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Abstrakt 

________________________________________________________________ 

Författarens namn: Hannah Samuelsson 

Titel: Ungas tankar gällande digitala medier 

Engelsk titel: Young people's thoughts regarding digital media 

 

Antal sidor: 36 

 

Dagens ungdomar lever i en värld där digitala medier ständigt är närvarande. I följande studie 

analyseras elva högstadieungdomars syn på digitala medier i en skolkontext respektive en 

privat/fritidskontext. Ungdomarna har fått göra sin röst hörd genom intervjuer. Generellt sett 

är eleverna positivt inställda till digitala medier. Digitala medier hjälper dem att kommunicera 

med vänner, familj, släkt och lärare samtidigt som medierna erbjuder spel, underhållning och 

tillhandahåller verktyg för att exempelvis skriva, hantera och spara information och 

skolarbeten. Ungdomarna beskriver också nackdelar, exempelvis har de svårt att kontrollera 

sin tid vid sociala medier och det inkräktar på deras lektioner och läxläsning hemma. 

Ungdomarna ger också uttryck för att de behöver bredda sin digitala kompetens eftersom de 

själva inte är medvetna om hur de kan använda datorn på ett effektivt sätt vid skrivning av 

exempelvis skolarbeten i hem och skola.  Studiens resultat är att ungdomar vill ha hjälp vuxna 

som kan stötta, begränsa och hjälpa dem till en sund relation i förhållande till digitala medier. 
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”Livets läxa: lär dig genom att göra saker fel, du lär dig fett bra av det! Detta 

låter kanske dumt men du lär dig ju väldigt mycket av att göra misstag. Och du 

lär dig ofta på ett väldigt roligt sätt, och ibland så lär du dig på ett mindre roligt 

sätt och då lär du dig ännu bättre!”  

– Pojke 15 år, om att man inte kan googla allt. 
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1. Inledning  

När min farmor, Vega, var nyexaminerad lärare år 1942 undervisade hon med hjälp av en 

svart tavla, tavelkritor och kartböcker. Som skrivredskap använde hennes elever en penna som 

de doppade i bläck och papper att skriva på. När jag examineras som lärare år 2013 har den 

svarta tavlan ersatts av en interaktiv skrivtavla och kritorna av en musmarkör. Kartboken har 

bytts ut mot en projektor i taket, som gör det möjligt att besöka platser live via nätet. Mina 

elever kommer troligtvis att använda sig mer av dator än penna och papper för att uttrycka 

sig. Digitala medier har därmed utvecklats enormt de senaste sjuttio åren och gett skolan 

redskap och möjligheter att utveckla nya sätt att undervisa och lära in.  

 

Elza Dunkels, lärarutbildare och forskare vid Umeå Universitet, menar att det i stor 

utsträckning är vuxna som uttalar sig om ungdomars nätanvändning och att unga själva sällan 

kommer till tals. Hon menar att det utifrån vuxna kan vara en fråga om makt, men att det 

också kan bero på okunskap gällande ungdomars nyttjande av digitala medier (Dunkels, 

2010). Därav kändes det viktigt för mig att ge ungdomar en möjlighet att komma till tals, om 

så ”bara” i en uppsats på 30 poäng.  

 

Texten kommer att ge en inblick i hur ungdomar ser på användningen av digitala medier och 

hur de tänker gällande ämnet. Digitala medier har trots allt blivit en av våra viktigaste 

samhällskrafter och har numera alltid ett finger med i spelet i sfärer av sociala-, politiska-, 

kulturella- och ekonomiska karaktärer (Carlsson, 2010). Dessutom menar David Buckingham, 

en av de ledande forskarna inom området media och utbildning, att man måste utgå från 

elevernas kunskap om media för att kunna undervisa i det (Naalsund, 2007). Därmed är det 

dags att vi som lärare tar del av våra elevers kunskaper, erfarenheter och intressen i digitala 

medier.  
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur högstadieelever beskriver sin relation till digitala 

medier i en skolkontext respektive en privat/fritidskontext. För att uppfylla syftet har jag tagit 

hjälp av tre frågeställningar: 

  

 Hur förstås fenomenet digital kompetens av ungdomar? 

 Hur reflekterar eleverna kring sin användning av digitala medier i en skolmiljö jämfört 

med en hemmiljö? 

 Hur beskriver eleverna sin relation till vuxna i samband med användande av digitala 

medier? 
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3. Bakgrund 

Kapitlet inleds med en redogörelse för vad begreppet digital kompetens står för och varför 

denna kompetens ofta skrivs fram i policydokument i samhället och hur digital kompetens 

formuleras i visioner och mål rörande utbildning och lärande. Vidare beskrivs betydelsen av 

digital kompetens ur ett samhälls- och individperspektiv. 

3.1  Talet om digital kompetens i samhälle och skola 

Begreppet digital kompetens är ett komplext och tolkningsbart begrepp.  

En grupp forskare betonar att digital kompetens innefattar mer än att kunna hantera datorn 

(Hernwall, 2007; Krumsvik, 2009; Buckingham, 2007; Dunkels, 2010). Hernwall (2007) 

menar att denna kompetens är en förutsättning i det nya samhället och att det finns syften med 

digital kompetens för både individ och samhälle. Han delar in begreppet i två delar, tekniskt 

handhavande och socialt samspel. Tekniskt handhavande innebär hantering av teknik som ett 

verktyg och att teknik kan vara en funktion likt en förlängning av kroppen och sinnet. Socialt 

samspel innebär förståelse för hur teknik kan påverka kommunikation samt kunskaper om hur 

teknik kan hjälpa till att konstruera en vardag utifrån de verktyg och kunskaper man besitter 

(Hernwall, 2007). 

Andra grupperingar av forskare hävdar att det finns en stark koppling mellan begreppet digital 

kompetens och attityder och förhållningssätt. Till sin hjälp använder forskarna sig av olika 

begrepp. Begreppet information literacy används som ett samlingsbegrepp för färdigheter, 

attityder, förhållningssätt samt förståelse för hur man söker, samlar in, bearbetar och använder 

information på ett systematiskt och kritiskt sätt (Hylén, 2010; Jämterud, 2010). Med 

begreppet media literacy vill man skapa ett samlingsnamn för de förhållningssätt och 

kunskaper som behövs för att kunna fungera som en kritiskt reflekterande och medveten 

mediekonsument och medieproducent. För att eleverna ska erhålla digital kompetens krävs 

alltså flera färdigheter. Undervisningen i skolan kräver att eleverna får vara aktiva, kritiskt 

ifrågasättande och använda undersökande arbetssätt (Hylén, 2010).  

EU-kommissionen betraktar digital kompetens som en av åtta nyckelkompetenser. På 

individnivå ska nyckelkompetenser kunna bidra till livslångt lärande hos invånarna för att 

kunna stötta förmåga och möjlighet till arbete. På samhällsnivå ska nyckelkompetenserna 

göra EU:s medlemsländer mer konkurrenskraftiga, miljövänliga och produktiva (Europas 

publikationsbyrå, 2007). Övriga basnyckelkompetenser av dessa åtta är kunskap i modersmål, 

främmande språk och matematik (Europas publikationsbyrå, 2007). EU menar att digital 

kompetens inrymmer kunskaper, färdigheter, attityd och förståelse gällande digitala medier 

(Jämterud, 2010; Europas publikationsbyrå, 2007).  

 

Näringsdepartementet har upprättat en digital agenda för Sverige i syfte att leva upp till EU:s 

avsiktsförklaring (Näringsdepartementet, Regeringskansliet 2011). Den fungerar som ett 

verktyg för att samla regeringens insatser och åtgärder inom IT-området och som en start på 

en process som ska resultera i att Sverige blir bäst i världen på att använda digitala medier. 

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminister ger i agendan en bild över Sveriges mål för 

användningen av digitala medier: 
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 ”Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande vad gäller att använda 

it för att nå politiska mål för tillväxt i alla delar av landet, social välfärd, 

demokrati och klimatförbättringar.”  (Näringsdepartementet, 

Regeringskansliet 2011) 

 

Forskning gällande digital kompetens i undervisning och samhället generellt får alltså stöd av 

staten genom olika policyåtgärder med utgångspunkt i tanken att digital kompetens och 

tillgång till internet ger medborgare i ett demokratiskt land inflytande, kunskap och insyn i 

samhällsprocesser. I medborgerliga dialoger skapas en levande demokrati där individen får 

större möjligheter att påverka beslut (Näringsdepartementet, Regeringskansliet 2011). Ett 

sådant projekt är ”Medborgardialog med stöd av IT” som syftar till att göra politiska 

processer mer synliga via digitala medier samt verka för att invånarna på ett lättare sätt också 

ska kunna vara med och påverka processen. Ett av projektets mål är göra invånarna mer 

politiskt engagerade även mellan valen (Näringsdepartementet, Regeringskansliet 2011). 

Digitala medier kan dessutom minska klimatförändringar eftersom teknik gör det möjligt att 

kommunicera via exempelvis videokonferenser och plattformar via webben.  Produkter och 

tjänster kan dessutom tillverkas och konsumeras digitalt (Näringsdepartementet, 

Regeringskansliet 2011). Ett annat mål är att digitala medier ska gör det möjligt för Sveriges 

invånare att se hur statens resurser och pengar används, vilket kan skapa engagemang och 

samtal om biståndens resultat och göra fattigdomsbekämpningen mer effektiv 

(Näringsdepartementet, Regeringskansliet 2011). Tekniken är ständigt under utveckling och 

därmed är det viktigt för den enskilda individen att få kunskap i digital kompetens 

(Näringsdepartementet, Regeringskansliet 2011). Något forskargrupperna inom digital 

kompetens i skolan generellt håller med om. 

När den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, lgr 11, trädde i 

kraft den 1 juli 2011 genomsyrades dokumentet av begrepp som digital teknik, digitala 

medier, digitala verktyg och digitala modeller (Skolverket, 2011). I skolans värdegrund och 

uppdrag redogörs det dessutom för vikten av att kunna sovra och granska fakta, vilket utgör 

grunden för utveckling av digital kompetens. Det är därför viktigt att den enskilda individen 

efter avslutade studier kan använda digitala medier för att kommunicera, skapa, lära och 

kunskapssöka (Näringsdepartementet, Regeringskansliet 2011). Krumsvik (2009) menar att 

skolan måste utveckla nya bedömningsmetoder för att kunna betygsätta den digitala 

kompetens som eleven besitter. Digitala medier bör därför utgöra en naturlig del av skoldagen 

(Krumsvik, 2009).  
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4. Tidigare forskning 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning om ungas användande av digitala medier i skolan 

och på fritiden och deras digitala kompetens. 

4.1 Unga och digitala medier 

När internet lanserades 1995 visade unga människor föga intresse för nyheten. I dagens 

samhälle däremot är det gruppen unga i åldern 12-15 år som har möjlighet till flest antal 

internetuppkopplingar av alla (Findahl, 2012). Utvecklingen har skett snabbt och idag är 

exempelvis hälften av Sveriges alla treåringar uppkopplade till internet någon gång under året 

(se tabell 1). Barn och unga har idag möjlighet att koppla upp sig på nätet via bärbara och 

stationära datorer, smarta telefoner, via TV eller en spelkonsol. Det har resulterat i att 97 % av 

dagens 15-åringar är uppkopplade till nätet varje dag (Findahl, 2012). Det är inte bara 

möjligheten till uppkoppling som har bidragit till den ökade användningen av internet. 

Användningsområdena har också ökat. Nu kan man kommunicera och dela med sig av sitt 

vardagliga liv via sociala medier, delta i communities som knyter samman människor med 

samma intresseområden, spela spel, blogga och titta på videoklipp eller TV via playfunktioner 

för att nämna en bråkdel av alla tekniska funktioner (Findahl, 2012).  

 

 

 

 

 
 

Tabell 1 Frekvens av internetanvändning hos unga (Findahl, 2012) 

 
 

4.2 Unga och digitala medier i skolan  

Digitala medier har skapat nya möjligheter för läraren att kunna individanpassa sina lektioner 

efter elevernas behov.  Datorn kan exempelvis användas på flera olika sätt för att stötta och 

hjälpa eleven i sin utveckling. Det finns rättstavningsprogram, interaktiva medier, highlight-
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funktioner och program för att göra tankekartor som alla på sitt sätt kan stötta, utveckla och 

strukturera eleverna i deras skolarbete. Undervisningen kan dessutom varieras med hjälp av 

exempelvis digitalt berättande, i form av korta filmer, och multimodalitet. På så sätt kan olika 

förmågor tillgodoses (Nilsson, Stranne, Andersson, 2011). Det kan motivera eleverna till att 

lära, och det genom flera olika sinnen (von Schantz, Lundgren, 2011). På så sätt kan man säga 

att traditionella redovisningsformer som uppsatsskrivande och muntligt framförande har 

kompletterats med fler alternativ.  

  Digitala medier kan också komplettera läroböcker genom exempelvis texter som inte är 

skrivna direkt för undervisning i skolan (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo, Åberg, 2011). 

Vetenskapliga artiklar, tidningar, broschyrer och sidor på internet är alla exempel på material 

som kan förekomma i undervisningen. På så sätt har klassrummens väggar monteras ned och 

en ny dimension av undervisning blivit möjlig (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo, Åberg, 

2011). Till sin hjälp har många skolor köpt in videokameror, projektorer, digitala interaktiva 

tavlor med mera och dessutom satsat på 1-1-projekt, vilket innebär en dator per elev.    

  Eleverna blir inte lika starkt bundna till läraren och klassrummet eftersom digitala medier 

skapar möjlighet till sökfunktioner som i många fall kan ersätta lärarens svar. Därtill blir det 

enklare för eleven att skriva sitt skolarbete oberoende av tid och plats (Jedeskog, 2002). På så 

sätt minskar lärarnas kontroll av eleverna, samtidigt som eleverna får ta ett ökat ansvar och 

därmed bli mer självgående (Jedeskog, 2002). Dessutom gör tekniken det möjligt för eleverna 

att samarbeta utan att befinna sig i samma rum, bland annat genom användande av wikis och 

sociala nätverk. Arbeten som sker individuellt och i grupp ger utmaningar och förmåga att 

kritisera och ifrågasätta (Selwyn, 2009). Digitala medier gör det också möjligt att på ett enkelt 

sätt kombinera båda arbetssätten. En gratisfunktion som Google-docs är ett exempel.  

  Till skillnad mot traditionella läroböcker har digitala läromedel förutsättningar att vara mer 

interaktiva (Hylén, 2010). På så sätt blir det möjligt för eleven att bli mer aktiv under 

inlärningen (Selwyn, 2009). Eleven kan också med hjälp av digitala medier skapa sitt eget 

innehåll som en del av lärandet genom exempelvis diskussionsforum, bloggar och wikis 

(Skolverket, 2012). Använder skolorna tekniken på rätt sätt kan alltså undervisningen öka 

motivationen, individanpassas och skapa mer samarbete elever emellan och därmed kan 

lärandet även effektiviseras (Skolinspektionen, 2012). Trots det visar forskning gjord av 

Skolverket att många elever endast får använda datorer i skolan när de renskriver och söker 

information (Skolinspektionen, 2012). En bidragande orsak till det kan vara att 

nyexaminerade lärare förväntas kunna undervisa i digital kompetens. Dock saknar många nya 

lärare denna färdighet, eftersom den inte prioriteras i lärarutbildningen (Reneland-Forsman, 

2011). En annan bidragande orsak kan vara att lärarkåren generellt sett inte känner sig säkra i 

användandet av digitala medier. Enligt Hylén (2010) efterfrågar många lärare 

kompetensutveckling, främst de lärare som är aktiva inom kommunala grundskolor. Många 

lärare känner dessutom en osäkerhet i lag och rätt vid användning av digitala medier och vill 

också öka sina kunskaper i hur man ska undervisa i källkritik (Hylén, 2010). Om lärarna 

själva inte kan hantera digitala medier finns det en risk att också elevernas användning blir 

begränsad. För även om eleverna generellt sett är duktiga på digitala medier är det viktigt att 

läraren börjar undervisa i grunderna rörande digital kompetens, eftersom många elever saknar 

kunskap i hur man söker, finner och använder material i digitala medier. Eleverna bör till en 

början få hjälp att omvandla den information de tar del av via digitala medier till kunskap och 
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stöd i hur man använder och bedömer information på ett kritiskt sätt (Buckingham, 2007). 

Världen som utspelar sig i det virtuella är verklig för många elever. Därför är det viktigt att 

eleverna får vägledning i vad som är rätt och fel, troligt och osannolikt, lämpligt och 

olämpligt i samband med livet i den virtuella världen, liksom övriga världen. Det är av stor 

vikt att lärarkåren, men också övriga vuxna som finns i unga människors liv, försöker 

bemästra digitala medier för att kunna påverka, delta i och förstå kulturer som växer fram via 

digitala medier (Hellström, 2011).  

Relationen mellan lärare och elev har förändrats sedan tekniken gjorde intåg i den svenska 

skolan. Tidigare har eleven endast haft tillgång till den kunskap som läraren och läroboken 

har förmedlat eftersom dåtidens undervisning från katedern var mer begränsad i sin karaktär 

än undervisning med hjälp av digitala medier idag (Säljö, Jakobsson, Lilja, Mäkitalo, Åberg, 

2011). Nu kan eleven själv finna information om det som denne vill veta, men framförallt kan 

läraren numera be eleverna att själva söka information inom det ämne som anges. På så sätt 

har delar av lärarens tidigare arbetsuppgifter förskjutits till eleven (Jedeskog, 2002). Skolan 

ansvarar för att varje elev efter avslutad skolgång ska kunna söka kunskap, kommunicera, 

skapa och lära med hjälp av digitala medier (Skolverket, 2011). För många elever är de krav 

som ställs dock alldeles för höga, eftersom de i vissa fall inte har skolats in i hur man gör 

självständiga arbeten.(Jedeskog, 2002). Samtidigt finns det en risk att vissa lärare inte vågar 

ge eleverna mer ansvar för sitt lärande eller för datoranvändning, då många i lärarkåren vill ha 

kontroll över vad eleverna lär sig och på vilket sätt de använder datorn (Jedeskog, 2002).    

 

Sedan digitala medier kom har nya situationer i klassrummet dykt upp. Exempelvis finns det 

alltid en risk att eleverna får kontakt med bilder och information som är tabubelagda, till och 

med olagliga, exempelvis pornografiska bilder (von Schantz Lundgren, Lundgren, 2011). 

Vissa skolor har valt taktiken att skydda eleverna från viist innehåll genom att införskaffa 

filtreringssystem (Buckingham, 2007). Andra skolor tränar istället eleverna till ett eget filter, 

ett filter som får eleverna att själva reflektera (von Schantz Lundgren, Lundgren, 2011). På så 

sätt inbringar eleven kunskaper som inte är bundna till skolkontexten utan istället en kunskap 

för livet. 

 

Enligt Selwyn (2009) är många ungdomar bättre än lärare på att använda digitala medier. 

Trots det har lärare och bibliotekarier bland andra en viktig roll i detta sammanhang. 

Bibliotekarie och lärare bör ge ungdomar handledning och stöd till mediefostran, som 

innefattar kreativitet och kritisk granskning av information (Selwyn, 2009; Buckingham, 

2007).  

 

 4.3 Unga och digitala medier på fritiden 

Med hjälp av datorer, läsplattor och mobiltelefoner kan unga människor idag vara 

uppkopplade 24 timmar om dygnet eftersom internetfunktioner som sociala medier, bloggar, 

spel, videoklipp och filmer ständigt är tillgängliga (Westlund, 2010). Digitala medier tar 

därmed upp stora delar av unga människors fritid generellt. Många gånger är digitala medier 
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ett komplement till den reella världen, men andra gånger används digitala medier till nöjen 

och spel.     

  Sociala medier används som ett komplement till det sociala livet för ungdomar och vuxna 

(Wiik, 2010). Sociala medier gör det möjligt för användaren att hålla kontakten med 

människor från den reella världen. Men medierna har även skapat förutsättningar att finna 

vänner och likasinnade via den virtuella världen för att sedan träffas i den reella. Sociala 

medier fungerar som ett alternativ till telefonsamtal och mejl. Kontakter kan återupprättas och 

hållas vid liv via internet. Användningen av sociala medier sker främst bland flickor i åldrarna 

12-25 år, de flesta av dem besöker sociala medier varje dag (Findahl, 2012).  

  Med en blogg kan man via text, bild och videoklipp behandla olika ämnen, författaren själv 

bestämmer. Vanliga ämnen kan vara reseinlägg, inlägg om hur vardagen ser ut, om ett 

fritidsintresse med mera. Allt fler bloggare är professionella och inriktade inom olika ämnen, 

detta gör att läsarna får möjlighet till lättillgänglig information som kan tilltala ens intressen, 

men också ta del av vad ”vanliga” människor tänker och tycker (Färdigh 

, 2010). 

  Redan innan internet kom var det många pojkar som ägnade delar av sin fritid åt TV-spel och 

bärbara elektroniska spel. När internet slog igenom blev det möjligt för spelare att välja 

mellan fler kategorier av spel samtidigt som det blev möjligt att interagera med andra under 

spelets gång. Med internet blev det exempelvis möjligt för spelare runt om i världen att mötas 

i en gemensam virtuell värld för att interagera med varandra och tillsammans utföra uppgifter 

(Bjur, 2010). På så sätt tillkom en social interaktion och möjligheten att hålla kontakt med 

spelare runt om i värden från sitt egna rum (Bjur, 2010). Idag spelar 37 % av Sveriges pojkar i 

åldrarna 12-25 år någon form av digitala spel varje dag (Findahl, 2012). Detta sker främst 

genom datorer och mobiltelefoner. Det finns spel som passar alla typer av spelare (Nilsson, 

2010). Till exempel finns det äventyrsspel, rollspel, sportspel, strategispel, actionspel, pussel-, 

kort- och brädspel, sociala spel, barnspel och plattformsspel (Nilsson, 2010). Inom spelandets 

värld är det pojkar som dominerar användandet, men det finns också flickor som spelar. Idag 

spelar 11 % av flickorna i åldrarna 12-25 år spel varje dag. (Findahl, 2012).     

  Digitala medier används också för att titta på videoklipp, filmer och serier via nätet. Via 

sidor som YouTube och MySpace blir det möjligt för den enskilda individen att se och lägga 

upp filmer och videoklipp för allmänheten (Westlund, 2010). Via play-funktioner från TV-

bolag har det nu dessutom blivit möjligt att se program efter sändningstid på TV:n, en 

funktion som både flickor och pojkar utnyttjar (Findahl, 2012).      

  Förutom ovannämnda aktiviteter finns det mycket mer en ung människa kan använda och ta 

del av via internet. Men rent generellt kan man säga att internet har gjort det möjligt för 

ungdomar, liksom vuxna att synas i media. Internet möjliggör kommunikation, användares 

möjlighet att skapa innehåll och att vara interaktiva, vilket tillsammans betecknas Web. 2.0 

(Westlund, 2010).  På så sätt kan man vara producent och konsument på samma gång  
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5. Tolkningsram 

Digitala medier ingår i unga människors vardag. I följande text presenteras en tolkningsram 

för att bättre kunna förstå relationen mellan skola och fritid i barn- och ungdomars digitala 

miljöer. Tre aspekter utgör dess innehåll där jag inledningsvis uppmärksammar den digitala 

klyftan som en framtida klassfråga ur ett samhällsperspektiv och varför klyftan kan ha 

uppstått. Därefter problematiseras skolans roll gällande ungas utvecklande av digital 

kompetens. Den tredje behandlar skillnaden mellan vad vuxna tror att barn och unga gör och 

kan göra med digitala medier och vad de faktiskt gör samt beskriver vikten av att som vuxen 

vara närvarande i de ungas användande av digitala medier.  

 

5.1 Den digitala klyftan - från generationsklyfta till klassklyfta 

Generationsklyftor innebär olikheter i åsikter och kunskaper mellan människor som är födda 

med ungefär en generations mellanrum (Nationalencyklopedin, 2012). Begreppet 

generationsklyftor fanns långt innan de digitala mediernas uppkomst. Begreppet har blivit än 

starkare och vidareutvecklats gällande digitala kunskapers skiftningar generationer emellan 

till den digitala generationen (Buckingham, 2006). Begreppet bör dock användas med 

försiktighet eftersom dagens teknik påverkar alla, ung som gammal. (Buckingham, 2006). 

Även om ungdomar använder digitala medier mer än övriga grupper i samhället innebär det 

inte per automatik att de är mer digitalt kompetenta än övriga grupper i samhället (Helsper & 

Eynon, 2010).  

 

Forskning visar att digitala kunskaper inte alltid följer generationsgränser utan att det handlar 

om traditionella klyftor mellan utbildning och socio-ekonomisk tillhörighet (Helsper & 

Eynon, 2010). Välutbildade personer med tillgång till digital-rikedom i hushållet påvisade 

större digital kunskap, jämfört med andra grupper i samhället (Helsper & Eynon, 2010). För 

klyftan inte ska öka än mer och på sikt skapa ett mer ojämnt samhälle är det viktigt att skolan 

ser till att alla barn, oavsett socio-ekonomisk tillhörighet, får kunskaper i digitala medier.  

 

Helsper och Enyon (2010) påvisar att det är fel att förutsätta att det finns ett stor klyfta mellan 

elever och lärares digitala kompetens, eftersom generationstillhörighet endast är en av flera 

faktorer som påverkar kunskaperna i digitala medier. Förutom socio-ekonomisk tillhörighet 

och utbildningsnivå har erfarenhet och användning av digitala medier betydelse för en 

individs digitala kompetens (Helsper & Enyon, 2010). Med erfarenhet avses antalet år som en 

person använt digitala medier och med användning menas bredden, alltså antalet aktiviteter en 

person använder digitala medier till (Helsper & Enyon, 2010). Skolan står därmed inte inför 

ett omöjligt uppdrag, att hjälpa alla elever, oavsett socio-ekonomisk bakgrund, till digital 

kompetens. Lärare, unga som gamla, kan alltså besitta digital kompetens trots att 

vederbörande inte behärskar digitala medier fullständigt. Exempelvis ingår källkritik inom 

ramen för digital kompetens, vilket en lärare kan undervisa i utan att själv besitta komplett 

digital kompetens.
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5.2 Digital kompetens i skolan- inget nytt under solen 

Det finns behov av att bredda synen på kunskap för att kunna ta in nya digitala medier i 

skolan, menar Krumsvik (2009) som forskat i ämnet situationsbundet lärande i en 

digitaliserad skola. Många ungdomar är kunniga i handhavande av teknik, och dessutom har 

de ett stort intresse för det. Det är viktigt att också skolan visar intresse för digitala medier och 

försöker ta del av elevernas erfarenheter. Således ska lärare och föräldrar inte abdikera från 

rollen som ledare och handledare (Dunkels, 2012). För att lyckas hänga med i den digitala 

utvecklingen är det viktigt att lärarna själva sätter sig in i den digitala världen samt ser till att 

bli en del av den och på så sätt får en bredare syn på kunskap i den digitala skolan (Krumsvik, 

2009). Dunkels (2012) menar att det sker mycket lärande när ungdomar sitter vid datorn men 

att långt ifrån alla vuxna betraktar det som ett lärande.  Dunkels (2012) refererar till en flicka, 

Elvira, som själv har sökt upp instruktioner och laddat ner funktioner som gör att hon kan 

redigera bilder med hjälp av datorn. Hennes intresse för redigering av bilder har på ett 

naturligt sätt utvecklat hennes kunskaper i engelska för att kunna förstå instruktioner och 

funktioner. Elvira blev underkänd i två ämnen, bild och engelska, för att hon inte testades i de 

kunskaper som hon själv hade nytta av att kunna.  

 

Eftersom skolans undervisningsmetoder kompletteras med digitala medier, kan inte 

förändringen bara ske i undervisningen. Betyg och matriser måste anpassas liksom den 

generella kunskapssynen. Detta är inget nytt under solen, skolan sitter redan på många 

kompetenser som krävs för att den digitala utvecklingen ska lyckas. Många barn och 

ungdomar är självlärda eftersom de har ett eget behov av det, de besitter därmed en kunskap 

som benämns just-in-time (Dunkels, 2012). Medan många vuxna har en annan typ av kunskap 

som benämns just-in-case, och innefattar kunskap om vilka regler som gäller och kunskaper i 

att kunna avgöra vad som är olagligt i det ögonblick som det blir aktuellt (Dunkels, 2012). 

Det handlar alltså om juridiska och etiska kunskaper (Dunkels, 2012). Dunkels studie tyder 

även på att många vuxna besitter kunskap om hur man ska skydda sina barn från baksidorna 

på internet, men att de själva inte vet om det. Hon tror att tanken på digital teknik spärrar 

vägen för vuxnas egna insikter, då vuxna inte förstår att det inte alltid är fråga om teknik när 

man talar om digital kompetens utan snarare källkritik och sociala koder. Krumsvik (2009) är 

inne på samma spår och menar likt Dunkels (2012) att vuxna, främst lärare skulle behöva 

utvidga sin digitala kompetens genom att sätta sig in i de tekniska aspekterna rörande digital 

kompetens för att kunna hjälpa eleverna än mer i deras utvecklande av digital kompetens och 

kunskaper i ämneslära. Skolan besitter alltså redan stora delar av digital kompetens, nu ska 

bara det tekniska handhavandet till. Dock menar Krumsvik (2009) att lärarna måste få hjälp 

och stöd från ledning och politiker för att infasning av digitala medier ska lyckas. 

 

Krumsvik (2009) menar att situationsbundet lärande, lärande där det inte finns några tydliga 

gränser mellan formella och informella inlärningsmiljöer, kan skapa intresse till ny kunskap 

på ett naturligt sätt hos eleverna och att digitala medier ger oändliga möjligheter till just denna 

kombination. Om skolan kan integrera kunskap med hög användning av digital teknik och 

personliga inlärningsstrategier vinner både elever och lärare. Därmed är det viktigt att skolan 
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inte tappar möjligheten att nå eleverna på ett bredare sätt än tidigare. Skolan ska forma sig 

efter elevernas behov, inte tvärtom (Krumsvik, 2009).  

 

5.3 Avsaknad av vuxna i den digitala världen 

Dunkels (2012) sammanfattar ungas användande av internet med hjälp av tre kategorier: 

umgänge, underhållning och lärande. Dunkels konstaterar att det oftast är vuxna som uttalar 

sig om barn och ungas användande av internet. Ungdomarna själva blir sällan tillfrågade om 

sin syn och aktiviteter på internet. Dunkels intervjuade därför 104 tolvåringar för att kunna ge 

en bild över ungas användande av internet. Hon lät barnen berätta fritt om faror på nätet. 

Resultatet visar att barnen själva tyckte att farorna med nätet var att datorn kunde hänga sig 

och att det fanns risk att datorn blev utsatt för virus. En del barn berättade att de kunde möta 

ett oönskat innehåll på datorn exempelvis reklam och pornografi och okända vuxna som 

skriver snuskiga kommentarer samt barn i samma ålder som är dumma. Ett annat problem 

som uppmärksammades var att ögonen blev trötta och ömma vid datorsittande, att kroppen 

inte mådde bra av det och att man kan bli beroende av datoranvändning. Barnen förklarade att 

tekniska möjligheter i hemmet berodde på föräldrarnas ekonomi och att den personliga 

integriteten kan utsättas i samband med användning av internet.  

Dunkels forskningsresultat visade att barnen själva hade utvecklat strategier för att motverka 

de negativa sidor som de upptäckt med internet för att vuxna inte har varit närvarande och 

insatta i barnens internetanvändning. Dunkels berättar bland annat om en flicka som i 

undersökningen berättade att hon vid vissa tillfällen har mottagit snuskiga kommentarer av 

okända män till bilder som hon figurerar på. Detta såg hon inte som ett problem, hon ansåg att 

hon själv hade kontroll över situationen och hon bad att Dunkels inte skulle berätta något för 

hennes föräldrar. Flickan var rädd för att föräldrarna skulle bli oroliga och som en följd 

begränsa hennes tid framför datorn. Dunkels (2012) vände på tanken och ställde sig frågan om 

det kanske inte är farligt att barn sitter vid internet, det farliga är kanske att föräldrar är rädda 

och att rädsla av denna typ gör föräldrar och lärare mindre kapabla att närvara.  

Skeva medierapporter och tidningsrubriker gällande barn och ungas användande av internet 

lamslår också vuxna och ställer till med mer skada än vad de gör nytta (Dunkels, 2012). 

Dunkels (2012) menar att det krävs en dialog mellan barn och vuxna för att ett gemensamt 

förhållningssätt till internet med dess för- och nackdelar ska kunna växa fram.  

Dunkels resultat visar att om barn och vuxna besitter en digital kompetens är det av stor vikt, 

menar hon, att fundera på vilken typ av kompetens de besitter. Kanske kan de båda grupperna, 

barn och vuxna, lära av varandra? (Dunkels, 2102)  

De tre tolkningsramarna tar jag med mig när jag sedan ska analysera resultatet i min 

undersökning. Alla tolkningsramar ska på sitt sätt förhoppningsvis kunna hjälpa mig att se 

kopplingar, skillnader och likheter. Jag ska alltså försöka se om ungdomarna i min 

undersökning ger uttryck för att de alla får hjälp med att utveckla sin digitala kompetens via 

skolan. Jag ska också försöka se om eleverna ger en bild av att deras fritidsintressen på nätet 

används i skolan och om de upplever att lärarna kan utveckla var och ens behov av digital 

kompetens. De tre tolkningsramarna ska hjälpa mig att svara på mitt övergripande syfte med 
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undersökningen: Hur beskriver högstadieelever sin relation till digitala medier i en 

skolkontext respektive en privat/fritidskontext?  
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6. Metod 

I detta kapitel redovisas val av metod, hur datainsamlingen fortlöpte, och varför jag valt just 

detta tillvägagångssätt med dess fördelar och nackdelar. Jag kommer även att redogöra för 

genomförandet av intervjuer.    

6.1 Metodval  

Vid val av metod bör man utgå från sin problemformulering (Rienecker, Stray-Jørgensen, 

2009). Jag kom fram till att en kvalitativ metod i form av intervjuer passade min 

problemformulering bäst. Fördelarna med denna metod, jämfört med en kvantitativ, är att jag 

får möta ungdomar ansikte mot ansikte och på så sätt öka förutsättningarna att nå ett djup 

genom att ställa följdfrågor och reda ut missförstånd. Vid en kvalitativ metod i form av en 

intervju blir det dessutom möjligt för respondenten, i detta fall ungdomen, att tala fritt och be 

om förklaringar när denna inte förstår frågan (Larsen, 2009).  

 

Det finns för- och nackdelar med kvalitativa metoder. Nackdelar som jag behövde vara 

medveten om genom hela arbetet var: 

 

 Jag kan inte utifrån mitt slutresultat generalisera till liknande företeelser, eftersom elva 

ungdomar inte är tillräckligt många för att ge en generell bild.   

 Metoden kan göra att respondenterna känner sig utlämnade och därmed vill framställa 

verkligheten såsom de tror att intervjuaren vill, för att göra ett gott intryck eller för att 

dölja brister på kunskap.  

 Det finns en risk att jag som intervjuar påverkar intervjuresultatet i en speciell riktning 

som jag vill uppnå, ett fenomen som kallas intervjueffekten/ kontrolleffekten.  

(Larsen,2009)  

 

Jag konstruerade delvis strukturerade intervjuer, genom att låta ungdomarna själva berätta om 

ämnen som jag gav dem och som i vissa fall kompletterades med frågor, se intervjuguide, 

bilaga A. Jag valde att göra på detta sätt för att låta eleverna tala fritt och för att undvika att 

jag som intervjuare styrde svaren i en speciell riktning, samtidigt som jag ville få svar på vissa 

utvalda frågor. Jag ville dessutom visa ungdomarna att jag bryr mig om just deras åsikter och 

att jag lyssnar på dem. Det hade inte varit lika lätt att visa om jag hade lämnat ut en enkät. Vid 

en enkätundersökning hade svaren dessutom riskerat att bli slentrianmässigt ifyllda, saknas 

helt eller inte varit tillräckligt uttömmande (Larsen, 2009).    

  

 

6.2 Förberedelse av intervjuer 

För att ge intervjuerna bäst förutsättningar var det viktigt att jag som intervjuare var väl 

förberedd (Wiss, Ödlund, 1999). Jag försökte vara väl påläst inom ämnet innan jag började 

intervjua. På så sätt hade jag chans att skapa goda förutsättningar för att ställa relevanta 

följdfrågor (Wiss, Ödlund, 1999). Men att vara väl inläst i ämnet kunde också vara till 

nackdel då det fanns en risk att jag skapade förutfattade meningar och övertolkade det som 

kom fram i undersökningen. Det fanns dessutom en risk för att jag som intervjuare redan 
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innan intervjun ”visste” svaren och på så sätt använde svaren för att formulera mina egna 

åsikter (Wiss, Ödlund, 1999).  Det var därför viktigt att jag rannsakade mina fördomar inom 

ämnet, för att undvika att påverka svaren från respondenterna i en viss riktning.    

 

6.3 Provintervju 

För att kunna se om intervjuguiden är konstruerad på ett passande sätt och för att se om den 

gör det möjlig att dra relevanta slutsatser utifrån frågorna är det bra att genomföra 

provintervjuer (Wiss, Ödlund, 1999). Därmed provintervjuade jag en person som tillhörde 

samma ålder som den tilltänkta målgruppen och gjorde därefter en del justeringar i 

intervjuguiden. Dock nöjde jag mig med en provintervju, något som skulle kunna ifrågasättas, 

men jag ansåg mig inte ha tid att utföra flera provintervjuer.  

 

6.4 Etiska aspekter 

Vid denna typ av undersökning är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna. I dessa 

ingår det att informanterna är väl medvetna om undersökningens syfte, det så kallade 

informationskravet. Dessutom ska alla som deltar i undersökningen känna friheten att deltaga, 

samtyckeskravet. Det är också viktigt att jag som intervjuar informerar om att man som 

deltagare är anonym, konfidentialitetskravet och att data som jag samlar in i undersökningen 

endast får användas för undersökningen, nyttjandekravet (Wiss, Ödlund, 1999; 

Vetenskapsrådet, 2002). Att delta i intervjun har varit frivilligt, både för fritidsgården och för 

eleverna själva. Innan jag började att intervjua berättade jag vad frågorna skulle handla om, 

att ungdomarna är avidentifierade och att jag som intervjuar endast får använda materialet i 

samband med just denna undersökning. Som intervjuare var jag dessutom tvungen att tänka 

på att endast intervjua ungdomar över 15 år, då yngre inte får deltaga utan föräldrarnas 

underskrift. Jag hade kunnat intervjua yngre ungdomar om jag lämnade ut ett brev med 

information till föräldrarna om min undersökning och sedan fick en underskrift tillbaka som 

bekräftade att jag fick intervjua deras barn. Dock valde jag inte det, eftersom risken var 

relativt stor att endast de ungdomar som var ordningsamma med brevet skulle kunna delta, på 

så sätt skulle respondenterna inte få den bredd som önskades.    

6.5 Val av informanter 

Jag bestämde mig för att intervjua ungdomar efter skoltid, utanför skolans väggar. 

Anledningen till detta var att eleverna under skoltid är inne i ett visst tänk, vilket gör att de 

kanske svarar så som de tror att jag vill att de ska svara, i stället för att säga vad de verkligen 

tycker. Jag valde därmed att intervjua ungdomar på en fritidsgård. Till fritidsgården kommer 

ungdomar i åldrarna 13-18 år för att umgås, spela pingis, biljard, tv-spel, leka lekar och fika. 

Efter att ha fått ett godkännande av fritidsgården att befinna mig där för att intervjua kom jag i 

samråd med fritidsledarna fram till att jag skulle komma till fritidsgården kvällstid för att se 

om jag kunde finna ungdomar att intervjua. Jag besökte fritidsgården vissa kvällar i veckan 

under en tre veckorsperiod. Eftersom fritidsgården ligger i ett område där både hus och 

lägenheter förekommer fick jag en bredd i social tillhörighet hos mina respondenter som 

bodde både på landet och i en samhällsmiljö. Dessutom fick jag möjligheten att intervjua 

elever med olika kulturella bakgrunder.  
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När man ska intervjua personer i en kvalitativ undersökning bör man intervjua tillräckligt 

många för att kunna ge en bild över området, samtidigt som man inte bör ha för många då den 

som intervjuar kan få alldeles för mycket data att analysera. Därmed rekommenderas antalet 

informanter till 10-15 stycken (Wiss, Ödman, 1999). En rekommendation som jag har försökt 

att hålla mig till, då jag har intervjuat 11 respondenter, 5 flickor och 6 pojkar.  

6.6 Intervjuer 

Eleverna har själva fått bestämma om de vill intervjuas själva eller tillsammans med en 

kompis. Det blev uteslutande kompis par, med undantag från en kille som var själv. Att 

intervjuas två och två skulle visa sig vara en perfekt kombination i samband med de frågor jag 

ställde. Frågorna var inte så personliga att kompisen inte kunde få höra svaret. Upprepande 

gånger började paren diskutera och bolla frågor med varandra, därmed kändes det som att jag 

fick möjlighet att höra mer av ungdomarnas åsikter än om intervjuerna skulle skett 

individuellt. Anledningen till detta tror jag var att eleverna kände sig trygga i att intervjuas i 

par, samtidigt som kompisarna satte igång associationer hos varandra. Många av intervjuerna 

resulterade i djupa samtal eleverna emellan som gjorde det möjligt för mig att ta del av olika 

argument från ungdomarnas sida. 

 

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum i anslutning till fritidsgården, jag valde att lämna 

dörren öppen in till fritidsgården för att skapa en mer ledig känsla. Var ljudnivån i 

fritidsgården för hög valde jag däremot att stänga dörren för att lättare skapa koncentration 

hos mig och respondenterna. Intervjuerna var lösa och lediga, vilket resulterade i att 

respondenterna, liksom jag avbröt varandra. Inget vidare bra vid en intervju, samtidigt som 

dialogerna blev öppna och ärliga. Jag förvånades av den ärlighet och tillit ungdomarna visade 

mig genom intervjuerna, trots att de aldrig hade sett mig tidigare. Kanske var det just därför 

de vågade vara ärliga? 

 

Varje intervju tog cirka 40 minuter, med undantag för den intervju där en pojke intervjuades 

ensam, den intervjun tog cirka 20 minuter. Trots relativt långa intervjuer upplevde jag det som 

att respondenterna inte tröttnade mot slutet, snarare tvärt om, då intervjuerna var tröga till en 

början, innan respondenterna vant sig vid inspelningen. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

en smartfone.  

 

Ungdomarna hade en förmåga att blomma ut i svaren och lätt komma in på sidospår. Sidospår 

som inte var aktuella utifrån min undersökning, därav kondenserade jag varje intervju. Jag 

lyssnade på intervjuerna och skrev ned det ungdomarna sade, men förde inte anteckningar på 

alla de sidospår ungdomarna kom in på.  
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7. Resultat och analys 

I följande kapitel analyseras undersökningens resultat utifrån syfte och frågeställningar. För 

att ge en helhetsbild av intervjuerna inleds kapitlet med en bakgrundsinformation. I 

anslutning till resultatet kommer även en analys.  

 

7.1 Inramning av resultaten 

Respondenterna i undersökningen uppgav att de använder någon form av digitala medier fem 

till elva timmar per dag. Vanligast används digitala medier som ett skrivredskap, ett 

uppslagsverk, ett kommunikationsverktyg och för nöje. Respondenterna använder främst 

datorer och mobiltelefoner. TV och TV-spel används också frekvent.  

 

Samtliga respondenter i undersökningen uppgav att de hade tillgång till en egen bärbar dator 

via skolan. För att få tillgång till en egen dator hade elev skrivit under ett kontrakt. Några av 

de tillfrågade eleverna kunde redogöra för ett par av de regler som gäller när de använder 

skolans datorer. De berättade att det är förbjudet att- ladda ner film, surfa på olämpliga sidor 

eller besöka Facebook. De kunde också beskriva följderna när regler bryts. I första hand får 

eleven en tillsägelse, hjälper inte det kan datorn beslagtas. Dessutom tar skolan kontakt med 

målsman. Några av respondenterna kunde inte redogöra för en enda regel. En respondent 

uppgav att han undertecknade avtalet utan att läsa, för att få tillgång till datorn snarast och 

kunde således inte redovisa vilka regler som gäller. En annan respondent uppgav att han inte 

trodde att det fanns några regler, mer än att de inte får använda Facebook under lektionstid. 

Vidare berättade han att lärarna säger till elever som sitter vid Facebook, men att det inte blir 

någon ytterligare påföljd.   

 

De flesta av respondenterna uppgav att de inte har några speciella regler gällande 

datoranvändning hemma, med undantag från två flickor som angav att de måste lägga sig 

klockan 23:00. Den ena flickan berättade att hon måste hålla denna regel, gör hon inte det tar 

föräldrarna hennes dator och mobiltelefon klockan 20:00 kvällen efter för att hon ska få sina 

sömntimmar. Den andra flickan berättade att hon lätt kan förhala tiden och därför behålla 

datorn dagen efter, trots att hon kom i säng tjugo minuter senare än hon skulle föregående 

kväll eftersom hon surfade på internet eller tittade på film.  

         

Samtliga respondenter uppgav att datorn används på skoltid liksom fritid som främsta redskap 

och att pennan bara används i skolan när datorn inte fungerar eller är glömd hemma. Men 

respondenterna gav även exempel på ämnen där datorn inte blivit ett naturligt inslag, 

exempelvis på matte- och idrottslektionerna, det sistnämnda av naturliga skäl. En av 

respondenterna berättade att hans klass nyligen hade ett SO-prov på datorn. Läraren 

cirkulerade i klassrummet vid provtillfället för att se att eleverna inte tog hjälp av Internet. 

Respondenterna uppgav dessutom att de använder datorn mer än uppslagsböckerna i skolan 

när de ska söka information och att kunskapen i hur man slår i ett uppslagsverk inte är 

självklar. Men att de förutom datorn nästan alltid har tillgång till en lärobok i det ämne de 

studerar. På så sätt tyckte eleverna att datorn blivit en naturlig del av skolans undervisning, 

men att det fortfarande går att finna information i böcker och papper. Respondenterna 
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använder datorn mest när de gör läxor, men uppgav att de i vissa fall ska lämna in läxan 

handskriven. Två av respondenterna uppgav att de lär sig bäst genom att skriva för hand och 

använder därmed penna och papper när de ska lära in glosor exempelvis.  

         

När eleverna ombads att berätta hur en helt vanlig lektion ser ut för dem när de använder 

datorn uppgav de flesta att lektionen börjar med en kort genomgång av läraren och att 

skärmarna då ska vara nedfällda. Sedan används datorerna när det är dags att söka information 

och skriva. De flesta respondenter angav att klassrummet är den plats där de utför sitt arbete 

och att de sällan går till något grupprum. När tiden sedan är slut packas datorn ner och 

eleverna gör sig redo för nästa lektion. Dock menade majoriteten av respondenterna att arbetet 

på lektionstid varvas med besök på exempelvis Facebook och Skype. Vanligen kan det vara 

en klasskompis i samma rum som eleven kommunicerar skriftligt med, men i vissa fall även 

med kompisar utanför klassrummet. Med hjälp av Skype är det dessutom möjligt för den som 

befinner sig i en annan del av världen att via den skriftliga kommunikationen se bilder live 

från det klassrum eleven befinner sig i och tvärtom. En respondent berättade att hon i vissa 

fall kommunicerar på detta sätt med kompisar under lektionstid. Twitter och Instagram 

används inte speciellt mycket.   

         

För att hålla kontakt med vänner och familj använder alla respondenter sociala medier som 

Facebook, Skype och Kik liksom smsfunktionen på sina mobiler. Mycket kontakt sker 

följaktligen skriftligt, men åtta av respondenterna berättade att de oftast ringer sina föräldrar 

eftersom föräldrarna inte alltid är insatta i hur man kan kommunicera skriftligt via digitala 

medier. En respondent berättade att hon i vissa fall använder mobilen för att skriva sms på 

lektionstid när eleverna har blivit tillsagda av läraren att inte använda datorerna för att de ska 

kunna följa med i genomgången. Ibland sänder hon sms till någon som befinner sig i 

klassrummet, ibland till någon utanför. 

         

Samtliga respondenter berättade att det uppstår konflikter mellan lärare och elever i samband 

med datoranvändningen i skolan. Eftersom många elever under lektionstid använder datorn på 

fel sätt. En respondent berättade att det i hans klass oftast räcker att läraren säger till eleven en 

gång, men att det händer att läraren blir arg när eleven inte lyder efter en tillsägelse. En annan 

respondent berättade att konflikter oftast uppstår i hans klass i samband med att elever lyssnar 

på musik och vägrar stänga av, eller när elever blir tillsagda att stänga av ett program för att 

kunna göra sitt skolarbete och trots detta inte avslutar programmet. En tredje respondent 

berättade att hon vid ett tillfälle har varit den enda i klassen som har blivit tillsagd och fått 

locket på datorn nedtryckt av en lärare, trots att alla andra i klassrummet, liksom hon använde 

Skype och skrev med kompisar när läraren hade bett eleverna att anteckna på sina datorer 

under en film.   

         

TV-spel, TV-program, musik och bloggar är alla exempel på aktiviteter som ungdomarna 

tycker om och gärna kopplar av till eller använder när de inte har något annat att göra på sin 

fritid. Några av ungdomarna angav att de använder digital teknik allra mest under 

vinterhalvåret när miljön ute lockar mindre än på sommaren då fotboll och likande aktiviteter 

lockar mer än digitala medier. En respondent berättade att hon lätt blir beroende av datorn om 
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hon använder den för mycket och att hon försöker minska sitt användande, men att hon tycker 

att det är svårt 

         

7.2  Resultat- Hur beskriver högstadieelever sin relation till digitala medier i en skolkontext 

respektive en privat/fritidskontext? 

7.2.1 Ungdomarnas förståelse av digital kompetens 

När respondenterna skulle redogöra för vad begreppet digital kompetens betyder för dem blev 

många tysta. Ingen förstod begreppet och många av dem hade aldrig hört ordet tidigare. När 

begreppet delades upp i två delar förstod några av respondenterna och gissade att digital 

kompetens är när man kan hantera digitala medier. Andra fick hjälp med en förklaring av 

begreppet eftersom de endast kopplade samman ordet digital med (digital)kamera och 

(digital)klocka. Respondenterna fick därefter berätta om de upplever att de själva har en 

digital kompetens. Några svarade snabbt ja, andra tänkte efter innan även de svarade ja. En 

del av dem ville poängtera att de inte är experter på digitala medier, men att de förstår mycket 

inom ämnet. Respondenterna fick därefter berättade vem de lärt sig att använda digitala 

medier av. De flesta hade lärt sig själva och av kompisar. Några hade lärt sig genom att titta 

på äldre ungdomar medan en respondent hade lärt sig av sin morfar. 

Respondenterna beskrev vilken nytta de har av att kunna digitala medier. Förutom vid 

skolarbete uppgav många att de tycker att digitala medier gör det möjligt för dem att 

kommunicera, följa samhällsutvecklingen och ta del av världens händelser och väder. Digitala 

medier hjälper dem även att finna recept och ta del av filmklipp. De berättade att de oftast 

tittar på filmklipp för nöjes skull men att de samtidigt händer att de går in på YouTube för att 

ta del av information och inspiration gällande exempelvis bilar, frisyrer och smink. Två 

respondenter lär sig mycket via nätet eftersom det är enklare att hitta information via Internet, 

än att söka i tidningar och böcker. En annan använder Internet via sin telefon för att lokalisera 

sig och hitta rätt. Samma respondent berättade att mobilen är hennes klocka och att hon inte 

har något armbandsur. När hon fortsatte att reflektera insåg hon att det är få ungdomar i 

hennes ålder som bär armbandsur, kanske av samma anledning som hon själv. 

Respondenterna ombads att berätta hur de gör när de hittar något på Internet som de vill 

använda sig av i sin uppsats. Många använde Wikipedia. De uppgav att de var medvetna om 

riskerna och använder därmed även andra källor för att fastställa om det som stod på 

Wikipedia var sant.  Några av respondenterna kopierar texten och klistrar in den för att sedan 

göra om den. En respondent kopierar ibland texten utan att redigera, vilket även en annan 

respondent medgav, dock hade en av dem nyligen blivit påkommen av läraren som hittat 

originalet. Händelsen hade gett honom en läxa. 

Respondenterna var alla överens om att digital kompetens krävs i samhället. När det fick 

reflektera över varför gav de flesta av dem svaret att ”framtida yrken kräver det och att nästan 

alla yrken har detta krav”.  
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7.2.2 Elevernas syn på digitala medier i skolan och privat 

Alla respondenter skildrade en positiv bild av digitala medier och nekade till att de någon 

gång tröttnar på medierna, med undantag för tre stycken. En respondent uppgav att han i vissa 

fall kan tröttna när telefonen ringer. Av förekommen anledning sätter han, i förebyggande 

syfte, telefonen i flygplansläge eller stänger av den vid vissa tillfällen. En annan respondent 

uppgav att hon i vissa lägen upplever det jobbigt när telefonen ringer, men att hon i övrigt 

gillar det digitala medier har att erbjuda.  En tredje respondent tröttnar på datorn som vid vissa 

tillfällen kan vara långsam och hakar upp sig, vidare undrade hon hur datorerna ska hålla när 

hon som årskurs nia ska lämna över datorn till en årskurs sjua. Samma flicka berättade 

dessutom att hennes ögon ibland blir trötta, framförallt när det är två-timmarspass. Ögonen 

byter läge flertalet gånger, från datorskärmen till lärarens genomgång och tillbaka. 

               

När respondenterna blev tillfrågade vilket de använder helst för att skriva, datorn eller pennan, 

uppgav alla att de väljer datorn helst. Skälen till detta val var till exempel: att datorn går 

snabbare att skriva på och att det är bra att man kan spara dokument och kunna fortsätta på 

dem vid ett annat tillfälle. En respondent tyckte att det är bättre att sitta vid datorn och skriva, 

eftersom tankarna lätt svävar iväg om hon ska skriva med penna och papper eftersom hon lätt 

börjar skissa istället. Hon menade vidare att läraren skulle säga till om hon gjorde annat än sin 

skoluppgift på datorn, men att hon skulle kunna sitta och teckna med penna och papper utan 

att bli tillsagd. 

         

Vad det gäller sociala medier berättade några av respondenterna att de använder dem mycket. 

En respondent berättade att hon inte kan låta bli att titta på Facebook även om hon vill låta bli. 

En annan respondent berättade att läxor som hon gör via datorn tar mycket längre tid att göra 

än vad de borde, eftersom hon varvar läxläsning med besök på sociala medier och ibland med 

en film via datorn. Detta genererar i att hon vid flertalet tillfällen sitter uppe till 23:30 på 

nätterna för att göra färdigt läxan. En tredje respondent reflekterade över sitt användande av 

sociala medier och tyckte att det är skrämmande att hela hennes liv finns på Facebook. En 

respondent berättade att hon vid ett tillfälle ville vara snäll och hjälpa en kompis som var på 

semester. Hon var därför uppkopplad till Skype under lektionstid så att kompisen som befann 

sig i ett annat land kunde ta del av lektionen live även om hon inte befann sig i klassrummet. 

Detta berättade hon senare för lärarna som hade reagerat olika, hon utvecklade sitt svar genom 

att säga att alla lärare inte hade blivit arga. Några av respondenterna kände kompisar som har 

lärare som startat grupper på Facebook gällande det ämne de har. I den gruppen skriver 

läraren med jämna mellanrum påminnelse om läxor med mera. Respondenterna själva hade 

ingen erfarenhet av det detta arbetssätt men de trodde att detta hade passat även dem, eftersom 

Facebook är en sida de besöker varje dag. När respondenterna ombads att reflektera över om 

de inte tycker att det skulle vara jobbigt att bli påminda om läxan på fritiden, när de satt 

hemma och försökte koppla av, trodde de inte alls att det skulle störa. Dock berättade de att 

skolan har ett eget system för tillfället, där lärarna går in på ett speciellt intranät och delar 

information med eleverna. Information som eleverna kan ta del av även hemifrån. Många av 

respondenterna besöker dock inte intranätet särskilt ofta.  
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Även om eleverna själva använder datorn på samma sätt hemma som i skolan utnyttjar inte 

skolan, enligt ungdomarna själva, ungdomarnas plattformar och livsstil.  

 

7.2.3 Relationen till vuxna och digitala medier 

Respondenterna berättade om hur de tror att lärarna ser på sina elevers användning av datorer 

och mobiltelefoner. De flesta av respondenterna trodde att lärarna tror att eleverna besöker 

fler sidor än de i själva verket gör. Men i nästa mening säger nästan alla att det i och för sig 

stämmer och att de tror att lärarna har en realistisk bild över sina elevers användande av 

digitala medier. Med undantag från en kille som trodde att lärarna tror att han använder datorn 

mer än vad han egentligen gör.  

 

Respondenterna tror att de själva är bättre på att använda datorerna jämfört med lärarna. I 

varje fall majoriteten av lärarna. Vidare utvecklade två pojkar sitt svar och menade att lärare 

som befinner sig i 20-30 års ålder kan mer om datorer än de själva och att det finns 50-70 

åringar som också kan mer än de själva, men att det är ovanligt. En respondent menade att 

lärarna och hon kan lika mycket och att läraren ibland kan mer om hur man ska använda 

digitala medier i skolan, men att hon har mer vetskap om digitala medier och hur man kan 

använda dem under fritiden. En respondent berättade att lärarna är väl medvetna om att 

eleverna inte håller sig ifrån olämpliga internetsidor. Hon har speciellt lagt märke till att en 

lärare som sätter sig längst ned i klassrummet när eleverna ska arbeta självständigt under 

lektionerna. Läraren har därmed överblick över hela klassens datorskärmar. Hon berättade 

också att lärare brukar märka när eleverna besöker olämpliga sidor eftersom eleverna kan råka 

fnissa och småprata. När eleverna besöker sidor som inte gynnar skolarbetet, brukar de bli 

tillsagda av lärarna berättar hon vidare. Hon uppgav dock att hon i vissa fall kan bli irriterad 

på läraren som gång efter gång säger till att hon ska stänga sidor som inte gynnar skolarbetet, 

samtidigt tyckte hon att det är bra att läraren säger till henne, eftersom han har lagt märke till 

att hon besöker Facebook ofta. Besöken på Facebook tar även mycket tid från hennes 

läxläsning hemma och där finns det ingen som säger till henne.  

 

En tredje flicka berättade att hon lätt råkar hamna på Facebook under lektionerna och att hon 

upplever att hon inte kommer ur beteendet. Hon fortsatte berätta att hon tycker att det är bra 

att läraren säger till och visar att vederbörande är uppmärksam. Skulle läraren efter ett tag 

tröttna på eleven, tycker hon att läraren kan ta upp det på ett samtal med föräldrarna. Hon 

menar att det kan bli ett uppvaknande för eleven som får en tydlig markering, att gränsen är 

passerad. Hon har själv en positiv erfarenhet av detta. Vid ett samtal med föräldrar och lärare 

blev hon tillsagd att låta bli mobilen på lektionerna. Efter samtalet förbättrade hon sig. 

Dessutom hade eleven och läraren en överenskommelse som innebar att om eleven fick en 

speciell blick av läraren så var det dags att lägga ner mobilen eller Facebook på datorn, hon 

berättade vidare att de på så sätt fick ett samarbete, hon och läraren emellan.  

 

Många av respondenterna menade att lärarna och dem hade en bra relation och att lärarna trots 

sin digitala okunnighet enligt eleverna byggde bra relationer till de sina i klassen. 

Respondenterna frågade ändå efter lärare som kunde ledsaga dem i digitala medier. Detta 
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visas gång på gång då respondenterna har svårt att tydligt kunna säga vad som är rätt och fel i 

användningen av digitala medier och uttrycker en önskan om hjälp i begränsning i 

användandet av exempelvis sociala medier.   

 

När respondenterna beskrev sin relation till föräldrarna i samband med användning av digitala 

medier var skillnaderna mellan eleverna stora. Några av respondenterna berättade att deras 

föräldrar använder digitala medier precis som dem. Andra menade att de får lära sina 

föräldrar. En tredje grupp berättade att föräldrarna inte är intresserade av vad deras barn gör 

med digitala medier. Föräldrarna själva har inte hittat någon lämplig anledning till att sätta sig 

in i digitala medier och därmed låtit respondenterna själva sätta sig in i digitala medier. En av 

flickorna i undersökningen berättar dock om sin morfar som har lärt henne mycket om 

digitala medier. Morfadern är själv intresserad av digitala medier och vill mer än gärna lära ut 

till barnbarnen. När respondenterna ska kommunicera med föräldrarna på avstånd sker detta 

främst via telefonsamtal. Några av eleverna kan skicka sms och få svar från föräldrarna. En 

respondent berättar att han och hans mamma håller kontakt via Facebook.  

             

7.3. Sammanfattande analys  

Tolkningsramen med sina tre aspekter på digitala medier i ungdomars värld (se kapitel 5) har 

väglett analysen i förhållande till min huvudsakliga frågeställning: Hur beskriver 

högstadieelever sin relation till digitala medier i en skolkontext respektive en 

privat/fritidskontext?  

Respondenterna beskrev att deras klassrum oftast innehåller både projektor, interaktivtavla 

och att var och en av dem har tillgång till en egen bärbara dator via skolan. Alla ger en bild 

över att teknik finns tillgänglig för dem. Risken för en klassklyfta minskar, eftersom alla 

elever, oavsett socio-ekonomisk bakgrund har tillgång till en egen dator i skolan och hemma, 

skillnader elever emellan jämnas på så sätt ut med skolans hjälp. (Helsper & Enyon, 2010).  

Respondenterna ger alla en bild av att de kan hantera digitala medier, på ett tillfredsställande 

sätt när det gäller fritidsaktiviteter. Alla vill på ett eller annat sätt poängtera att de inte vill 

kalla sig experter på något vis. Eleverna visar att de besitter en just-in-time kunskap. De kan 

hantera kunskaper som de själva känner att de har behov av för tillfället (Dunkels, 2012).  När 

det kommer till den andra kunskapen som är minst lika viktig i samband med digital 

kompetens, just-in-case, brister ungdomarnas kunskaper. Upprepande gånger visar de att de 

saknar kunskaper om vilka regler som gäller i samband med användande digitala medier. 

Exempelvis kan inte respondenterna med säkerhet räkna upp regler vid användande av 

digitala medier. Några kan komma med enstaka regler, gällande skolans datorer, andra vet 

inte ens om att det på skolan finns kontrakt som de har skrivit på för att få tillgång till en 

dator. Precis som Dunkels ger denna undersökning därmed belägg för att ungdomar idag 

behöver ta del av vuxnas just-in-case kunskaper det gäller inte bara skolans regler, det gäller 

även källkritik med mera.  

Samtliga respondenter berättar att de spenderar många timmar vid digitala medier när de 

kommit hem från skolan. Dock hörde jag inte en enda gång, med undantag från en lärare som 
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kopplade sin undervisning till Facebook, att skolan har dragit nytta av elevernas kunskaper 

från fritidsaktiviteterna under skoltid. Den formella inlärningsmiljön drar inte nytta av den 

informella (Krumsvik, 2009). Kanske kan det vara dialogen som brister mellan ungdomar och 

lärare. En dialog, som enligt Dunkels (2012), är en viktig komponent för att kunna utveckla 

ungdomars digitala kompetens. En annan bidragande orsak kan vara att lärarna inte ser 

ungdomarnas fritidsaktiviteter som lärande (Dunkels, 2012). Givetvis kan det finnas andra 

bakomliggande orsaker, som inte går att spekulera i. Respondenterna själva hade spontant 

svårt att se att deras fritidsaktiviteter vid digitala medier lärde dem någonting. Vid närmare 

eftertanke berättade de dock att de lärt sig både språk, om bilar, världen med mera. 

Respondenterna berättade att användandet av datorerna är frekvent under skoltid. Främst 

använder de datorerna till att skriva och söka information. Det händer även att eleverna 

skriver prov och repeterar glosor med datorns hjälp. Resultatet visar att eleverna är nöjda, 

eftersom de får använda datorn framför pennan när de arbetar i skolan. Lärarna har därmed 

lyckats ur denna synvinkel att binda samman intresse med lärande (Krumsvik, 2009).  

Respondenterna tror att lärarna har relativt bra bild över elevernas användande av digital 

teknik. De tror att lärarna är medvetna om att många elever i klassrummet, inklusive dem 

själva, besöker andra sidor på nätet än vad de egentligen ska under lektionstid. En respondent 

har lagt märke till att hennes lärare ibland placerar sig längt bak i klassrummet för att försöka 

påminna eleverna om att de är ute på fel sida för tillfället. En annan respondent tror att lärarna 

hyser stort förtroende för eleverna när han låter eleverna skriva prov på datorn, trots att det 

finns risk för att eleverna söker information på Internet. Respondenten själv tror inte att någon 

klasskamrat till honom har missbrukat detta förtroende. På dessa sätt visar eleverna att de har 

en bra relation till lärarna vad det gäller digitala medier. Dock kan man mellan raderna märka 

att eleverna behöver en hårdare hand att hålla i, en hand som kan ledsaga eleverna till 

källkritik och tydligare begränsa besök av sidor som Facebook med flera. Detta visar 

respondenterna när de säger att de inte kan låta bli att logga in på Facebook fast de inte vill, 

och fast de egentligen inte har tid. Två av respondenterna har regler hemifrån gällande tid vid 

datorn, övriga har det inte. De som inte har det ger vissa hintar om att de faktiskt hade behövt 

en vuxen som hjälpte dem begränsa antalet internetbesök när de gör läxor. Det jag tycker mig 

se är alltså att många ungdomar ger uttryck för att behöva en vuxen som kan hjälpa dem att 

begränsa sitt användande av nätet och dessutom ledsaga dem i hur man använder kritiska 

glasögon när man tar del av information via digitala medier (Dunkels, 2012).  

Jag har likt Dunkels (2012) kommit fram till att vuxna behövs i ungas digitala värld, dock 

tycker jag mig se att vuxna är på god väg att hjälpa till att sätta gränser och stötta, både lärare 

och föräldrar. Lärare och övriga vuxna behöver inte vara rädda för att markera rätt och fel i 

samband med användande av digitala medier. Får ungdomarna från början hjälp av vuxna 

med att begränsa sina besök på Facebook och liknande, kan ungdomarna kanske själva 

snabbare också hitta egna metoder för att kunna hantera antalet besök.  Vuxnas närvaro kan 

kanske dessutom leda till att eleverna använder digitala medier mer till att utveckla förmågor. 

Förmågor som de kan dra nytta av den dagen de söker jobb, som var huvudorsaken enligt 

respondenterna själva, till behovet av digital kompetens i framtiden.
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8. Diskussion 

Följande kapitel innehåller diskussion utifrån resultat och analys,  mina egna reflektioner 

kring resultaten och en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

När respondenterna beskrev sin relation till digitala medier i en skolkontext respektive en 

privat/fritidskontext var de skarpsynta och ärliga. Alla var medvetna om sitt användande av 

digitala medier och att de hade problem att hålla sig ifrån sociala medier med mera. De tyckte 

själva att de också hade problem med att telefonen användes för många gånger under 

lektionstid. Trots det kunde de inte själva förmå sig att bli bättre. De ropade på hjälp av vuxna 

när de berättade om sina problem och att inte de hade någon lösning på dem. De frågade 

kanske inte efter en vuxen som kom och drog ur kontakten till deras dator, men efter en vuxen 

som kunde hjälpa dem att begränsa tiden eller besöken på sociala medier till en nivå som 

kändes bra och hjälpte eleverna till att bli färdiga med skolarbeten hemma och i skolan. De 

två respondenter som hade regler hemma gällande datoranvändningen kunde förhala tiden och 

bryta regler de kommit överens om med sina föräldrar. Båda gav uttryck för att de ville att 

reglerna skulle få konsekvenser för dem, då det var lätt att skolarbeten blev gjorda närmare 

midnatt och att de själva var trötta dagen efter. De ville att datorn skulle tas ifrån dem så de 

kunde få sömn och läxor gjorda i tid. Utifrån detta kan vuxna dra slutsatsen att de bör hjälpa 

barn och ungdomar att begränsa sin tid och användning av sociala medier. Förhoppningsvis 

hjälper kanske reglerna barn och ungdomar att själva veta hur mycket tid av en dag som 

realistiskt sett bör gå till digitala medier. Det tror jag starkt på, andra kanske menar att barn 

och ungdomar får själva lära sig av sina erfarenheter eller att man inte ska vara för hår i 

reglerna för att barnen ändå har så många regler att lyda att det kan tyckas oförargligt at sitta 

vid datorn. Den vuxna vet vart ungdomen befinner sig och tro sig veta vad ungdomen gör vid 

datorn. Något jag inte allt håller med om. Jag tror man ska begränsa och det i tid, för att kunna 

släppa på begräsningar när man märker att ungdomen själv klarar att hantera digitala medier 

på ett lämpligt sätt.    

Trots önskan av regler fick jag känslan av att ungdomar idag var glada över tillgången de 

hade till världen och nöje med hjälp av digitala medier. En respondent yttrade spontat under 

intervjun: ”hur klarar de sig?” När vi under en intervju kom in på att vissa människor inte tål 

el. Själva användandet av digitala medier är alltså inte problemet för majoriteten av 

ungdomarna, utan tiden och prioriteringar.  

Jag tror att det finns en rädsla och en känsla för att man som vuxen vill låta tonåringar ha sitt 

eget område, en privat sfär där ingen vuxen kommer och stör. Som en reaktion på detta 

släpper föräldrar och andra vuxna ungdomarna själva när det kommer till användande av 

digitala medier. Visst behöver unga ett eget område, där de kan vara utan att föräldrarna 

övervakar. Men jag liksom Hellström (2011) tror att man som vuxen ska visa sin närvaro på 

nätet genom att sätta sig in i digitala medier. Som vuxen kan man på så sätt lättare inleda en 

dialog med ungdomarna gällande digitala medier och därav kan det kanske kännas lättare för 

ungdomarna att be om hjälp den dagen digitala medier har skapat bekymmer för dem. För 

även om eleverna i denna undersökning visade att de hade digital kompetens, behöver denna 

kompetens utvecklas och stärkas än mer. Precis som eleverna berättade om i undersökningen 
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så tror även jag att de kommer behöva digitala kunskaper för att exempelvis kunna få arbete i 

framtiden. Precis som Hylén (2010) menade att ungdomar idag behöver lära sig grunderna i 

digital kompetens menar även jag efter denna studie att ungdomar behöver lära sig grunderna 

och det tidigt. Har de inga grunder att stå på kommer den digitala kompetens eleverna själva 

lärt sig inte räcka till i framtiden, exempelvis har eleverna på ett tydligt sett visat att de 

behöver hjälp med kunskapen som benämns just-in-case, likt Dunkels forskning (2012). 

Det som gläder mig är att höra alla de härliga relationer lärarna har lyckats skapa till sina 

elever.  Jag har träffat elva elever och alla har på ett eller annat sätt avlagt kommentarer som 

visar att de har en bra relation till sina lärare, trots att de själva och andra i klassen blir 

tillsagda och tillrättavisade när de blir påkomna med att använda teknik på fel sätt.  

Även om jag är väl medveten om att lärarna har mycket nog att göra just nu, tror jag att de 

skulle tjäna på i sin relation till eleverna om de satte sig in i digitala medier och alla dess 

möjligheter. Kanske kan man som lärare hitta de starka sidorna hos en elev om man tillåter 

sig att se att digital medier kan vara både roligt och lärorikt (Dunkels, 2012).   

8.2  Metoddiskussion 

Personligen känns det som att jag valde rätt metod till undersökningen. Valet av miljö för 

intervjuerna upplever jag bidrog till eftertänksamhet och mer ärliga svar. Det borde dock ha 

genomförts fler provintervjuer, eftersom jag märkte att jag blev bättre och bättre på att 

intervjua ju fler intervjuer jag hade gjort. I de sista intervjuerna ställde jag bättre följdfrågor 

och lyssnade mer på svaren. Ju fler intervjuer jag gjorde desto längre tid vågade jag dessutom 

vara tyst under intervjuerna för att invänta reflektioner och svar från respondenterna.   

 

Eftersom jag själv har genomfört undersökningen har det inte varit möjligt att observera 

samtidigt som jag intervjuade, hade det varit möjligt tror jag att det hade varit lättare att 

avläsa fler nyanser av intervjun. Men att spela in intervjun med en videokamera kändes inte 

rätt, många respondenter kan tycka att det är jobbigt nog att rösten spelas in. Hade intervjun 

observerats så hade observationen bara varit en tolkning, vilket man ska passa sig för i 

undersökningar av detta slag.  

 

8.3 Vidare forskning 

Efter denna undersökning kan jag intyga att ungdomar i högstadieåldern idag har mycket att 

säga om digitala medier. Jag är därför övertygad om att även yngre barn och 

gymnasieungdomar skulle ha mycket att tillföra en undersökning som denna.  

 

Det skulle också varit intressant att komplettera undersökningen med intervjuer av föräldrar 

som har barn i högstadieåldern för att höra deras version av hur digitala medier används av 

ungdomar.  Kanske kan det vara så att föräldrarna vet mer än vad barnen tror att de vet? 

 

Det hade också varit intressant att genom observation ta del av ungdomars användning av 

digitala medier och det ur ett pedagogiskt perspektiv. Kanske är det så att ungdomarna lär sig 

otroligt mycket som varken de själva eller vuxna i deras närhet ser som kunskap och lärande? 
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Och att förmågor som tränas upp via datorn går att översätta till förmågor i den verkliga 

verkligheten.   
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BILAGA A 

Ungars syn på digitala medier                       

INTERVJUGUIDE  

Med elever som fyllt 15 år och går på högstadiet.  

 

Övergripande frågeställning:, Hur beskriver elever sin relation till digitala medier i en 

skolkontext respektive en privat/fritidskontext? 

 

Hur skildrar eleverna sitt användande av digitala medier i skolan och privat? 

 Berätta vilken teknik ni har i klassrummet och hur ni använder den. 

 Berätta vilka teknik du använder på fritiden och hur du använder den. 

 Beskriv den största skillnaden i att använda digital teknik hemma och i skolan. 

 Berätta vad som händer när du är i skolan och tekniken inte fungerar.  

 Berätta vad som händer om en elev inte följer ”dator-reglerna” i skolan. 

 Händer det att du blir trött på att använda tekniken, när i så fall och varför? 

 Berätta vilket du använder mest när du skriver:, pennan eller datorn, i skolan och på 

fritiden. Vilket använder du helst? Varför? 

 Berätta hur en vanlig rast/håltimme ser ut för dig.  

 Berätta hur du använder Facebook och andra sociala medier hemma och i skolan.  

 Berätta hur du håller kontakt med dina vänner och familj. Händer det att du har 

kontakt med dina vänner via telefon och dator under lektionstid? 

 Hur mycket tid använder datorn under en vanlig skoldag? 

 Hur mycket tid använder du till någon typ av teknik på fritiden? 

 Berätta vilka regler du måste följa när du är hemma och använder teknikprylar.  

 Berätta vilket ni använder mest i skolan:, läroböcker eller datorn. 

 Använder du uppslagsböcker eller datorn när du söker information? Använder du 

dem på olika sätt? 

 Berätta om något program eller någon hemsida som du lär dig av och tycker om.  

 Berätta vad som är det bästa med att använda teknik i skolan. 

 Berätta vad som är sämst med att använda teknik i skolan.   

 Gör du läxorna med hjälp av datorn, eller skriver du förhand? 

 Lär du dig av att använda datorn och telefonen? Berätta i så fall vilken kunskap du får 

med hjälp av dem, ge exempel.  

 

 

Upplever eleverna att digital kompetens är viktig för dem just nu och tror de att de 

kommer ha nytta av sin digitala kompetens i framtiden? 

 Vad betyder ordet digital kompetens för dig? 

 Tycker du att du har digital kompetens? Vem/vilka har lärt dig det i så fall? 

 Berätta vilken nytta du har av digital teknik idag. 
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 Vilken nytta tror du att du kommer ha av digital kompetens i framtiden? 

 Kan du ge exempel på en sida man kan använda sig av när man söker fakta på nätet? 

 Kan du ge exempel på en sida man inte bör använda sig av när man söker fakta på 

nätet? Hur skiljer du på bra och dåliga sidor? 

 Hur gör du när du hittar något bra på nätet som du vill använda dig av i din uppsats? 

 

Hur beskriver elever sin relation till lärarna beträffande digitala medier i skolans värld?  

 Berätta hur en helt vanlig lektion kan se ut för dig när du använder datorn. 

 Berätta hur du tror att lärarna ser på din användning av datorn. 

 Finns det några skillnader i din och dina lärares datoranvändning? Beskriv 

skillnaderna för mig i så fall. 

 Berätta vem du tycker är bäst på att använda digitala medier, du eller din lärare. 

Berätta också varför.  

 Beskriv hur du och dina lärare håller kontakten efter skoltid.   

 Uppstår det konflikter i samband med datorer i skolan? 
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BILAGA B 

Hej!              

Jag är en student som är inne på mitt sista halvår på lärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet. Det innebär att jag ägnar min tid åt examensarbete och därmed en 

enklare typ av forskning. Jag är intresserad av att veta vad ungdomar tycker om digital 

teknik i skolan och på fritiden och därför har jag valt att ägna mitt halvår åt detta. Därmed 

undrar jag om det finns någon möjlighet att få besöka er för att samtala med några av 

ungdomarna (högstadieelever, 15 år fyllda) på er fritidsgård?  

        Om jag får komma skulle jag vid mitt besök kunna berätta lite snabbt vad min 

undersökning handlar om och hur intervjuerna skulle gå till. Om det finns intresse från 

eleverna att ställa upp på en intervju kan jag intervjua dem vid samma tillfälle.  

        I undersökning är eleverna helt anonyma och jag kan intervjua en-tre samtidigt, det 

som passar er och ungdomarna bäst. Har bifogat de frågor jag skulle ställa vid en 

eventuell intervju.  

       Skulle jag kunna få komma på besök? Eller har ni frågor? Mejla mig gärna eller slå en 

pling. Tanken är inte att störa era aktiviteter utan att jag skulle finnas vid sidan om.  

       Det går även bra att kontakta min handledare Linda Reneland-Forsman, 

linda.reneland@lnu.se. Tel 0703523202 

 

Med vänliga hälsningar  

Hannah Samuelsson, Växjö     

hannah_samuelsson@yahoo.se 

073-038 75 32 
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