
övrigt fick vi inte in några svar på frågor som vi inte tidigare ställt. Generellt var tje-
jerna mer frikostiga och uttömmande i sina svar. 
 
Bland tjejer var ”Bilddagboken” ett mycket vanligt förekommande svar, där 14 av de 
tillfrågade 40 tjejerna brukar vara inne på denna sida, medan endast en (1) av killarna 
svarat detta. I övrigt var svaren bland annat att de surfar, chattar, letar fakta och spe-
lar spel. Det skiljde sig inte heller något nämnvärt mellan åldrarna, något som inte 
heller är förvånande då det inte skiljer mer än max två år mellan eleverna. 
 
Svaren var mer intressanta i den sista frågan, ”Hur skulle skolan kunna hjälpa till för 
att du ska bli bättre på att använda datorn?”. Många av svaren var kort och gott ”Vet 
inte!”. Detta kan bero på flera faktorer. Eleverna har bara haft sina datorer en kortare 
tid, vilket kan göra att de inte upptäckt alla problem som de kan stöta på. En mer 
rimlig förklaring kan vara att många ungdomar idag har växt upp med datorer runt 
sig, något som gör att deras förkunskaper är mycket goda. Detta avspeglar sig även i 
en del av de svaren vi fick in. Nedan följer svar vi fick in från killarna. Förutom de 
dominerande ”Vet inte” var dessa svar vanligt förekommande; 
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”Jag kan det mesta på datorn. Men tack endå ;)” 
 
”inte alls! jag är bättre än alla lärare” 
 
”Jag spelar mkt dator jag kan hjälpa skolan bli bättre” 
 
”jag sköter den så bra som det går......... jag kan nog inte göra det 
bättre!” 

 
Vi fick dock in ett svar som belyste en viktig punkt; 
 

”Skolan skulle kunna ha en del kurser ibland som dom redan har 
men dom är alldeles för få, kurser i nätvärk och internet, säkerhet 
bild och filmredigering osv.” 

 
Detta är den enda eleven som överhuvudtaget nämnt nätverk, Internet och säkerhet. 
Att andra elever inte nämnt exempelvis säkerhet beror förmodligen på att de inte 
tänkt tanken att något kan vara osäkert på Internet. Detta borde vara ett stående in-
slag i utbildningen då vi idag lever ett potentiellt skadligt liv på Internet. Att skydda 
sina personuppgifter och sin personliga integritet är något som blir allt viktigare då 
denna information ofta används i illasinnade syften. 
 
Att säga att killar är mer datorintresserade hade varit att generalisera, men svaren vi 
fick från killarna var präglade av gott självförtroende. Om svaren är helt sanningsen-
liga kan man spekulera i. Bland tjejerna var det däremot lite annorlunda. Dels var de 
mycket mer utförliga i sina svar och vi märker också att de efterfrågar mer hjälp, trots 
att merparten av dem svarade ”Vet ej” eller att de redan kan allt. Ett intressant svar 
vi fick in var följande; 
 

Tjej, årskurs 8 
”jag tycker vi använder den bra.. inte alls för mycket. och inte för 
lite i skolan.. vi använder den lagom när vi har den i skolan.. men 
det är många kompisar som sitter framför datorn direkt när dom 
kommer hem, vilket inte är så bra..som tex spela spel...” 

 
Hon har alltså reflekterat över att det kan vara skadligt att sitta för länge vid datorn, 
men inte att hon själv gör det, utan hennes vänner. Det hade varit mycket intressant 
att ta få reda på mer om hur hon tänker men eftersom enkäten var anonym finns 
ingen möjlighet till detta. En annan elev nämnde ergonomin som en viktig punkt; 
 

Tjej, årskurs 7 
”Jag använder den bra. Men det är inte alls bra för oss att sitta så 
länge vid datorerna. Man får både ont i ryggen och ont i huvudet.” 
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10.2.1. Slutsats 

Ovan har vi tagit upp och beskrivit de stora skillnaderna när det gäller kön och ålder. 
I övrigt så var resultaten förvånande lika oberoende av ålder och kön. Detta kan tyda 
på att ungdomarna har en relativt jämn datorkunskap på Söderskolan. Situationen 
kan dock komma att förändras. När projektet startade fick varje elev, oberoende av 
årskurs, vid samma tillfälle varsin dator. Det är alltså en ny situation för samtliga ele-
ver. Skulle man göra samma studie om tre år då sjundeklassarna går i nionde klass 
och använt sin dator under tiden jämfört med nya sjundeklassare som får en dator så 
hade vi förmodligen upptäckt betydligt större skillnader. Dessutom är Mac fortfaran-
de mindre vanligt än PC vilket gör att många av eleverna eventuellt känner sig som 
”nybörjare på nytt”, trots att de använt en dator innan. 
 

10.3. Presentation och analys av intervjuer 

När vi gjorde våra intervjuer märkte vi att det fanns tillgång till mycket mer informa-
tion kring datorerna än bara kommunikationen. Vi intresserade oss även för hur ele-
verna använde datorerna generellt och hur de söker information på nätet. Relaterat 
till detta dyker även frågor om källkritik upp eftersom eleverna till stor del får sin 
information från uppslagsverk på Internet såsom Wikipedia. 
Vad medför den digitala tekniken för risker och möjligheter för ungdomar med en 
näst intill hundraprocentig tillgång till den? När vi transkriberat de intressanta delarna 
från intervjuerna påbörjade vi analysen som vi redovisar nedan tillsammans med våra 
reflektioner.  

10.3.1. En egen dator 

Vi inledde våra intervjuer med att låta eleverna med egna ord berätta om sin nya da-
tor och dess användningsområden. 
 

Tjej, årskurs 9 
Kan du berätta om din nya dator, hur det känns och hur du använder den? 
Det är rätt skönt för innan var det typ fem stationära datorer i hela 
huset och då skulle man typ in med arbeten skriftligt. Och fick 
man ingen dator så var man tvungen att jobba hemma, och så ska 
man spara det över FC och krångla för att få tillbaks det, så det var 
rätt jobbigt. Så det är rätt skönt att man kan ta hem datorn och 
jobba hemma när man vill. 

 
Hon arbetar alltså, med datorns hjälp, mer tidseffektivt nu jämfört med tidigare då 
möjligheten till en egen dator inte existerade. Eftersom de numera har en egen dator 
så kan de spara informationen lokalt på sin hårddisk istället för att lägga upp det på 
en server. Eleverna kan då jobba mer självständigt, oberoende av tid och rum. 
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Kille, årskurs 9 
Brukar du lösa uppgifter på ett annat sätt nu än vad du gjorde förr? 
Ja, faktiskt. Det är ju lättare nu. Då fick man ju sitta och vänta på 
datorer och sånt ju. Om man skulle hitta nåt och lösa svar men nu 
har ju alla varsin ju. Så då är det mycket lättare och det går mycket 
snabbare. 

 
Tjej, årskurs 9 
Hur är skillnaden nu jämfört med innan? 
Det är väldigt smidigt för då vet man ju, alltså jag har allting på da-
torn, jag behöver inte släpa på en massa böcker och papper och 
såhär så man har mycket bättre koll på saker, för jag var inte så 
duktig på det förut. 

 
Det blir även lättare för eleverna att hålla ordning bland sitt studiematerial, eftersom 
mycket av materialet återfinns i datorn. Samtidigt innebär det att all information, lika 
lätt som den är skapad, kan försvinna i händelse av skada eller stöld. Detta ställer 
dock krav på elevens kompetens att hantera datorns funktioner och dess data. Om vi 
återknyter till mötet med Bengt Appelqvist så ligger backup-ansvaret hos den enskil-
da individen, men för att samtliga elever skall kunna ta detta ansvar krävs det att de 
får information om hur man gör. 
 

Tjej, årskurs 8 
Vad tycker du är bra med projektet? 
Alltså det är enklare att göra arbeten eftersom man bara kan ta 
med datorn hem och göra arbetet hemma istället för kanske lägga 
över det på First Class eller nåt. Jag visste inte ens hur First Class 
fungerade innan jag fick den här datorn. Jag använde det knappt 
innan detta så ja alltså den mest positiva grejen är att det är enklare 
och göra arbeten. Och man behöver inte ha så många böcker hel-
ler eftersom man gör alla anteckningar på datorn. 

 
Elevernas positiva tankar kring projektet genomsyras av att skolarbetet blivit enklare. 
First Class tillåter eleverna att samverka med varandra i till exempel grupparbeten. 
Om en särskild grupp startas i First Class kan elever dela dokument med varandra på 
ett effektivt sätt. Elever nämner också att de ofta delar med sig av sina dokument på 
andra vis, till exempel via Bluetooth. Anledningen till detta är att man idag inte ut-
nyttjar eller behärskar First Class fullt ut. 
 

Tjej, årskurs 7 
Får ni fortfarande uppgifter på papper ibland? 
Ja, fast nu ska det bli på First Class bara för att det är en massa i 
vår klass som slarvar bort alla papper (skratt). 
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10.3.2. Digital skrivstil? 

Under intervjuerna kommer vi in på möjligheterna att föra anteckningar på datorn 
istället för det ”traditionella” sättet med papper och penna. Flera av eleverna påpeka-
de att de hellre använder datorn, men att papper och penna ibland kan gå snabbare. 
 

Tjej, årskurs 9 
Vad antecknar du med? 
Oftast med datorn. 
 
Skriver du någonting för hand? 
Ja det beror lite på vad man har för någonting, om man måste 
skriva jättemycket då tar man ju hellre papper för då hinner man 
med på ett annat sätt, jag är fortfarande lite seg på att skriva och 
att göra dom här mellanrum och allting, så det är lättare på papper. 

 
Det är bra att möjligheterna ges för eleverna att själva välja sätt att anteckna på. Vissa 
elever föredrar att använda datorn medan andra föredrar att använda penna och pap-
per. Eleverna reflekterar även över problemet att de lätt ”glömmer av” hur man skri-
ver för hand eftersom de gör allting på datorn. 
 

Tjej, årskurs 9 
Hur tror du det blir när du inte har en egen dator från skolan längre? 
Nej, det blir lite jobbigt, jag gjorde ett skriftligt prov i svenskan 
och då hade man inte skrivit för hand mer än en liten lapp hemma 
typ, och det blev liksom kramp så man kommer väl få vänja av sig 
med det till sommaren. 

 
En aspekt som tas upp i både positiv och negativ mening är skrivandet. Eleverna 
säger att det är mycket bra att kunna göra sina anteckningar direkt i datorn eftersom 
man då har stavningskontroll och kan se direkt när man skrivit fel. Det negativa som 
de talar om är att de mister en del av sin förmåga när det gäller att skriva för hand då 
många låter bli detta helt och hållet. Detta problem har dock lärarna tänkt på, åtmin-
stone när det gäller niorna då de får skriva sina bokrecensioner med papper och pen-
na. 
 

Kille, årskurs 9 
Är det någonting som har blivit svårare eller krångligare nu när ni har en da-
tor? 
Ja, det är ju det att man tappar känslan att skriva bra. 

 
Med hjälp av datorerna har elever med skrivsvårigheter möjlighet att skapa dokument 
som ser precis likadana ut som andra elevers, även om det finns brister i stavningen. 
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Detta hjälper då de elever som hade svårt för att skriva ordentligt tidigare att hamna 
på samma nivå som sina klasskamrater vilket får ses som mycket positivt. 
 

Kille, årskurs 8 
Tycker du projektet är en bra grej? 
Ja, det e ju om man skriver o så och har lite svårt för att stava o 
sånt så får man ju datorn till hjälp och då ser man ju det själv om 
de ändras eller så ser man ju riktigt hur det stavas o då får man ju 
in det i huvudet. 

 

10.3.3. Synen på källkritik 

På frågan hur elever söker information till sina uppgifter svarar en stor del av dem att 
de oftast tar sig via Google till sidor som innehåller fakta kring det som de söker. En 
webbplats som frekvent kommer upp är Wikipedia som är en fri encyklopedi med 
öppet innehåll som utvecklas av sina användare – en så kallad ”wiki” (Internet: Wiki-
pedia). 
 

Flicka, årskurs 9 
Var brukar du hitta information? 
Ja det är väl mest Wikipedia typ, för dom andra sidorna har inte så 
mycket om allting liksom dom har bara en speciell gren, så det blir 
mest Wikipedia. 
 
Tänker du någon gång på varifrån informationen kommer ifrån på Internet? 
Ja man tänker ju lite såhär, Wikipedia känner man är ganska säkert, 
för om det står bra och såhär, men vissa, när det inte stämmer 
överens vissa sidor då blir man ju lite såhär förvirrad eller såhär 
och då tar man ju hellre Wikipedias uppgifter. 
 
Brukar du fråga någon ibland om råd eller du tar Wikipedia om det står 
konstigt på någon sida? 
Jaha eller nej det är väl läraren man frågar, han typ kollar igenom 
texten och kollar om det är pålitligt och då säger han om man att 
man ska köra på det här 
 
Har han lärt dig för vad du ska kolla på om det är sant? 
Nej inte direkt eller alltså jag tänker inte på det på samma sätt (som 
lärarna). 

 
Om det står olika information kring en viss sak så tar alltså eleven hellre Wikipedias 
uppgifter än någon annan eftersom dessa har mest trovärdighet i elevens ögon. Att 
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man ska reflektera över informationen på Wikipedia tänker även eleverna i de lägre 
årskurserna på; 
 

Kille, årskurs 7 
Hur ställer du dig till det som står på Wikipedia, är allting sant? 
Nej, Wikipedia kan vara lite knepigt för där är det ju privatperso-
ner som har skrivit in faktan. 
 
Hur brukar du kolla om det stämmer? 
Man brukar läsa flera olika hemsidor, oftast brukar det stämma, 
om det står samma grej. 

 
Utbildning för elever kring ämnet källkritik blir allt viktigare med tillgången till in-
formation via Internet. Det märks att eleverna har ett behov av att lära sig om ämnet 
och kunskapsnivån idag är relativt låg. Läraren hjälper eleverna att bedöma materialet 
vid informationsinsamling vilket till viss del bevisar att eleverna själva inte har de 
referensramar som krävs för att avgöra om en text är objektivt skriven eller ej. Ele-
verna är dock medvetna om att det som står på Internet, inkluderat Wikipedia, inte 
alltid behöver vara sant; 
 

Kille, årskurs 8 
Om vi säger att du skulle göra en skoluppgift om Volvo. Hur söker du upp 
information om det du ska undersöka?  
Ja, jag börjar med att söka på Internet om det finns något på Go-
ogle eller något sånt. Om jag inte hittar så mycket, det e en massa 
som kan ändra på Internet med, då går jag och tittar i en sån där 
lexikonbok och ser vad de skriver om Volvo. 
Att informationen på Internet kan ändras, är det någon särskild sida du 
tänker på då? 
Wikipedia e ju sån som man kan ändra på. Någon lärare sa det. 

 
Kille, årskurs 9 
När du ska lösa en uppgift och söka efter information, hur går du tillväga då? 
Jag har ju så att Google öppnas automatiskt, sen går jag in där och 
skriver ordet jag söker. Sen letar jag efter olika, t.ex. Wikipedia är 
ju rätt bra, sen går jag in på andra sidor. Man bara följer hela vägen 
ner ju. Sen tar man den som är bra. 
Varför går du in på andra sidor? 
Det är för att jag kollar efter den bästa källan. Där det står mest 
fakta. 
Tänker du mycket på vad det är för källa till informationen? 
Nä, inte så ofta. Egentligen tar jag bara första bästa. 
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Eftersom Wikipedia är en fri encyklopedi kan vem som helst redigera vilken artikel 
som helst genom att klicka på länken "redigera" som finns längst upp på varje sida. 
Detta gör att mängden information är mycket rik och omfattande, men det kan lika 
gärna innebära att informationen kan vara felaktig. Lärarna på Söderskolan tillåter att 
eleverna använder sig av information från Wikipedia, men först efter att ha kontrolle-
rat att källorna är trovärdiga. Wikipedia kan innebära risker men har även en stark 
potential.  
 

Regardless of how educators feel about the potential of wikis […] one thing remains certain. 
The collaborative enviroment that wikis facilitate can teach students much about how to work 
with others, how to create a community, and how to operate in a world where the creation of 
knowledge and information is increasingly becoming a group effort (Richardson, 2005 i 
Braun, 2007:35). 

 
Wikipedia och liknande webbsidor ger alltså, med rätt handledning, eleverna erfaren-
heter av såväl samverkan som kunskapsbildande, vilket är viktigt inför framtiden. 
Som Richardson beskriver så har vi trätt in i en ny era av kunskapsbildande. Det är 
inte längre enskilda individer eller företag som skapar kunskap och information, det 
är alla tillsammans som gör det, eller åtminstone har möjlighet till det. 
 

Tjej, årskurs 8 
Var på Internet söker du information? 
Det e mest Wikipedia tror jag. 
Hjälper lärarna er med vad som är rätt och fel på Internet? 
Ja, alltså dom säger att man inte ska lita för mycket på Wikipedia, 
eftersom det inte är säkert att allting stämmer. Sen har de skrivit 
upp såna här sidor som man kan leta på men det brukar mest bli 
Wikipedia i alla fall. 

 

10.3.4. Digital kommunikation 

IM-klienter (Instant Messaging) som Skype och Msn tillåter eleverna att interagera, 
inte bara på fritiden utan även medan de gör skolarbete. Msn används av en del ele-
ver för att påminna varandra om vad uppgiften är, idéer om hur den skall lösas eller 
om hjälp generellt. Programmet fungerar då även som ett hjälpmedel och inte bara 
som ett nöje. Tonåringar kan idag ”multitaska”, alltså hantera flera datorbaserade 
aktiviteter på samma gång, på ett helt annat sätt än vad vuxna är vana vid och samti-
digt bibehålla sin koncentrationsförmåga på samtliga uppgifter. 
 

Tjej, årskurs 9 
Vilket är det vanligaste sättet du kommunicerar med dina kompisar via da-
torn? 
Skype och Msn då och Bilddagboken. 
 



43 

Vad använder du mest? 
Ja, det är ju Msn då. 
Finns det någon annan anledning till varför Msn är så bra? 
Det är lättast och det är fler inne där. Det är inte lika många som 
har Skype annars tycker jag om att prata hellre såhär men det är 
väldigt… ja för då har man verkligen alla sina kontakter som är 
inne att ha tillgång till, så är det. 

 
Hon vill alltså helst kommunicera via röst men blir mer eller mindre tvungen att an-
vända Msn om hon vill få tag på sina kamrater. Hur kommer det då att Msn är så 
vanligt förekommande? Det pågår hela tiden trender bland kommunikationsmedel på 
Internet. För några år sedan var den dominerande IM-klienten ICQ (I seek you), som 
i grunden var ett liknande program. Den digitala världen är känslig för trender och 
för att hänga med så krävs det att man hela tiden håller sig uppdaterad. 
 

IM is for informal conversation, and e-mail is for much more formal communication. Teens 
appreciate IM because it allows them to multitask, to stay in touch with friends and family 
easily, and to exchange photos and other documents in real time (Braun, 2007:15). 

 
Enkätundersökningen visade att e-mail var det digitala kommunikationsmedel som 
användes minst av eleverna, detta möjligen för att det enligt Braun är en metod som 
främst används för formell kommunikation, något som eleverna inte har så stort 
behov av. Eleverna har hittat andra snabbare sätt att kommunicera som dessutom 
innehåller fler funktioner än vad e-mail gör. Digital kommunikation är inte för alla 
elever utan vissa föredrar fortfarande att interagera ansikte mot ansikte. 
 

Kille, årskurs 8 
När ni sitter på rast och du vill kommunicera med dina kompisar. Hur gör 
du då? 
Om man pratar på Internet eller så? 
Ja, precis. 
Nä, jag har inget sånt program som Msn på den datorn jag har i 
skolan. Jag tycker det är onödigt, jag vill mest ha den till arbete. 
Varför tycker du det är onödigt? 
De sitter ju precis jämte en (skrattar). 
Ni pratar aldrig mellan husen eller så? 
Nä, det gör jag på rasterna. 

 

10.3.5. Nya möjligheter – nya problem 

Samtidigt som datorerna medför nya möjligheter för att studera, kommunicera och 
roa sig kan det även innebära problem. Som vi alla vet kan man råka ut för problem 
när man ställs inför nya situationer. Processen kan reduceras genom att tillhandahålla 
handledning och utbildning. Enligt Bengt Appelqvist är detta problem minimalt ef-
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tersom eleverna utbildar varandra. Dessutom kommer en annan aspekt in, självdisci-
plinen, att göra det man har avsett att göra från början. 
 

Tjej, årskurs 9 
Är det något som har blivit krångligt eller svårt nu när ni har en egen dator? 
Ja precis det är liksom, öppnar man Internet så står det liksom näs-
tan längst upp Bilddagboken så man bara, jag ska bara kolla lite lik-
som. Men det går ju ändå, jag funderar på att skaffa en till använ-
dare där jag bara har skolarbete och en där jag bara har det roliga 
såhär, så man verkligen gör skolarbete. Men det har inte blivit av 
riktigt. 
 
Är det någonting du har kommit på själv? 
Ja, eller det har la vart, i början när vi fick dom så sa vår lärare att 
han kunde visa hur man gör för att ha ett skolkonto och ett hem-
makonto, men jag tänkte bara att men det är väl onödigt, det är la 
samma sak liksom, det kanske jag ska skaffa nu istället 

 
Eleverna behöver inte längre vänta på sin tur att använda en dator utan har fri till-
gång. Detta kräver disciplin från elevernas sida för att göra sina skolarbeten istället 
för att exempelvis surfa på webben. Eleven har dock lagt märke till det här själv och 
kommit på den goda idén att lägga till ett extra konto på datorn för skolarbete. 
 

Tjej, årskurs 9 
Vad är det bästa med att ha en egen dator? 
Hmm, det är att alla har samma chanser att få in arbeten i tid tyck-
er jag, för då spelar det ingen roll, för man kan inte klaga på att 
min skrivare funkade inte hemma eller min dator la av eller alltså 
såhär, det är mycket smidigare alla har lika chans liksom, så det är 
nog det bästa. 
[…] 

 
Här nämns den rättvisa aspekten i att alla har en egen dator. Alla har lika möjligheter 
att utföra sina arbeten, oavsett vem man är. Man jämnar ut de skillnader som tidigare 
kan ha funnits, exempelvis att vissa grupper ockuperade datorerna vilket begränsade 
tillgången för andra. Dock så krävs det att eleven har så pass mycket kunskap att 
denne kan hantera programmen och datorn självständigt. 
 

[…] 
och det sämsta? 
Att det finns så väldigt mycket roliga spel och sånt, det är lite job-
bigt, men det är positivt man gör det ju på raster och såhär men 
det är väl det att man blir så väldigt instängd för våran klass är typ 
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såhär datorberoende och då liksom sitter alla med varsin dator i 
klassrummet och vad dom nu gör, så man umgås inte på samma 
sätt. Innan fick man sitta och prata såhär på rasterna, det var lite 
tråkigt i långa längden men. 
 
Är det mindre prat nu alltså? 
Ja i klassrummen, liksom på lektionstid och så, då är det ju mindre 
prat och det är rätt skönt för då är man mer koncentrerad på det 
man gör. 

 
Den sociala interaktionen ansikte mot ansikte kan alltså bli lidande av att eleverna 
sitter vid sina datorer. Det är dock inte enbart negativt, ljudnivån i läromiljön sänks, 
vilket kan leda till att koncentrationsnivån höjs. Processen att socialisera sig med 
människor är nog så viktig för att bli en kompetent individ i samhället. Enligt Dahl-
gren så finns det två sidor av samma mynt, gränserna mellan social kompetens och 
digital kompetens suddas ut eftersom de båda är nödvändiga egenskaper för ungdo-
mar att ta del av inför framtidens uppgifter (Dahlgren, 2002:148). 
 
Nedladdning av musik var något som ett flertal elever, både tjejer och killar, nämnde 
i både intervjuerna och enkäterna. Ett exempel är; 
 

Tjej, årskurs 7 
Är du något som du skulle vilja göra med datorn som du inte kan eller får 
göra idag? 
Eeh, ladda ned musik skulle jag vilja göra men det får vi ju inte ef-
tersom det är olagligt. 

 
Vi ska inte gå in på alla aspekter kring olaglig fildelning här, men det är ett intressant 
fenomen. Trots att eleverna har konstant tillgång till Internet och nedladdningssidor i 
skolan är det enligt rektorn Bengt Appelqvist endast två elever totalt som blivit av 
med sina datorer på grund av detta. Eleverna har som vi tidigare nämnt skrivit på ett 
kontrakt för sina datorer och detta verkar eleverna ha tagit på allvar. 
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11. Slutdiskussion 

Tillgång till datorer och Internet är på intet sätt en ny företeelse på Söderskolan. Sko-
lan har länge haft datorer och Internet tillgängligt för sina elever. Det nya däremot är 
att samtliga har en likvärdig tillgång med varsin bärbar dator och trådlös tillgång till 
Internet. 
 
Eleverna är överlag mycket nöjda med sina datorer. Detta visar både vår enkät och 
resultaten från intervjuerna. De tycker dessutom att skolan har blivit bättre och upp-
gifterna blivit enklare att lösa när man slipper vänta på sin tur för att få använda en 
dator. Elever som tidigare inte vågat eller kunnat ta del av den digitala tekniken har 
nu alla möjligheter att kommunicera och skapa digitalt. 
 
Vi har funnit att elevernas skrivande har förändrats till en mer digital form. Eftersom 
de har konstant tillgång till datorerna kan de använda sin dator även som anteck-
ningsblock. Det har även hjälpt dem med språket där eleverna nu har möjlighet att se 
hur ett ord stavas. Man har dock inte helt frångått konceptet med papper och penna 
på Söderskolan. Medvetna om att eleverna i framtiden måste hantera skrivning för 
hand så utförs bland annat bokrecensioner med hjälp av papper och penna. Tekniken 
har dock på många sätt revolutionerat elevernas skolgång. Datorn medför möjlighe-
ter för eleverna att till exempel kommunicera snabbare och enklare, skapa film och 
musik och söka information på nya effektiva sätt. Inledningsvis när projektet var nytt 
upplevde både lärare och elever att den fysiska sociala interaktionen begränsades. 
Eleverna tillbringade mycket tid vid sina datorer bland annat på grund av att det var 
nytt och spännande. Detta tillstånd verkar ha varit relativt kortvarigt. Interaktion med 
hjälp av tekniken har inte helt och hållet tagit över den fysiska sociala interaktionen, 
men är ändå en stor del av elevers sociala kommunikation. 
 
Annan forskning har visat att elevernas dagliga användning av datorerna gör att kun-
skapen om och vanan att hantera olika teknisk utrustning ökar, de integreras i deras 
dagliga liv. Vi kommer snart inte att uppfatta det som märkligt eller distanserande att 
kommunicera genom chattar, SMS eller videokonferens, på samma sätt som vi vant 
oss vid att prata i telefonen. De ökande möjligheterna att göra utrustningen och me-
diet mer personligt tilltalande bidrar också. Med tillvänjning till nya kommunikations-
former, ökade möjligheter till personlig utformning och bättre representation av rös-
ter och bilder kommer vi fortsätta att flytta gränserna för vad vi uppfattar som teknik 
och inte, inom ramen för skolarbetet (Digitala lärresurser – möjligheter och utma-
ningar för skolan, 2007:57). Merparten av eleverna använder sina datorer för att chat-
ta med kompisar via IM-klienter, spela spel och besöka sociala webbsidor på Inter-
net, som exempel Youtube och Bilddagboken. Vissa reflekterar över svårigheterna att 
särskilja skolarbetet från lek, något som till viss del hindrar dem att göra det som är 
avsikten med datorerna.  
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Gränserna mellan användare och producent blir även de allt otydligare. I teorin kan 
eleverna hjälpa till att skapa det material de själva tar del av via webbsidor som Wiki-
pedia. De flesta av eleverna får sin huvudsakliga information till skolarbeten från 
Wikipedia och liknande webbsidor. Internet ger dem stora möjligheter att nå ny kun-
skap lättare, jämfört med att slå i böcker. De har ständigt informationen ett par 
knapptryck iväg. De digitala källorna medför dock risker som eleverna är medvetna 
om. De är dock inte fullt införstådda i hur de ska hantera dessa risker. Genom att ge 
elever utbildning i hantering av källkritik kan det resultera i att de blir mer kompeten-
ta som digitala medborgare i framtiden. 
 
Den digitala tekniken skapar också samarbetsmöjligheter. Söderskolan har tillgång till 
en så kallad Lärplattform, First Class. Lärplattformarna har vanligen funktioner som 
diskussionsforum och chattar som kan användas i undervisningen. Dessa lärplatt-
formar integrerar verktyg och digitala lärresurser, ibland även prov och tester som 
lärare kan använda, och olika former av administrativt stöd, t.ex. frånvarorapporte-
ring, betygsrapportering samt lagring och presentation av provresultat. Man har tidi-
gare kommit fram till att fördelar med dessa system är lättillgängligheten för lärare 
och elever, medan en nackdel är att det kan vara svårt att skicka eller ladda ner mate-
rial från andra plattformar. Man riskerar därmed inlåsning. (Digitala lärresurser – 
möjligheter och utmaningar för skolan, 2007:10f) 
 
Enligt Holloway och Valentine befinner vi oss nu i en övergångsera från industria-
lismen till ett informationssamhälle. Tillverkning håller på att bli utbytt mot informa-
tion som huvudsaklig anställningsuppgift. ICT medför en social transformation i 
samtliga samhällsklasser och lämnar ingen obemärkt i västvärlden när det kommer till 
vårt sätt att leva, arbete och socialisera till olika former av politik, utbildning och rela-
tioner. (2003:20). 
 

The potential of ICT to improve industrial and commercial competitiveness and productivity, 
and as a resource in itself, means that many countries are striving to jump on the new technolo-
gies bandwagon (ibid.:20). 

 
Som en del av ICT används Internet flitigt av alla samhällets instanser. Regeringen 
använder det till att samla in deklarationer, publicera nytagna beslut och övriga do-
kument, medborgarna i samhället blir varse om nya lediga jobb och så vidare vilket 
gör det viktigt för framtida medborgare att behärska tekniken. Om man går ner på en 
mer individuellt baserad nivå erbjuder ICT ett sätt för minoritetsgrupper att bli mer 
självständiga och eliminera eventuella begränsningar som dessa grupper kan uppleva. 
För att exemplifiera kan människor med någon form av handikapp som har svårt att 
uttrycka sig verbalt nämnas. Genom Internet och datorn ges dessa människor en 
chans att kommunicera på ett helt nytt sätt som förhoppningsvis gör tillvaron enkla-
re. 
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Eftersom ICT är datorbaserat kan det inte praktiseras fullt ut om inte barnen har 
tillgång till en dator. Det är här 1–1-projektet är så unikt eftersom det eliminerar det 
kanske största problemet som ICT innehar och jämnar ut spelfältet bland eleverna. 
Nu är det inte tillgången till en egen dator som sätter begränsningen. Detta innebär 
förmodligen inte att samtliga elever kommer prestera identiska resultat, nya egenska-
per spelar istället en allt större roll i både skolvärlden som inom den privata. Personer 
som besitter mer invecklad och komplex kunskap om en dator, dess system och pro-
gram har en given fördel gentemot förstagångsanvändare. Ett av målen med 1–1-
projektet var att eleverna ska bli digitalt kompetenta och genom att ge eleverna varsin 
dator redan från årskurs 7 bidrar man i högsta grad till detta. Den genomsnittliga 
datorkunskapen bland utgångna elever på Söderskolan tros bli högre i jämförelse 
med en skola där eleverna har fått dela på endast ett fåtal datorer. Nu försvinner även 
ett visst tryck som föräldrarna eventuellt har känt. Nämligen att de måste spara ihop 
pengar och köpa en dator till sitt barn så denne kan nyttja sin utbildning fullt ut  
(Holloway & Valentine, 2003:26ff). Vår enkätundersökning visar att nästan 80 pro-
cent av eleverna anser sig ha god eller mycket god kunskap om att använda sin dator. 
 

Indeed, as the use of ICT becomes more widespread, with more activities such as shopping, 
banking and even voting on-line, then the disadvantage of lacking technological skills will 
stretch beyond the labour market. In this way the technological 'have-nots' will suffer wider so-
cial exclusion because they will be unable to participate in 'normal' activities (ibid.:25). 

 
Att behärska ICT blir enligt Holloway och Valentine allt viktigare för individen för 
att inte hamna efter i samhället och detta innefattar inte bara de praktiska sakerna, 
såsom shopping och bankärenden, som sker via Internet. Det innefattar också de 
sociala bitarna. Att eleverna försetts med tekniken övervinner ett stort hinder. Man 
överbryggar även eventuella klasskillnader som kan finnas bland eleverna. Alla, oav-
sett härkomst såsom ekonomisk bakgrund, har tillgång till en egen dator. Men trots 
att man överbryggar klasskillnader med avseende på ekonomi medför inte detta att 
det inte finns några skillnader längre. Det kommer alltid att finnas elever som har 
svårare för tekniken än andra eller som saknar kunskap för att behärska den vilket i 
förlängningen kan begränsa elevernas sociala liv. De har tekniken vid sina fingertop-
par men det är upp till varje elev att kunna förvalta tekniken skolan har försett dem 
med. 
 
I våra intervjuer visade det sig att eleverna brukar ha med sig datorn hem, och de 
påpekade även att det var lättare att utföra skolarbeten hemifrån. Vissa elever använ-
der till och med sina datorer i bussen på väg från och till skolan. Eleverna är inte 
längre bundna till skolans tid och rum för att studera. Undervisningen kan nå, och 
når till viss del, nya nivåer redan. En del av eleverna reflekterade över självdiscipli-
nens konst och möjligheterna/svårigheterna att vara effektiv i skolarbetet när distrak-
tionsmoment ständigt är närvarande. När eleverna har sin ”fria” tid i skolan, alltså tid 
de själva kan disponera över, gäller det att de kan kontrollera sig själva och koncent-
rera sig på det som de avsett att göra. Internet består inte bara av fakta utan även av 



49 

en mängd tidsfördriv som kan distrahera eleverna. En risk som till viss del ökat i och 
med introduktionen av projektet. 
 
Fåtalet elever reflekterar över nätverks- och datorsäkerhet som är en mycket viktig 
del i den nya digitala livsstilen. Eftersom alltfler ständigt är online och kommunika-
tionsmöjligheterna över Internet växer så växer även riskerna med att informationen 
kan komma i fel händer. Varför eleverna inte reflekterar över detta i någon större 
utsträckning kan bero på ett flertal faktorer. Antingen så är de helt ointresserade av 
ämnet digital säkerhet eller så saknas vetskap om att det överhuvudtaget kan finnas 
en risk med ett digitalt liv. Detta är en intressant del men inget vi haft möjlighet att 
studera djupare vid detta tillfälle. 
 
När vi utför vår studie har samtliga elever från klass sju till klass nio fått sina datorer 
vid samma tillfälle. Vad som blir intressant att se på i framtiden är vilken skillnad det 
gör för de elever som idag går i sjuan och som får interagera med sin dator under 
hela högstadietiden. De elever som idag går i nian har ett år tillsammans med sin 
dator innan de ska börja på gymnasiet. Det kommer att ges möjlighet för dem att 
köpa loss sin dator för ett restvärde, men det är upp till varje elevs ekonomi att lösa 
problemet med att fortfarande besitta möjligheten att äga och använda en egen dator. 
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13. Bilagor 

 
 
 



Sida 1

Enkät om 1-1

 

 

 

 

Kön

Tjej

Kille

Klass

7

8

9

Vilka program använder du mest för att prata med dina kompisar? Rangordna alternativen 1-5 (1=Väldigt mycket
5=Inte alls)

1 2 3 4 5

Msn

Skype

Mail

First Class

Internet (communitys etc)

Brukar du ha med dig datorn på lektionerna?

Alltid

Ofta

Ibland

Aldrig

Vad tycker du om att använda datorn i undervisningen? (Få uppgifter, göra anteckningar, utföra skolarbeten)

Mycket bra

Bra

Varken bra eller dåligt

Dåligt

Vill inte använda datorn



Sida 2

Enkät om 1-1

 

 

 

 

Hur har skolan blivit jämfört med hur det var innan datorerna kom?

Bättre

Inte märkt någon skillnad

Sämre

Hur länge sitter du vid datorn per dag? (Uppskatta)

Mindre än 1 h

1-3 h

3-5 h

Mer än 5 h

Uppskatta hur bra du är på att använda din dator

Mycket duktig

Duktig

Varken duktig eller dålig

Dålig

Vad använder du datorn till i skolan utöver skolarbete? (flera alternativ kan kryssas i)

Surfa

Söka information

Spela spel

Maila

Chatta med kompisar

Annat



Sida 3

Enkät om 1-1

 

 

Vad gör du mest på Internet?

Hur skulle skolan kunna hjälpa till för att du ska bli bättre på att använda datorn?



Intervjufrågor till Söderskolans elever  
 

• Berätta lite om hur du använder din nya dator? 
 

• Vilka program använder du mest i datorn? 
Varför? Och till vad? 

 
• När får ni använda datorn? 

 
• Är det något som har blivit svårt eller krångligt nu när ni har varsin dator? 

 
• Hur pratar du med kompisar via datorn i skolan? 

 
• Vad använder du datorn till utöver skolarbete? 

Varför? Vad gör att du använder det? 
 

• Hur tycker du det fungerar att kommunicera med lärarna via datorn? 
Lämna in uppgifter, meddelanden, resultat osv.? 

 
• Är det något du skulle vilja göra med datorn som du inte kan idag? 

Varför? 
 

• Har du hittat nya sätt att använda datorn på lektionerna? 
 

• Sitter du oftast själv med datorn eller är sitter ni tillsammans runt en dator? 
Varför? 

 
• Brukar du använda datorn till att söka fakta till en skoluppgift på Internet? 

Hur gör du då? 
 

• Vad är bra med datorn? 
 
• Vad är dåligt med datorn? 
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